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ÖNSÖZ 

Bu araştırma kapsamında madde bağımlılığı tedavisi görmekte olan bireylerin 

tedavi süreçleri öncesinde ve tedavi sırasında yaşadıkları deneyimlerdeki manevi 

ihtiyaçların tespit edilmesi amacıyla gözlemler, görüşmeler ve tema odaklı grup 

toplantıları düzenlenmiştir.  

Her ne kadar bağımlı bireylerin sosyalleşmesi, yeni bir çevre edinmesi ve insanî 

şartların oluşması gibi konularda farkındalık çalışmaları ve projeler yapılmakta olsa da 

bu konuda yeterli seviyede bilincin oluştuğu söylenemez. Bağımlılık sorunuyla uzun 

süredir ciddi şekilde yüzleşen Birleşik Krallık gibi ülkeler, neredeyse tıbbi tedaviyi 

bağımlılıktan kurtulma müdahaleleri içerisinden çıkarma yoluna giderken Türkiye’de 

sosyal, kültürel ve manevi boyuttaki müdahalelerin önemi yeni yeni kavranmaya 

başlamış gözükmektedir.  

Bu çerçevede Türkiye’de iletişime geçeceğim kurumlarda, manevi boyutun 

etkisi ve uygulanacak bütüncül rehabilitasyon programlarında yer alması konularında 

bağımlılık alanındaki profesyonelleri ikna etmeyi umuyorum. Bağımlılığın tedavi 

edilebilir bir hastalık olduğunu kabullenme, bağımlı bireylerin toplumdan 

dışlanmalarına karşı farkındalık oluşturma ve ses yükseltmeyi amaçlayan etkinlikler 

düzenlemeyi planlamaktayım. Bu çalışmanın akademik kariyerimde maneviyat ile 

bağımlılık arasındaki ilişki üzerine yazmayı planladığım akademik yayınlara ve 

maneviyat odaklı müdahale modelleri geliştirmek isteyenlere katkısı olacağını 

düşünüyorum. 

Bu çalışmanın hazırlık, uygulama, yazma ve son okuma aşamalarında kıymetli 

vaktini, tecrübesini, fikirlerini gönüllülükle benimle paylaşan hocalarıma, çalışma 

arkadaşlarıma, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşekkür etmek istiyorum. 

Öncelikle dezavantajlı gruplara yönelik olarak maneviyat ile ilgili çalışmalarını 2000 
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yılından bu yana hastanelerde, hapishanelerde, eğitim kurumlarında ve benzeri 

kuruluşlarda yürüten ve bu alanda uzmanlaşan tez danışmanım Prof. Dr. Öznur 

Özdoğan ile beraber bu çalışmayı hazırlamış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum ve 

kendisine bu yolculuktaki her türlü akademik ve manevi desteğinden dolayı çok 

teşekkür ediyorum. Ayrıca akademik boyuttaki çok değerli katkılarından dolayı Tez 

İzleme Komitesi’ndeki Dr. Öğr. Üyesi Mualla Yıldız ve Doç. Dr. Fatma Mızıkacı 

Hocalarıma; tez savunması sırasındaki geliştirici desteklerinden ötürü Prof. Dr. Zehra 

Arıkan’a ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zeynep Belen’e teşekkür ediyorum. Çalışmanın 

bütün süreçlerinde zorlandığım zamanlarda desteğini esirgemeyen Ar. Gör. Halil 
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olan lisansüstü öğrencisi arkadaşlarım Rabia Aslan, Mebrure Güneş ve Elif Meryem 

Özevin’e teşekkür ediyorum. Bütün bu katkılara ek olarak her zaman manevi 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problemi, araştırmanın amacı ve alt amaçları, 

araştırmanın önemi, araştırmanın varsayımları ve sınırlılıkları açıklanmıştır. Ayrıca 

araştırma soruları ile ilgili yapılan araştırmalara yer verilmiştir. 

 ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Her insan varoluşsal olarak mutlu, huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir hayat 

modeli arzular. Böyle bir yaşam; “kişinin yaşadığı kültür ve değer sistemleri 

çerçevesinde, amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile ilişkili olarak yaşamdaki 

konumunu algılamasına” zemin hazırlayarak kişinin bedensel ve psikolojik sağlığı, 

inanç durumu, toplumsal ilişkileri ve çevresiyle etkileşimini olumlu yönde belirler. Söz 

konusu etkileşim; bireyin bedensel/zihinsel sağlığı ve yaşam kalitesiyle doğrudan 

ilişkilidir (Musaoğlu, 2008). Esasen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı “yalnızca 

hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil; kişinin fiziksel, psikolojik ve manevi 

açıdan tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır (World Health Organisation, 2019).  

Her bireyin; sahip olduğu psikolojik yapı, duygusal durum ve kişilik 

özelliklerine göre yaşamını şekillendirdiği ve tepki verdiği, kendine özgü bu 

özellikleriyle birlikte sosyal ve kültürel bir topluluğun içinde yaşamını sürdürdüğü, bu 

nedenle biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi boyutları ile birlikte bir bütün 

olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Özçelik, Fadıloğlu, Uyar ve 

Karabulut, 2010). Bir birey psikolojik veya duygusal açıdan zarar gördü veya yaralandı 

ise beraberinde ve sonrasında fizyolojik hastalıklar da ortaya çıkabilmektedir 

(Stranahan, 2001). Bu çerçevede manevi ihtiyaçlar insan vücudunu oluşturan fiziksel 
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organlar kadar önemli bir öge olarak ele alınmıştır (Nihal Bostancı Daştan ve Buzlu, 

2010). 

Yılmaz (2012), araştırmasında psikolojik sorunlar yaşayan bireylerin 

sorunlarının ortadan kaldırılmasının yalnızca sağlık hizmetleri ile mümkün olmadığını; 

psikolojik sorunlar yaşayan bireylerin sorunlarının çok boyutlu olduğunu, çözümünün 

de çok boyutlu olması gerektiğini belirtmiştir. Yine Dünya Sağlık Örgütü psikolojik 

sorunları; anormal düşünceler, duygular, davranışlar ile diğer insanlarla ilişkilerin çeşitli 

biçimlerdeki örüntüsü olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik sorunlar çok farklı belirtileri 

olup geniş bir alana yayılan sorunların tümü olarak nitelenmiştir. Bireyin aile geçmişi, 

huy veya mizacı, yaşadığı önemli olaylar, biyokimyasal ve fizyolojik dengesi, fiziksel 

sağlık ve sosyal sorunları da psikolojik sorunlara yol açan nedenler olarak sayılmıştır. 

Şizofreni, depresyon, zihinsel engellilik ve madde bağımlılığı gibi sorunların daha çok 

psikolojik ve manevi alandaki problemlerden kaynaklandığı belirtilmiştir (World Health 

Organization, 2004). 

Güler’in (2010), “Dini İnanç ve Psikolojik Sağlık İlişkisine Dair Bir 

Değerlendirme” isimli çalışmasında, kutsal olana inancın, insan yaşamını biçimlendiren 

önemli bir unsur olarak yaşamda yer aldığını, modern dönem insanının da dinle olan 

bağının halen sürmekte olduğu vurgusu yapılmıştır. Bu bağ bazen insanın psikolojik 

sağlığına katkıda bulunurken bazen de sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. 

Psikolojik sağlık ile dinsel inançların ve uygulamaların ilişkisi, özellikle Batıda pek çok 

araştırmacının dikkatini çekmiş ve bu konuda hatırı sayılır miktarda araştırma 

yapılmasını sağlamıştır. 

Din ve maneviyatın fizyolojik sağlıkla ilişkisini gösteren önemli bir literatürün 

varlığı yapılan araştırmalarda görülmektedir (George, Ellison, ve Larson, 2002; Koenig, 

McCullough ve Larson, 2001; Larson, Swyers, ve McCullough, 1998; Seybold ve Hill, 

2001). Araştırmacı ve uzmanlar, din ve maneviyatın sağlık ile olan ilişki biçiminin 
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varlığını ortaya koyan çeşitli psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik arabulucular 

olabileceğini savunmuşlardır (Hill ve Pargament, 2015). (Larson, Lu ve Swyers, 1997) 

hazırladığı “uzmanlık eğitim programı” modelinde maneviyat ile ilgili olarak madde 

bağımlılığı da dâhil olmak üzere psikolojik sağlık ve din ilişkisi, insan gelişiminde din 

ve maneviyat, tanrı algıları ile çalışma, tedavide manevi ve dini unsurlar başta olmak 

üzere birçok konuya (Grof ve Grof, 1989) yer verilmiştir. 

Hill ve Pargament'e (2015) göre son dönemde yapılan deneye dayalı 

çalışmalarda din, maneviyat ve sağlık arasında önemli ilişkiler olduğu gösterilmiştir. 

Araştırmacılar, kuramsal olarak ve işlevsel açıdan sağlık ile ilintili din ve maneviyat 

kavramlarına ve bunların ilişki biçiminin ölçülmesindeki son gelişmelere dikkat 

çekmektedir. Ayrıca, din ve maneviyatı kavramlaştırma ve ölçmede ilerleme gösteren 

alanlara da işaret etmişlerdir. Psikoloji alanındaki araştırmacılar, fiziksel ve psikolojik 

sağlıkla kavramsal olarak daha fazla ilişkili olan dindarlık ve manevilik ölçümleri 

(Tanrı’ya yakınlık, dinî yönelim ve motivasyon, dinî destek ve dinî gayret) sayesinde 

dindarlığın ve maneviyatın sağlık ve mutluluk (iyi oluş) seviyelerine yaptığı ayırt edici 

(karakteristik) katkılar hakkında daha fazlasını keşfetmeye devam ettiklerini 

belirtmişlerdir. 

Ergül ve Bayık’ın (2004) “Hemşirelik ve Manevi Bakım” isimli çalışmalarında 

pek çok yaşamsal krizin (kronik hastalıklar, ileri yaşlarda ölüm korkusu ve çaresizlik 

duyguları) yaşanmasının, sevgi, güvenlik, yaşamın anlamı, ait olma, kabul görme gibi 

manevi gereksinimleri daha da ön plana çıkardığını tespit etmişlerdir. Çalışmanın 

sonucuna göre manevi gereksinimler tüm insanlar için temel bir ihtiyaçtır; insanlar bu 

gereksinimleri insan ilişkileri yoluyla ve tanrıyla ilişki kurarak karşılayabilmektedir. 

Yoğun bakımda yatan çocuk hastaların annelerinin manevi bakım gereksinimleri 

(spiritual care) üzerine yapılan bir çalışmada, manevi gereksinimlerin hasta gereksinimi 

olarak kabul edilmesi, hekim ve hemşirelerin tedavi ve bakım uygulamaları kapsamında 
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ailenin manevi gereksinimlerini göz önünde bulundurması, çocuk ve ailelerin manevi 

yönden desteklenebilmesi için gerekli olan ortam ve koşulların önceden hazırlanması 

gerektiği belirtilmiştir. Annelerin tespit ettiği önemli bir nokta ise hemşirelerin, 

hastaların manevi gereksinimlerinin farkında oldukları fakat bu gereksinimleri daha çok 

dini boyutta düşündükleri için teoloji alanında uzman bir birey tarafından karşılanması 

gerektiğidir (Uğurlu ve Başbakkal, 2013). 

Madde bağımlılığına yönelik dinî müdahalelerin uygulandığı ve rehabilitasyon 

çalışmasının yapıldığı uygulamalı bir araştırmada, dini motifler üzerinden yapılan 

müdahalelerin uyuşturucu bağımlılarının kurtarılması ve nükslerin önlenmesinde pozitif 

bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir (Van der Meer Sanchez ve Nappo, 2008). 

Maneviyatını güçlü tutan bireyin yaşamda daha büyük bir amacı, daha yüksek tatmin ve 

mutluluk düzeyi olduğu görülmüştür. Bireyin manevi uğraşıları sürdürmesinin, içsel 

dini yöneliminin daha yüksek seviyede olmasını sağladığı, bunun da alkol ve 

uyuşturucu madde kullanım seviyesini düşürdüğü gözlemlenmiştir (Donahue, 1985). 

Madde ve alkol kullanım bozukluğu probleminden kurtulmaya yönelik maneviyat ve 

dindarlık gibi unsurların etkisinin araştırıldığı bir çalışmada (Laudet, Morgen ve White, 

2006), sosyal destek, bağlılık, maneviyat, dindarlık ve hayatın anlamı gibi kavramların 

genel yaşam memnuniyetinin artırılmasını sağlayan en önemli unsurlar olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bağımlılıktan kurtulan topluluğa yönelik nükslerin 

önlenmesi amacıyla sunulabilecek hizmetler listesinde din ve maneviyat gibi unsurların 

olmazsa olmazlar arasında olduğu vurgulanmıştır. 

Toplumlar, bağımlılık sorunları ile tarih boyunca uğraşmışlardır. Bağımlılık ile 

ilgili açıklamalar çoğunlukla bireylerin bu davranışlarla aşırı ilgilenmelerini 

eleştirmekten ibaret olmuştur. Bağımlılığı açıklayan ve anlamaya çalışan bilimsel 

teoriler ve modeller yalnız yüz yıllık bir geçmişe sahiptir. Yapılan açıklamalar daha 
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geniş olsa da bağımlılık hakkında kavrayış henüz tamamlanmış gözükmemektedir 

(DiClemente, 2016: 3). Çünkü bağımlılık sadece bağımlılık değildir.  

Özellikle bahsi geçen çalışmalar çerçevesinde madde bağımlısı bireylerin 

maneviyatı nasıl algıladıkları ve ne şekilde yorumladıklarına ilişkin çalışmalar 

yapılması gerektiği görülmektedir.  Madde bağımlılığından korunmada, bağımlılıktan 

arınmada ve nükslerin önlenmesinde maneviyatın yerinin araştırılmasına ihtiyaç vardır. 

Manevi ihtiyaçların karşılanmasının, bağımlılıktan arınmayla ve nükslerin önlenmesiyle 

ilişkisi incelenmelidir. Bunun için Türkiye’de akademik zeminde gerçekleştirilecek bir 

çalışmaya şiddetle ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Zira alkol ve madde kullanımı; 

bireylerin hayatına değer katmasına, varoluşsal ve manevi ihtiyaçlarını duyumsamasına 

engel olmaktadır. 

Akademi dünyasında pek çok disiplin altında tartışılmaya ve çözüm önerileri 

getirilmeye çalışılan bağımlılık kavramı, hala yeterli seviyede bir tedavi modeliyle 

karşılaşmamış, geliştirilen akademik yöntemler bazen durumu daha da girift hale 

getirebilmiştir. Sigara, alkol, uyuşturucu maddeler; teknoloji, alışveriş ve cinsel 

yönelimli bir takım bağımlılıklar hayatın içinde varlığını artırarak devam ettirmektedir. 

Bağımlılığı öznel boyutta deneyimleyen bireyler tedavi endüstrisinin ileri sürdüğü 

tedavi biçimlerinin yetersiz kaldığını sıklıkla vurgulamaktadırlar. Sürekli bir iyileşme 

yolu arayışı içerisinde oldukları görülmektedir. Bu sebeple bağımlılık kavramının, 

Varoluşçu ve Benötesi boyutta derinlemesine yapılan görüşmelerle, yeniden incelenme 

ihtiyacı doğmuştur (Shelby, 2016). Bağımlılık araştırmalarında her akademik disiplinin 

bağımlılığı tanımlarken ve bağımlılığa çözüm önerileri getirirken farklı bakış açıları ve 

araçları kullandığı; fakat farklılaşan bu paradigmaların, sadece özgün bir yönünü temsil 

ettiği, hiçbir tanımlamanın bağımlılığa tam anlamıyla bir açıklama getiremediği 

belirtilmektedir (Shelby, 2016). 
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Bağımlılığın işleyişini anlayabilmek üzere insanın doğasına ilişkin işleyiş 

biçiminin ve çevresiyle iletişiminin tartışma alanına taşınması gerekmektedir. 

Bağımlılık, esasında tanımlaması ve tedavi edilmesi gereken bir durum olmaktan ziyade 

doğasının oluşum sürecine odaklanılması bireyin bağımlılık davranışına ilişkin 

farkındalık kazanması adına önemli bir perspektiftir. 

Görüldüğü gibi madde bağımlısı bireylerin yaşam kalitelerini arttırabilmeleri, 

aktif ve bağımsız yaşamlar sürebilmeleri, maddi ve manevi açıdan kendine yeten ve 

saygı duyan bireyler olabilmeleri, içinde bulundukları olumsuz durumlara neden olan 

psikolojik problemlerle başa çıkabilmeleri ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, 

kişisel gelişim açısından kendini gerçekleştirmiş bireyler olabilmeleri için maneviyat 

içerikli çalışmaların bu problem alanında uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu sebeple ilk 

adım olarak bağımlı bireylerin manevi ihtiyaçlarının belirlenmesine gereksinim 

duyulduğu düşünülmektedir. Çünkü özellikle Türkiye’de gerek kurumsal düzeydeki 

resmi kuruluşların bağımlılıkla ilgilenen birimlerinde; gerek bağımlılık konusunda 

gönüllükle çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında bağımlılığa ilişkin 

birtakım manevi ihtiyaçların fark edildiği görülmektedir. Fakat bu ihtiyaçların neler 

olduğunun tam olarak bilimsel açıdan ortaya konulması ve manevi ihtiyaçların 

belirlenmesine yönelik sistemli bir çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın problemini “madde bağımlısı bireylerin bağımlılıklarını kontrol 

altına almada dönüşüm sürecindeki manevi ihtiyaçları nedir?” cümlesi oluşturmaktadır. 

 ARAŞTIRMANIN AMACI 

Madde kullanım bozukluğu teşhisi konulmuş bireylerin manevi ihtiyaçlarını 

belirlemek için Özdoğan'ın (2019), tövbe sürecinde belirttiği dönüşüm basamakları bu 

çalışmaya uyarlanmıştır. Böylelikle maneviyatın, bağımlılıktan arınmayla ve nükslerin 

önlenmesiyle olan ilişkisi dönüşüm basamaklarına göre incelenerek bağımlı bireylerin 

manevi ihtiyaçlarının tespit edilmesi amaç edinilmiştir. Bu genel amaca yönelik 
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bireylerin maneviyatı nasıl algıladıkları ve yorumladıkları, maneviyatın kendileri için 

neyi ifade ettiği ve ne anlama geldiği tövbe süreci modelindeki dönüşüm basamaklarına 

göre betimsel fenomenolojik desenle incelenmiştir. Böylelikle bireylerin, maneviyat 

fenomeni çerçevesinde dönüşüm basamaklarına ilişkin deneyimlerinin özündeki 

temalar, manevi ihtiyaçlar olarak belirlenmiştir.  

Maneviyata ilişkin ihtiyaçlar incelenirken madde kullanım bozukluğu teşhisi 

konulan bireylerin manevi ihtiyaçlarının analizinde tövbe sürecindeki dönüşüm 

basamakları dikkate alınmıştır. Özdoğan'a göre (2019) tövbe (dönüşüm) süreci 

basamakları şunlardır: 

1. Farkındalık, 

2. Kendini kabul ve yaşadıklarını anlamlandırma, 

3. İnsanın öz bilincinden doğan kendine ve başkalarına yararlı eylemler üretme, 

4. Kararlılık ve kalıcılık. 

Bu çalışmanın genel amacını “bağımlılığı kontrol etmede dönüşüm 

basamaklarına göre manevi ihtiyaçların belirlenmesi” oluşturmaktadır. 

2.1 Alt Amaçlar 

Madde bağımlısı bireylerin bağımlılıklarını kontrol altına almada, dönüşüm 

basamaklarına göre manevi ihtiyaçların belirlenmesine ilişkin alt amaçlar şunlardır: 

1. Madde bağımlısı bireylerin, dönüşüm basamakları öncesi durumları 

nelerdir? 

2. Madde bağımlısı bireylerin, dönüşüm basamaklarından farkındalık 

düzeyindeki ihtiyaçları nelerdir? 

3. Madde bağımlısı bireylerin dönüşüm basamaklarından hazırlık 

düzeyindeki ihtiyaçları nelerdir? 
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4. Madde bağımlısı bireylerin dönüşüm basamaklarından eylem 

düzeyindeki ihtiyaçları nelerdir? 

5. Madde bağımlısı bireylerin dönüşüm basamaklarından sürdürme 

düzeyindeki ihtiyaçları nelerdir? 

6. Madde bağımlısı bireylerin değişim sürecinin bağlamına ilişkin 

ihtiyaçları nelerdir? 

 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Bağımlılık kavramı ilk olarak beraberinde taşıdığı bazı sorunlarla yüzleşmek 

durumunda kalmıştır. Bu sorunların en önemlilerinden birisi hiç şüphesiz ki madde 

bağımlılığıdır. Madde bağımlılığı, kendine özgü tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları 

ile sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerde her zaman farklı bir öneme sahip olmuştur. 

Türkiye’de ve uluslararası sahada çok ciddi bir mücadele içerisinde olunan madde 

bağımlılığına yönelik çeşitli yöntemlere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Bütün 

bunlara rağmen Türkiye’de madde bağımlısı bireylerin sayısı her geçen gün daha da 

artmaktadır (Karataşoğlu, 2013). 

Tıbbî tedavi sırasında ve sonrasında yapılan psikolojik, sosyal ve manevi 

çalışmalar tıbbi tedaviyi pozitif yönde desteklemekte, sağlık alanına ve çalışanlarına 

ciddi katkılar sunabilmektedir. Koruyucu psikolojik sağlık çalışmaları bağlamında 

Kopenhag Kriterleri’nde de 2020 yılına kadar birey ve grupların psiko-sosyal iyilik 

halinin geliştirilmesi ve psikolojik sağlık alanında bireylerin daha rahat ulaşabileceği 

hizmetlerin sunulması” gerektiği belirtilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011). 

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Raporu’na göre 

(TUBİM, 2018) uyuşturucu madde bağımlılarının sosyal ilişkileri ve topluma yeniden 

kazandırılmaları bağlamında “bireyin tekrar uyuşturucu madde kullanımı davranışı 

göstermesinin önüne geçmek için ekonomik, psikolojik ve sosyal bazı faktörlerin, 

bireyin hayatını kolaylaştıracak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir” denilmektedir. 
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2013 yılında Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinde (AMATEM) 

yatarak tedavi gören hastaların % 48,54’ünün daha önceden tedavi gördüğünü 

söylemesi, Türkiye’de uygulanmakta olan tedavi ve devamındaki sosyal iyileştirmenin 

tek başına yeterli olamadığını göstermektedir. Bağımlılık yapıcı madde kullanımı, 

sadece kullananları etkileyen bir sorun değildir. Madde; kullanıcıların ailelerini, 

çevrelerini ve toplumun tamamını tehdit eden, sağlık açısından zararlarının yanında, 

ekonomik ve sosyal problemlere de yol açan önemli bir halk sağlığı sorunudur (Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumu, 2015). Madde bağımlılığına yönelik maneviyat içerikli 

çalışmaların, tedavinin başarıya ulaşması için bahsi geçen faktörlerin değiştirilmesinde 

büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir.  

Kısa süreli uygulanan tıbbi sosyal uyum programları sonrasında kişilerin benzer 

ortamlara, gerekli başa çıkma becerilerini kazanmadan sosyal destek mekanizmaları 

güçlendirilmeden dönmeleri, nüks riskini artırabilmektedir. Bu çerçevede bağımlı 

bireylerin manevi ihtiyaçlarının tespit edilmesi bu amaca hizmet edecektir. Nitekim 

koruyucu sağlık çalışmaları bağlamında yine Kopenhag Kriterleri’nde 2020 yılına kadar 

birey ve grupların psiko-sosyal iyilik halinin geliştirilmesi ve psikolojik sağlık alanında 

bireylerin daha rahat ulaşabileceği hizmetlerin sunulması (Boyd, 2008) gerektiği 

belirtilmiştir. 

Madde bağımlılarının manevi ihtiyaçlarının belirlenmesini amaçlayan bu 

çalışma, T. C. Sağlık Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve 

Eylem Planı’nda (2018-2023) belirtildiği şekliyle uyuşturucu madde bağımlılarının tıbbi 

tedavisi sonrasında rehabilite ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla, 

rehabilitasyon hizmetlerinin/programlarının uygulanması amacına katkı sağlaması 

amaçlanmıştır.  

Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda (2011-2023) 

madde bağımlılığına da yer verilerek; “Madde bağımlılığı sadece sağlık boyutu olan bir 
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konu değildir; sağlık dışında, kamusal, sosyal, hukuki ve idari birçok yönü vardır...” 

denilmektedir. Tıbbi tedavi sürecinde ve sonrasında gerçekleştirilecek maneviyat 

çalışmaları bahsi geçen eylem planında madde bağımlılığına yönelik sağlık dışı 

müdahale ve destek kapsamına girmektedir. 

Birbirinden bağımsız olarak faaliyet gösteren sosyal hizmet, psikoloji, teoloji, 

sağlık vb. alanlarda araştırma ve yayım yapanlar ile bunların takipçilerinin birbirinin 

faaliyet alanlarından daha fazla haberdar olması gerektiği belirtilmiştir (Koenig, 2012). 

İlgili kurumların, insan olmanın önemli unsurları olan maneviyat ve değerlere yönelik 

çalışmaları hiçbir ayırım yapmadan bütün insanlara hitap edecek şekilde planlamaları; 

işbirlikleri ve sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirmeleri gerektiği düşünülmektedir.  

Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı Raporu’nda (2018); uyuşturucu madde 

bağımlılığı tedavisinin zor bir süreç olduğu, başarıya ulaşma ihtimalinin ancak 

devamında gerçekleştirilecek rehabilitasyon faaliyetleri ile mümkün olacağı ifade 

edilmektedir. Bağımlıların sosyal hayata tekrar adapte olmasının zor olduğu toplumlar, 

bağımlılık tedavisinde başarı oranının en düşük olduğu toplumlardır. Bu açıdan sadece 

tedavi değil, devamında yapılacak olan topluma yeniden kazandırma faaliyetleri de 

sağlıklı bir toplum için önemlidir. 

Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığına karşı yürütülecek mücadelenin en 

önemli kısmını önleme faaliyetleri oluşturmaktadır. Önleme, bireylerin zararlı 

alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmek amacıyla yapılan ve onların sağlıklı bir 

yaşam sürdürebilmesi hedefini esas alan,  ön tedbir amacıyla yapılan faaliyetlerin 

tümüne verilen isimdir (T. C. İçişleri Bakanlığı, 2018). Gerçekleştirilen alan yazın 

araştırmasında bağımlılığı önleme faaliyetlerinin arasında değer ve maneviyat odaklı 

güçlendirme veya eğitim modellerine ve önleme çalışmalarına rastlanılmamıştır. Ayrıca 

özellikle madde bağımlılarının manevi ihtiyaçlarını ortaya koyan herhangi bir makale, 

kitap veya tez çalışması bulunmamaktadır. Bu araştırma, akademik zeminde madde 
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bağımlısı bireylerin manevi ihtiyaçlarının belirlenmesine odaklanması açısından ilk 

olma niteliğindedir.  

Bu araştırma ile;  

-   Her şeyden önce toplumun ve bireylerin bir parçası olan madde bağımlısı 

bireyler ve yakınlarının manevi açıdan güçlenmelerine katkı sağlanmış olacaktır. 

- Bağımlılığı önleyici, iyileştirici bütünleşik program ve politikaların 

belirlenmesinde etkili olan İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü; Sağlık 

Bakanlığı; Gençlik ve Spor Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 

Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumların hazırladıkları strateji ve 

eylem planlarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

- Türkiye’de bağımlılığa ilişkin manevi ihtiyaçlar konusunda düşünme, tartışma 

ve araştırma imkânlarının oluşturulabileceği söylenebilir. 

- Üniversitelerde bağımlılık ve maneviyat konusunda eğitici eğitimi gibi 

faaliyetlerin daha profesyonel zeminde yapılabileceği ifade edilebilir. 

- Özellikle AMATEM’ler, cezaevleri, ilgili sağlık birimleri veya askeri 

birlikler gibi dezavantajlı grupların bulunduğu yerlerde manevi ihtiyaçlara ilişkin 

belirlenecek çalışmalara katkıda bulunabileceği umulmaktadır. Bu alanlarda çalışan 

psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı ve diğer yardım mesleği uzmanlarının 

araştırma, uygulama, müdahale çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 SINIRLILIKLAR 

Bu araştırma AMATEM’de yatarak tedavi gören görüşmecilerle, dönüşüm 

modeli basamaklarıyla, varoluşçu ve maneviyat yaklaşımlarıyla sınırları çizilmiştir. 

Ayrıca yarı yapılandırılmış görüşme ve betimleyici fenomenolojik analiz tekniğiyle 

sınırlandırılmıştır.  
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Görüşmelerin yürütülmesi, merkezin kuralları ve katılımcıların merkezde kalma 

süreleri ile sınırlıdır. Görüşmeler sırasında, madde etkisini halen üzerinden atamayan 

bağımlı görüşmecilerin bazen görüşmelere tam olarak odaklanamamaları diğer 

araştırmanın sınırlılıklarındandır. Bunun için görüşmeler 45 dakikayı fazla geçmeyecek 

biçimde planlanmıştır.  

Madde kullanım bozukluğu teşhisiyle AMATEM’e yatırılan bireylere ilk hafta 

genellikle detoks uygulanmaktadır. Sonrasında ise iki hafta boyunca “Sigara, Alkol ve 

Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Programı” (SAMBA) isimli bir psikoeğitim 

programı verilmektedir. Ortalama 3-4 hafta AMATEM’de kalan bireylerle kurulacak 

güven inşasına yönelik gereksinim duyulan zaman çok kısıtlıdır. Genellikle SAMBA 

eğitimi verilen haftalarda görüşmeler planlanmıştır. Fakat görüşme randevularına 

gelinmeme, geç gelme veya yarıda bırakma gibi sınırlıklarla karşılaşılmıştır.  

Araştırmaya katılan bireylerin, tema odaklı grup toplantılarında ve “Sigara, 

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Programı (SAMBA)” oturumlarında 

hastalık şikâyetiyle oturumlara çoğu kez katılım sağlayamadığı gözlemlenmiştir. 

Özellikle diş ağrısı, karaciğer rahatsızlığı ve deri hastalıkları gibi problemleri madde 

etkisinde iken fazla hissetmediklerini belirtmiş, detoks sürecinden sonra SAMBA 

oturumlarına katılırken diş ve diğer ağrılarının açığa çıktığını ifade etmişlerdir. SAMBA 

oturumlarında ve tema odaklı grup toplantılarında bireylerin çoğu zaman bu gibi 

rahatsızlıklarından dolayı devamsızlık yaptığı durumlar gerçekleşmiştir. Oturumlara 

odaklanamama sorunu, madde etkisinin halen vücutlarında ve bedenlerinde 

hissettiklerine yönelik ifadeleri çalışmanın sınırlıkları arasında sayılabilir. 

Çalışma grubu, genellemeye izin verecek ölçüde çeşitlendirilmeye çalışılmıştır. 

İkili görüşmelere ve tema odaklı grup toplantılarına gönüllü olarak katılmak isteyen 

kadın görüşmecinin olmaması da araştırmanın diğer bir sınırlılığıdır. AMATEM’de 

kalan bireylerden sadece erkek bireylerin görüşmelere katılmak istemelerinden dolayı, 
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kadın örnekleme genelleme konusunda sınırlılık bulunmaktadır. Fakat bireylerin 

ihtiyaçlarına Varoluşçu ve Benötesi boyutta yaklaşıldığı ve kapsamlı tanımlamalara yer 

verildiği için cinsiyet faktörünün sonuçlar üzerindeki etkisinin az olacağı 

düşünülmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 BAĞIMLILIK 

Bağımlılık, bu araştırmanın en temel kavramlarındandır. Dolayısıyla bağımlılık 

kavramına ilişkin tanımlar ve kuramların tanıtılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

bölümde bağımlılığın tanımı ve bağımlılık tanı kriterleri ile bağımlılık kuramları 

çerçevesindeki birtakım çalışma ve bilgilere yer verilecektir. 

1.1 Bağımlılık Tanımı  

WHO’nun ICD (Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Kitapçığı) 11. 

Revizyonunda (WHO, 2018); “madde kullanımı ve bağımlılık yapıcı davranışlardan 

kaynaklanan bozukluklar, ilaçlar da dâhil olmak üzere, ağırlıklı olarak psikoaktif 

maddelerin kullanımı ya da belirli tekrarlayıcı ödüllendirme ve pekiştirme 

davranışlarının bir sonucu olarak gelişen zihinsel ve davranışsal bozukluklardır” 

şeklinde ifade edilmektedir. Bağımlılık denilince akla ilk olarak her ne kadar alkol ve 

madde bağımlılığı gelse de egzersiz, cinsel tatmine ilişkin davranışlar, kumar oynama, 

video oyunları, alışveriş, obezite ve internet kullanımı gibi pek çok davranış bağımlılık 

kapsamında ele alınmaktadır. Alanyazında “sahte iyi oluş hali” olarak da 

adlandırılabilen “madde kullanımı” ve “madde bağımlılığı” bireysel ve toplumsal 

düzlemde pek çok soruna neden olan biyo-psiko-sosyo-kültürel ve çevresel risk 

faktörlerinin bir veya birkaçının etkileşime girmesi neticesinde meydana gelen çok 

boyutlu bir yapı arz etmektedir (Yoldaş ve Demircioğlu, 2020).  

DSM-V’te madde ile ilişkili bozukluklar, bireylerde meydana getirdiği bilişsel 

ve davranışlar etkiler açısından 10 madde kümesini kapsar. Bunlar sırasıyla: “Alkol, 

kafein, kenevir (kannabis); varsandıranlar (hallusinojenler) (fensiklidin [ya da benzer 

etkili arilsikloheksilaminler] ve diğer varsandıranlar için ayrı kategoriler); uçucular 
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(inhalanlar); opiyatlar; dinginleştirici, uyutucu ve kaygı gidericiler (sedatif, hipnotik ve 

anksiyolitikler); uyarıcılar (amfetamin türü maddeler, kokain ve diğer uyarıcılar); tütün 

ve diğer (ya da bilinmeyen) maddeler” şeklinde sıralanmıştır (APA American 

Psychiatric Association, 2013). 

Bağımlılık sözcüğü, maddelerin zorlantılı olarak alışkanlık düzeyinde 

kullanımıyla ilişkili ağır sorunları tanımlamak için birçok ülkede yaygın olarak 

kullanılmaktadır. DSM-V’te ise tanısal bir terim olarak kullanılmamaktadır. Ağır 

olmayan biçiminden, süreğen depreşen ağır duruma kadar değişen aralıkta, zorlantılı 

madde alımı için daha yüksüz bir terim olan madde kullanım bozukluğu terimi 

kullanılmaktadır. Bazı tıp uzmanları, çok daha ağır görünümler için bağımlılık 

sözcüğünü kullanmayı seçebilmektedirler; fakat bu sözcük DSM-V madde kullanım 

bozukluğu tanısal terimleri arasından çıkarılmıştır. Çünkü belirsiz bir tanımdır ve 

olumsuz bir yan anlamı olabileceği endişelerini taşımaktadır (APA American 

Psychiatric Association, 2013). 

Son yıllarda bağımlılık tanımı kapsamı haz verici, kompulsif ve tekrarlayıcı 

nitelikte kişiye zarar veren ve değiştirilmesi ya da durdurulması zor her türlü madde 

kullanımı ve pekiştirici davranışı kapsayacak şekilde genişlemiştir (Orford, 2001). 

Bağımlılık terimi genişleyen kapsamıyla problemli ilişkileri, aşırı çalışma davranışlarını 

ve hatta bazılarının olumlu bağımlılık diye nitelendirdiği davranışları (örneğin; egzersiz, 

meditasyon) kapsamaktadır. Alan uzmanlarının, bağımlıların ve toplumun, değişen bu 

anlam genişlemesi sebebiyle kafaları karışmaya başlamakta ve bu alandaki bilim 

adamları ve uygulayıcılar arasında, kavramın kapsamının genişlemesiyle ilgili ciddi bir 

endişeye neden olmaktadır. “Bağımlılık” olarak adlandırılan kavramın kapsamı çok 

genişletilirse kelime anlamsız hale gelme riski taşıyabilir. Bağımlılık kavramının anlamı 

geniş gibi görünse de her insanı kuşatarak anlamsız olacak kadar geniş değildir. Daha 

geniş bir yelpazedeki davranışları bağımlılık olarak etiketlemek; bağımlılık sorunlarını 
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anlama yeteneğini arttıracak ve toplumun müdahalesini genişletecek benzer birtakım 

ortak özelliklerin varlığına işaret ediyor ise, bağımlılık diye tabir edilen davranışların 

alanının genişlemesi gerekçelendirilebilir (DiClemente, 2018: 4). Hatta bağımlılık 

çerçevesinde ele alınabilecek “bağlılık” terimi de bağımlılık davranışına veya etkilerine 

güven duyulmasına, davranış biçiminin zayıf bir öz düzenlemeyi içermesine ve olumsuz 

geri bildirime rağmen tutkuyla devam edilmesine, çoğu zaman kontrolden çıkmasına 

rağmen maddenin bireyin yaşam tarzında ve başa çıkma biçiminin ayrılmaz ve ılımlı bir 

parçası olmasına sebep oluyor ise, bağımlılık kapsamında değerlendirilmesi gerekebilir 

(DiClemente, 2018: 4). 

Bağımlılık, diğer yandan ödül yetmezliği sendromu olarak tanımlanmaktadır. 

Beynin ödül ihtiyacı, davranışları etkilerken, beklentilerin ve davranışların da beynin 

ödül ihtiyacı üzerinde etkili olduğu görülmektedir (Tarhan, 2014: 20-21). Beyindeki 

ödül-ceza mekanizması bozulmakta ve ödül olmadan yaşayamaz hale gelinmektedir. Bu 

aşamada iradeye güvenmek doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir; zira zihinsel 

körlük olarak ifade edilen durum gerçekleşmektedir. Karşılıksız aşk sendromu olarak 

isimlendirilen, halk arasında karasevda (infatuation) denilen patolojik bağlanma 

durumu, madde kullanımı sonrasında da meydana gelmektedir. Bağlanma hormonu 

olarak da bilinen oksitosin hormonu her iki durumda da salgılanmaktadır. Bağlanılan 

nesneyi devamlı düşünme gibi durumları meydana getirmektedir (Tarhan, 2009). 

Genel anlamda bağımlılık; bir nesneye, kişiye ya da varlığa duyulan 

önlenemeyen istek, bir başka iradenin güdümüne girme durumu; psikolojik ve bedensel 

sağlığa ya da sosyal yaşama zarar vermesine rağmen insanların takıntı seviyesindeki 

durumu yinelemeye yönelik engellenemeyen isteklilik duygusu ve hali olarak ifade 

edilebilir. Bağımlılık zararlı sonuçlarına rağmen dürtüsel olarak madde veya sanal 

alıştırıcı ve kullanımı ile karakterize edilen, nüksedebilen bir beyin hastalığı olarak da 
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tanımlanabilir. Bağımlılığın beyin hastalığı olarak düşünülmesinin sebebi, maddeler ve 

sanal alıştırıcılar beynin yapısını ve işleyiş tarzını değiştirmektedir.  

Ögel’e (2001:17)  göre bağımlı bir birey, kullandığı maddeyi birçok kez bırakma 

girişiminde bulunmasına rağmen bırakmakta zorluk yaşar. Madde dozunu giderek 

artırır, kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtileriyle karşılaşır. Zararlarını görmesine 

rağmen genellikle madde kullanmayı sürdürür ve zamanının büyük bölümünü madde 

arayarak geçirir. Madde kullanımı sırasında ortaya çıkan ve kişinin önceden değer 

verdiği davranışlara göre öncelik kazanan birçok fizyolojik, davranışsal ve bilişsel 

değişikliklerle beliren bir durumdur. Maddeyi almak için çok güçlü istek veya zorlantı 

hissi, madde alma davranışını denetlemede güçlük (başlangıç, bırakma ve kullanım 

dozu bakımlarından), maddeyi elde etmek kullanmak etkilerinden kurtulmak için 

harcanan zamanın diğer ilgi ve uğraşlara yer bırakmayacak şekilde giderek artması 

şeklinde kendini gösterir (WHO, 2018). Kullanıcı bir kereden fazla kullanmış ise ve 

kullandığı maddeyi bırakmak istemesine rağmen başarısızlık yaşıyor ise bağımlılık 

gelişiyor demektir. Kişi bağımlılık yapan maddeyi bulamadığı ya da bırakmak niyetiyle 

içmediği anlarda madde yoksunluğu nedeniyle sıkıntılar veya ağrılar yaşıyor ise, süreçte 

gördüğü tüm zarar ve sorunlara karşın madde arayışı içerisinde ise ve hayatını 

kullandığı maddeye göre planlıyor ise bu kişiye bağımlı denilmektedir. Başlangıçta haz 

veren madde, bağımlı olunduğu için sonradan haz amacıyla değil yalnızca gündelik 

hayatı sürdürebilmek için kullanılmaya devam edilir (Ercan, 2013; Ercan, 2011) . 

Kontrol edilemeyen madde kullanımı, bilişsel davranış bozuklukları ve 

fizyolojik belirtilerin varlığı madde bağımlılığının temel belirtilerindendir. Bağımlılığın 

aktif olarak yaşandığı sürede beynin karar alma ve davranışları kontrol etmeye yarayan 

kısımları zarara uğramaktadır. Kullanılan maddenin yaptığı hasar, beynin yapısını 

değiştirmektedir. Bu şekilde bağımlılıktan kurtulmak gittikçe zorlaşmaktadır. 

Bağımlılık, bağımlılık yapan maddelerin, madde ve maddeye ilişkin ipuçları arasında 
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gerçekleşen “öğrenme” süreciyle paralel ilerleyen motivasyon ve duyguyla ilişkili beyin 

alanları üzerindeki karmaşık etkileşiminin sonucu olarak görülmektedir (Ercan, 2013).  

Bağımlılığın sebebini sadece bir unsura bağlamak zor görünmektedir (Ögel, 

2010: 3). Bağımlılık, toplumda genellikle bir irade problemi olarak görülmesiyle 

beraber bilimsel çalışmalar bırakma sebeplerinin, kişilerin sadece iyi veya kötü 

olmalarıyla ilgili olmadığı göstermiştir. Ayrıca güçlü veya zayıf irade sahibi olmaları ve 

yeterli gayreti gösterip göstermemeleri ile ilgili olmadığı, beynin işleyişinde de 

anormallik olduğu anlaşılmıştır.  

Bireyin madde kullanması sonrası meydana gelecek bilişsel, davranışsal veya 

psikolojik belirtileri fark etmesine karşın maddeyi almayı sürdürmesi ise fizyolojik 

bağımlılığın en temel karakteristik özelliklerindedir. Madde bağımlılığında tolerans, 

yoksunluk ve kompulsif madde alımı davranışıyla sonuçlanan ve tekrarlanan madde 

kullanım şekli nörobiyolojik bağımlılığın belirgin özellikleri arasında yer almaktadır 

(Bilge, 2012). Davranışsal bağımlılık ise daha çok bir maddeye bağımlı olunmamasına 

rağmen madde arayışı içeren davranışların patolojik kullanım özelliklerinde görülen 

bulgularla ilişkili bağımlılık şeklinde tanımlanmaktadır (Ercan, 2013; Sevindik, 2011: 

10). Davranışsal bağımlılık psikolojik açıdan; bireylerin, kendilerinin psikolojik ve 

bedensel sağlığına veya sosyal yaşamına zarar vermesine rağmen belirli bir eylemi 

tekrarlamaya yönelik önüne geçilmez bir isteklilik duyulması halidir (Yıldız, 2016). 

Bununla beraber maddeye dayalı olmayan eğlence makinaları, televizyon, bilgisayar 

kullanımı gibi davranışsal bağımlılıkların tam anlamıyla bağımlılık olup olmadığını 

belirlemek amacıyla madde bağımlılığı ölçütleriyle değerlendirilip klinik olarak 

tanımlanması gerekmektedir (Işık, 2007: 44). Davranışsal bağımlılıklar genellikle; 

duygu-durum değişikliği, dikkat çekme, yoksunluk belirtisi, tolerans, nüksetme ve 

çatışma şeklinde altı basamakta ele alınmaktadır. Dikkat çekme basamağında, bireyin 

duygularında, düşünce ve davranışlarında yaşamındaki en önemli olay gerçekleşmeye 
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başlar. Duygu-durum değişikliğindeyse belli bir uğraşıyla meşgul olmak ve bununla baş 

edebilmek söz konusu iken; tolerans aşamasında bu uğraşının ilk zamanlarda verdiği 

hazzı sürdürmek için uğraşının sıklığını arttırmak söz konusudur.  

Yoksunluk; gerçekleştirilen uğraşının birden azaltılması veya durdurulması 

durumunda sinirlilik, huysuzluk gibi hoş olmayan duygu belirtilerinin yaşanması ve 

fiziksel olarak da bazı etkileri duyumsama olarak ifade edilmektedir. Çatışma da 

bağımlılık ile bireyin kendi çatışmalarının arasında kaldığı aşamadır. Son olarak 

nüksetme aşamasında ilgili uğraşının kaçınma veya kontrol altına alma sürecinin 

ardından yıllar geçse dahi bu davranışsal bağımlılığa geri dönebilme eğilimi 

olabilmektedir. Yine davranışsal bağımlılık çerçevesinde değerlendirilebilecek “dürtü 

bozukluğu” olarak da ifade edilebilen rahatsızlığın aralıklı taşkınlık rahatsızlığı olarak 

kategorize edildiği ve madde bağımlılığıyla benzese bile ondan farklı olduğu 

belirtilmektedir (Kır ve Sulak, 2014). Bağımlılıkla ilgili yapılan çalışmalarda 

bağımlılığa yol açan maddelerin tümünün doğrudan veya dolaylı olarak beynin haz 

merkezlerini hareketlendirdiği görülmüştür. Yemek ihtiyacı veya cinsel ihtiyaçların 

giderilmesi gibi keyif veren eylemler sonrasında birey kendini sakin ve mutlu hisseder. 

Bir miktar sonra dopamin miktarı normale döner ve hayatın normal seyrine geri 

dönülür. Yaşanılan haz duygusuna eşlik eden güzel anılar limbik sisteme kaydedildiği 

için yaşanılan haz duygusunun tekrarlanmasına yönelik bir eğilim oluşur. Uyarıcı ve 

uyuşturucu maddeler bu sebeplerden ötürü davranışın tekrarlanmasına sebep olur 

(Ercan, 2013). Uyuşturucu kavramı, sadece uyuşturma özelliğine sahip maddeleri ifade 

eder gibi görülse de özünde keyif verici, kışkırtıcı, yatıştırıcı, hayal gördüren ve uyarıcı 

maddeler için de kullanılan; anlamı, toplumun büyük bir bölümünün de anladığı şekilde, 

geniş perspektifte düşünülmesi gereken bir kavramdır. Uyuşturucu kelimesi ile 

anlatılmak istenen, merkezi sinir sistemi üzerindeki madde etkisi değil, bu etkilerden 
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bağımsız olarak belirli birtakım özellikleri taşıyan madde türlerinin tamamıdır (T. C. 

Başbakanlık, 2013). 

1.2 Bağımlılık Modelleri 

Bağımlılık ile ilgili pek çok farklı model ve teori sunulmaktadır. Bu modelleri 

özetlemek için bazı genel kategoriler kullanılmaktadır. En çok öne çıkan açıklayıcı 

modeller;  

1. Sosyal/Çevre Modelleri,  

2. Genetik/Fizyolojik Modeller,  

3. Kişiliksel/Psikolojik Modeller,  

4. Baş etme/Sosyal Öğrenme Modelleri,  

5. Koşullanma/Pekiştirme Davranışsal Modeller,  

6. Kompulsif/Aşırı Davranış Modelleri, 

7. Tümleşik Biyopsikososyal Modeller,  

8. Transteorik Model. 

Her model, bağımlılıkların nasıl geliştiğini anlamaya odaklanan özel bir 

bağımlılık davranışını anlamaya yönelik önerme sunmaktadır. Sonrasında bu etiyolojiye 

(nedenbilim) bağlı olarak müdahale ve tedavinin yanı sıra önleme ve durdurma önerileri 

de getirmektedir (DiClemente, 2016). Nedenini bulma ve çözüm önerileri getirmede 

risk faktörlerinin de incelenmesi önemli bir hususu oluşturmaktadır. Bağımlılık, 

psikolojik, fizyolojik/nörobiyolojik ve sosyal faktörlerin karşılıklı ve karmaşık 

etkileşiminin sonucu olarak görülmektedir.  

Bunların her biri, bütünlüğün bir yönüne odaklanmaktadır ve her birinin 

bağımlılığın karmaşık doğasıyla başa çıkamayacak kadar sınırlı olduğu açıktır. Bu 

açıklama kör insanların, fili tarif ettiği hikâyeyi akla getirmektedir. Bir grup kör adam 

hayvanat bahçesine götürülmekte ve filin yanına yakınlaştırılmaktadır. Biri gövdeye, 
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biri bacağına, bir diğeri hortumuna dokunurken dördüncüsü de kuyruğunu tutar. Daha 

sonra deneyimlerini paylaşırlarken, hepsinin filin ne olduğu hakkında (bir duvar, bir 

ağaç gövdesi, kırışık bir yılan ve bir ip gibi) dar anlamda kısmen doğru ifadeleri olsa da 

geniş anlamda filin tarifinde yanıldığı söylenebilir. Bağımlılık her perspektiften 

öğrenilebilir, ancak bir araya getirmek için bütünün görülmesi gerekir. O zaman bir 

parçaya odaklanılmak isteniyor ise, bunun bütüne nasıl uyduğu daha iyi anlaşılabilir 

(Borland, 2014: 5). Aşağıda bütün bu faktörleri içeren çeşitli model ve yaklaşımlara yer 

verilmektedir. 

1.2.1 Sosyal/Çevre Modelleri 

Sosyal/çevre bakış açısı, bağımlılık ediniminden ve bu davranışın devam 

ettirilmesinden sorumlu olan mekanizma olarak toplumsal etkilerin, akran baskısının, 

sosyal politikaların, ulaşılabilirliğin ve aile sistemlerinin rolünü vurgulamaktadır. Bu 

faktörler aynı zamanda belirli uyuşturucu maddelerin kullanımında etkili olduğu 

gözlemlenen sosyal ve çevresel risk faktörleri arasında da sayılabilir (Ercan, 2013: 17).  

Bireysel bağımlılık davranışları ise bazı alt gruplarda daha sık görülmektedir. Sosyal 

etkiler ve destek, çoğunlukla kullanım için sosyal ortamlarda belirgindir (DiClemente, 

2016).  

Araştırmalarda çevresel koşulların ve bireysel faktörlerin sonucu olarak 

bağımlılığın zaman içinde yavaş yavaş geliştiği ortaya çıkmıştır. Daha spesifik olarak, 

özellikle genç eroin bağımlıları, ilgili okullarından ve ailelerinden ilgi, rehberlik ve 

danışmanlık eksikliğinden şikâyetçi olmuşlardır. Söz konusu yasadışı maddelerin 

satışının ve kullanımının yüksek olduğu; akranların, sosyal çevrelerin ve itici güçlerin 

etkilerinin yoğun olduğu sokak kültürünün bir parçası olmalarını etkilemiştir. Nitekim 

çok sayıda madde kullanıcısının kişilik özelliklerine sahip olan genç eroin bağımlıları, 

“özen ve merak” yoluyla sigara, alkol ve sonunda uçucu maddeler kullanmaya başlamak 

için motive edilmişlerdir (Alptekin vd., 2018; Ögel, 2010). 
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Belirli bağımlılık davranışları akranların sosyal ortamına bir tepkiyi yansıtırken 

sapma, altta yatan sebep olmaktadır. Makro seviyedeki çevresel etkiler de bağımlılığın 

başlamasında ve durdurulmasında önemli rol oynamaktadır. Sosyal/çevresel model 

savunucularının bazıları, bağımlılığa sebep olan temel etken olarak daha yakın çevre 

olan aile etkilerinin üzerinde durmaktadır. Bu modelde,  çocuğun aile sistemi içerisinde 

yetiştirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Aile sistemi içinde rol dağılımı ve ebeveyn 

tutumları çocukların sorunlu davranışlarının gelişiminde önemli rol oynamaktadır 

(Karaca, 2010; Tarhan ve Nurmedov, 2014: 147). Bir çocuğun ilk sosyal çevresi, genel 

olarak ebeveynleri kabul edildiği için yapılan ilk çalışmaların birçoğunda (Gorsuch ve 

Butler, 1976) aile içi ilişkilerde yaşanan zorluklar, çatışmalar, parçalanmış evlilikler ve 

ebeveynlerin alkol veya bağımlılık maddeleri kullanımı, çocukların bağımlılık 

davranışını deneme ve devam ettirmelerinde önemli rol oynayacağına işaret 

edilmektedir (DiClemente, 2016). Ercan (2003), ergenlik dönemindeki gençlerle yaptığı 

bir araştırmada gençlerin % 16,1’inin alkollü içeceği en son kendi evlerinde veya 

arkadaşlarının evinde içtiğine yönelik bulgular ortaya koymuştur. Buna göre madde 

kullanımı bazı gençler için sosyalleşme aracı olarak işlev görmektedir. 

Ailenin yaşam tecrübesi, ebeveynin boşanması, parçalanmış aile yapısı, 

disiplinin olmayışı, ebeveynin madde kullanması ve aile ilişkilerindeki yakınlığın ve 

ilginin olmaması, madde kullanımında risk faktörü olarak söylenebilir (Isohanni, 

Moilanen ve Rantakallio, 1991; Stoker ve Swadi, 1990). Ayrıca bilim dünyasında 

madde kullanan aile içerisinde yetişen ergenlerin alkol ve madde bağımlılığı geliştirme 

olasılıklarının yüksek seviyede olduğu konusunda ortak bir görüş bulunmaktadır 

(Johnson, Leonard, ve Jacob, 1989). Hayatının erken döneminde büyüklerinden “erkek 

adam içer” biçiminde bir temel inanç edinen çocuk, ergenlik döneminde “erkekliğimi 

ispat etmek için içmeliyim” ara inancı geliştirebilir. Buna bağlı olarak alkol alma isteği 
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gelişen birey içmeye yönelebilir. Bundan sonraki herhangi bireysel ve sosyal bir sorun 

içmek için bir sebep haline gelir (Tarhan ve Nurmedov, 2014: 157). 

Bu modelin birçok savunucusu, çeşitli bağımlılık davranışlarının edinilmesinde 

sosyal ve çevresel faktörlerin rolüne dair önemli kanıtlar sunmuşlardır (DiClemente, 

2016). Farklı tip bağımlılık davranışlarının zaman zaman popüler olması gibi sosyal 

etkiler ve akımlar da zamanla değişmektedir. Sosyal faktörleri temel alan modelleri 

kuramsallaştırmanın daha verimli bir yolu, içsel faktörler için bir yer bırakması, sosyal 

ekolojik modellere yol açmasıdır (Hagger, Wood, Stiff ve Chatzisarantis, 2009: 229). 

Bağımlılıkta değişen sosyal akımlar, sosyal ve çevresel etkilerin önemli bir rol 

oynadığını ileri sürerken aynı zamanda sosyal/çevresel bakış açısının tüm zamanlarda 

tüm bağımlılık türleri için geçerli bir açıklama getiren bir model olduğunu ileri sürmek 

hatalı olabilir. Zira bir davranışın gelişiminde ya da sonlanmasında bazı akımların ve 

sosyal etkilerin varlığı azımsanmayacak ölçüde olsa da (DiClemente, 2016) biyolojik, 

nörolojik ve davranışsal süreçlerin etkisi de yadsınamayacak bir gerçeklik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

1.2.2 Genetik/Fizyolojik Modeller 

Bu model, bağımlılık çalışmaları alanına tarihsel olarak hâkim olan biyomedikal 

model olarak da bilinmektedir. Geleneksel genetik/fizyolojik model, bağımlılığı 

genetik/biyokimyasal açıdan kronik olan bir neden olarak nüksedebilen beyin hastalığı 

olarak açıklamaktadır. Bu model bağımlılığı, madde kullanımına maruz kalan 

kişilerdeki ölçülebilir biyokimyasal veya nörofizyolojik süreçlerdeki bozuklukların bir 

tezahürü olarak görmektedir (Skewes ve Gonzalez, 2013: 61).  

Genetiğin bağımlılıklardaki rolüyle ilgili en inandırıcı bilgi alkolün kötüye 

kullanımı ve bağımlılık bozukluklarında bulunmaktadır (DiClemente, 2016). Erken 

dönem aile araştırmaları, alkol bağımlısı akrabaların ve alkol ile ilgili ailevi sorunların 
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sayısı ve ciddiyeti arttıkça bireyler için artan risk oranlarını göstermektedir (Schuckit, 

1995; Schuckit, Goodwin ve Winokur, 1972). 

Genetiğin diğer kötüye kullanılan maddelerdeki rolüne ilişkin olarak çoğu bilim 

insanı madde bağımlılığına yatkınlığı üzerinde genetik bir etki olduğunu kabul 

etmektedir (APA American Psychiatric Association, 2013). Uyuşturucu kullanımında 

genetiğin rolü üzerine yapılan araştırmaların çoğu alkoliklere odaklanmıştır. Bunun 

nedeni, yasal uyuşturucular üzerinde çok kuşaklı araştırmaların yasadışı olanlardan daha 

kolay yapılmasıdır. Temel bulgu, özellikle alkolizmin ailelerden geçtiği ve aile üyeleri 

birlikte yaşamadığı zaman bile doğrudur. Aile, ikiz ve evlat edinme çalışmalarından 

elde edilen veriler, genlerin davranış kontrolündeki savunmasızlıkta rol oynadığını ikna 

edici bir şekilde savunmaktadır (Goldman vd., 2005). Fakat bu bulgunun etkisi çok 

düşük oranlardadır ve çok güçlü değildir. Bu etki dolaylıdır; çünkü bireyler genleri 

miras alır fakat davranışları miras almaz (Heyman, 2009: 89). 

Uzunca bir zamandır fizyolojik bağımlılık ile bağımlılık eş anlamlı olarak 

anlaşılmıştır. Madde bağımlılığını tanımlamak için kullanılan geleneksel belirteçler hem 

tolerans (aynı etkiyi elde etmek için daha fazla maddeye ihtiyaç duyulması) hem de 

mide bulantısı ve madde aşerme gibi fiziksel reaksiyonlar içeren açık bir yoksunluk 

sendromudur. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Zihinsel Bozuklukların Teşhis ve 

İstatistik El Kitabının (APA American Psychiatric Association, 2013) 1994 

revizyonunda, madde bağımlılığı ve bağımlılık tanımları değiştirilmiş, böylece yalnızca 

psikolojik toleransı temel alan maddenin kötüye kullanımı ve bağımlılık arasındaki 

ayrım pratik olarak ortadan kaldırılmıştır. 2018’teki son revizyon (DSM-V), kötüye 

kullanım ve bağımlılık tanımları arasındaki terimleri ve ayrımları ortadan kaldırarak 

bağımlılığı anlamak için bağımlılık basamaklarına odaklanan çok boyutlu bir modeli 

seçmiştir (DiClemente, 2018).  
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Deneysel araştırmalar, genetik faktörlerin bağımlılık davranışları üzerinde 

önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir (Haile, Kosten ve Kosten, 2007; Kreek, Nielsen 

ve LaForge, 2004; Lobo ve Kennedy, 2006; Saxon, Oreskovich ve Brkanac, 2005). 

Diğer yandan kumar bağımlılığı gibi madde içermeyen bağımlılıklarda davranışın 

sonucu olarak ortaya çıkan aşırı istek (aşerme) ve yükselme hali önemli bir unsur olarak 

görülmektedir (National Academy of Science, 1999). Bağımlılığa yönelik 

genetik/fizyolojik açıklamaları hem destekleyen; hem de bunlara karşı çıkan bazı ilgi 

çekici anomaliler de bulunmaktadır. 1970’lerde araştırmacılar, bireylerin sigarayı 

bırakma olasılıkları hakkında karamsarlığa düşüp daha güvenli, nikotin içermeyen 

sigaralar üretme konusunda odaklanmaya başladılar. Nikotin etkisi olmayan sigaranın 

içilebilirliği soru işaretleri barındırmaktadır. Benzer şekilde eroin yerine 

Metadon/Suboxone alan eroin bağımlıları yoksunluk sendromlarını giderse de kendi 

ifadeleriyle onları uçurmamaktadır (DiClemente, 2016). Beynin, orta beyin olarak 

bilinen bölgesinde yer alan, yaşamın ve neslin devamlılığı için gerekli davranışları 

göstermede dürtü-motivasyon sağlayan mezolimbik dopamin sisteminin, psikoaktif 

maddelerin bağımlılık yapmasında en etkili sistem olduğu düşünülmüştür (Ercan, 2013: 

24). Diğer yandan araştırmalar aktif madde içermeyen plasebolar ile gözle görülür alkol 

ve madde etkisi sağlamışlardır. Bu çalışmalar fizyolojinin baskın rolüyle çelişmektedir 

ve asıl fiziksel etkiden ziyade beklentileri ve sosyal ortamın bağımlılıktaki önemini 

savunmaktadır (Brown, Goldman, Inn ve Anderson, 1980; Collins, Lapp, Emmons ve 

Isaac, 1990; Fromme ve Dunn, 1992; Schulenberg, Wadsworth, O’Malley, Bachman ve 

Johnston, 1996).  

Birçok farklı birey farklı türdeki maddelere ve davranışlara bağımlı hale 

gelebilmekte, biyolojik ya da genetik farklılıklar bağımlı bireyler ve bağımlılık 

davranışları arasındaki kültürel, durumsal ve bireysel farklılıkları kısmen 

açıklayabilmektedir (DiClemente, 2016: 11). Tüm bağımlılık davranışlarında fizyolojik 
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mekanizmaların rolü var gibi görünmektedir. Davranışın başlangıcında uzun süre 

sorunlu kullanımda da etkisi bulunmaktadır. Fakat tek ve yeter sebep olarak 

genetik/fizyolojik faktörleri göstermek birçok soruyu ve endişeyi de beraberinde 

getirecektir (Newlin, Miles, van den Bree, Gupman ve Pickens, 2000). 

1.2.3 Kişiliksel/Psikolojik Modeller 

Psikolojik modeller, madde kullanımını veya madde bağımlılığını; bireysel 

ihtiyaçların giderilmesi veya bireysel problemlerin çözülmesi şeklinde ele almaktadır. 

Maddenin kullanımında veya maddeye bağımlılıkta etkin olduğu düşünülen psikolojik 

nedenler, kişilik özellikleri ile birtakım zihinsel sorunlar olarak kendini göstermektedir  

(Ercan, 2013: 19). Bağımlılık davranışları genellikle kişilik bozuklukluları diye 

adlandırılan daha tarihi ve psikolojik çalışmaların bir semptomu olarak 

kavramsallaştırılmaktadır. Kişiliksel veya psikolojik modelde madde kullanım 

bozukluğunun arkasında yatan daha büyük sorunların var olduğu savunulmaktadır 

(DiClemente, 2016: 11).  

Ön alkolik kişilik özellikleri içerisinde fevrilik, özgüven düşüklüğü, dışsal 

kontrol odağı, sosyal iletişim eksikliği, toplumla beraber hareket edememe, çaresizlik 

duygusu, yabancılaşma, isyankâr ve saldırgan tutumlar ile gerçek dışı inanç ve tutumlar 

sayılabilir. Depresyon, kaygı, stres gibi unsurlar ise madde kullanmada ekin olduğu 

ifade edilen zihinsel problemler olarak görülmektedir (DiClemente, 2016: 2; Ercan, 

2013: 20). 

Özellikle isyankâr ve topluma ayak uydurmada zorlanan kişilik özellikleri 

madde kullanmaya başlamada haberci bir nitelik taşımaktadır (Ercan, 2013). Özgüvende 

düşüklük, sosyal becerilerde eksiklik, olumsuz arkadaş ilişkileri ve aile içindeki iletişim 

bozuklukluları gençlerin madde bağımlılığını tetiklemektedir (Ercan, 2013: 20). 

Araştırmalarda stres unsurlarının ve birtakım madde kullanımlarının arasında ilişki 
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olduğu görülmüştür (Aneshensel ve Huba, 1983). Depresyona yol açan risk 

faktörlerinden bazılarının, madde kullanımı için de risk oluşturduğu ifade edilmektedir. 

Önceki bölümlerde bahsedilen sosyal ve fizyolojik faktörler gibi kişiliksel 

faktörler de bağımlılığa yol açan veya gelişmesine katkıda bulunan özellikler 

taşımaktadır. Diğer taraftan kişilik unsurları veya derin kökleri olan içsel çatışmalar 

ihtiyaç duyulan bağımlılık açıklamasında büyük olasılıkla önemli; ancak az yer 

tutmaktadır (Nathan, 1988). Huy/mizaç ve karakter olarak ifade edilebilecek kişiliksel 

boyutlar da bağımlılığın belirteçleri olarak kabul edilmiştir. Ergenlikte depresif 

tutumların, madde kullanımında önemli bir risk faktörü olduğuna ilişkin ciddi bilgilere 

yer verilmektedir (DiClemente, 2016: 12; Paton, Kessler ve Kandel, 1977). 

1.2.4 Baş etme/Sosyal Öğrenme Modelleri 

Bağımlılıklar, genellikle kötü ya da yetersiz başa çıkma düzeneklerinin sonucu 

olarak kabul edilir. Yaşamda, stresleriyle baş edemeyen bağımlılar, bir kaçış veya 

rahatlık arayışı için bağımlılıklarına yönelirler. Bu açıdan bakıldığında bireyler 

alternatif başa çıkma düzenekleri olarak madde kullanırlar ve özellikle hayal kırıklığı, 

öfke, kaygı ya da depresyon duygularını ortaya çıkaran durumları yönetmek için 

bağımlılıklarında bir güven alanı bulurlar (Wills ve Shiffman, 1985).  Kişinin stresle, 

özellikle de öfke, hayal kırıklığı, can sıkıntısı, kaygı ve depresyon ile başa çıkma 

kabiliyeti birçok bağımlılık modelinde kritik bir eksiklik alanı olarak tanımlanmıştır 

(DiClemente, 2018: 14). Başa çıkma yöntemlerinden takdir odaklı başa çıkma, sorun 

odaklı başa çıkma ve duygu odaklı başa çıkma içerisinde özellikle duygu odaklı başa 

çıkma bağımlılıktan arınmada önemli bir boyut olarak görülmektedir. Bu çerçevede 

alkol ve madde kullanımı ismi geçen başa çıkma yöntemlerinden daha kısa zamanda ve 

daha etkili olduğu düşünüldüğünden, muhtemelen bağımlılar için tek başa çıkma 

mekanizması olarak görülmektedir (DiClemente, 2016: 13). 



28 

 

Sosyal öğrenme bakış açısı ise, sadece başa çıkmayı değil, aynı zamanda sosyal 

öğrenmeyi de vurgulamaktadır. Belirli bir maddenin ya da bağımlılık davranışlarının 

etkileri hakkındaki beklentilerin; kullanım, kötüye kullanım veya aşırı kullanımla nasıl 

ilgili olduğunu gösteren geniş bir alan yazın bulunmaktadır. Bireyin alkole ilişkin 

beklentilerinin, kullanımın başlatılmasını ve problemli kullanıma ilerlemesini 

kolaylaştırdığı sonucuna varılmıştır (DiClemente, 2016: 13). Örneğin, alkolün 

kendilerini daha çekici, daha az engellenmiş, daha sevecen, daha sosyal ve daha 

eğlenceli yapacağına inanan bireyler, alkol kullanmaya ve özellikle sosyal ortamlarda 

alkolle başını belaya sokmaya daha yatkın olur (Goldman, Del Boca ve Darkes, 1999).  

Sosyal öğrenme bakış açısı, akranların ve kişilerin model olmalarının önemini 

vurgular. Bandura’nın sosyal bilişsel kuramında, bağımlılık konusunda açıklayıcı 

mekanizmalar olarak daha çok bilişsel beklentilere, bilinçli öğrenmeye ve öz 

düzenlemeye önem verilmektedir (Bandura, 1997). Algılanan öz-yeterlilik, kişinin 

bireysel sağlık eylemleriyle riskli sağlık davranışlarını değiştirme yeteneğine sahip 

olduğu düşüncesini temsil eder. Davranış değişikliği, kişinin durumsal isteklerini 

karşılamak için gereken stres ve sorun ile başa çıkabilme ve kişinin içsel kaynaklarını 

ve hareket tarzlarını eyleme geçirme yeteneğine bağlı olarak görülür. İhtiyaçların 

giderileceğine yönelik yarar odaklı inançlar; risk davranışını değiştirme niyetini, bu 

amaca ulaşmak için harcanan çaba miktarını ve motivasyona zarar verebilecek engel ve 

aksaklıklara rağmen çaba göstermeye devam etmenin sürekliliğini etkiler. Algılanan öz-

yeterlik, bağımlılık ve nüks modellerinde yaygın olarak uygulanan bir teorik model 

haline gelmiştir. Bu teoriler, riskin yüksek olduğu durumlarla başa çıkmadaki başarının, 

kısmen insanların kendi eylemlerinin aktif aktörleri olarak faaliyet gösterdiğine ve bir 

kayma meydana geldiğinde kontrolü yeniden sağlamak için gerekli becerilere sahip 

olduklarına inanmalarına bağlı olduğunu varsaymaktadır (Schwarzer ve Fuchs, 2009: 

262). 
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Algılanan öz yeterlik sadece geleceğe ilişkin korkuları ve engellemeleri 

azaltmakla kalmaz, sorumluluk aldıklarında sonuca yönelik başarı beklentileriyle 

beraber baş etme çabalarını da etkiler. Başarı beklentileri, insanların ne kadar çaba 

harcayacağını, engelleyici deneyimlerle ne kadar süre yüzleşeceğini belirler. Öznel 

olarak tehdit edici fakat göreceli olarak güvenli olan faaliyetlerde bulunmaya devam 

edenler, yeterlilik duygularını daha da pekiştiren ve böylece korkularını ve savunma 

davranışlarını ortadan kaldıran düzeltici deneyimler kazanacaktır. Zamanından önce 

vazgeçenler, kendilerini güçten düşüren beklentilerini koruyacak ve uzun süre 

korkacaklardır (Bandura, 1977: 80). 

1.2.5 Koşullanma /Pekiştirme Modelleri 

Bağımlılığı anlama ve çözüm önerileri getirmedeki modellerden biri olan 

koşullanma modeli klasik koşullanmaya dayanmaktadır. Bağımlılığın gelişmesi ve 

bağımlılık konseptinin merkezinde yer alan “craving” olarak bilinen aşırı arzu istek 

veya aşerme durumunu açıklamak için kullanılır. Madde alırken kullanılan araç ve gereç 

gibi madde kullanımıyla ilgili çevresel uyarıcılar koşullanmış etken haline gelebilir 

(Tarhan ve Nurmedov, 2014: 156). Pek çok teori ve teorisyen bağımlılığı anlamak için 

Pavlov’un koşullanmasını kullanmıştır. Maddelerin laboratuvar hayvanlarında 

kullanılmasına yönelik araştırmaların tolerans ve yoksunluk etkisi yapabilme özelliği, 

maddenin kötüye kullanımı araştırmalarının merkezini oluşturmuştur. Maddeye ilişkin 

kültürel birikimde bazı fenomenlerin de bağımlılık yapan davranışların gelişmesinde 

veya iyileştirilmesinde koşullanma ve ipuçlarının önemli rolünü desteklemektedir 

(DiClemente, 2016: 15). Yolda yürürken görülen alkol satıcısına ait bir bayi alkol 

bağımlısının alkol alma isteğini veya mutfakta kullanılan alüminyum folyo eroin 

bağımlısının eroin kullanma isteğini tetikleyebilmektedir. Durumsal ipuçları ve klasik 

koşullanma, bağımlılığı ve değişimi anlamada önemli bir rol oynamaktadır.  
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Edimsel koşullanmada ise pekiştireçlerin rolü söz konusu olmaktadır. Pekiştirme 

teorisi maddelerin gizli fizyolojik etkilerinin ve bağımlılık davranışlarının eylemsel 

olarak madde arama unsurunu açıklamada uygun bir teori olarak görülmektedir 

(DiClemente, 2016: 14). Pekiştireçler davranışı iki yönde etkileyebilir. Pozitif 

pekiştireçler istenen davranışı arttırdığı gibi; negatif pekiştireçler istenmeyen davranışı 

azaltmaktadır. Bağımlılık yapan maddeler hem pozitif hem de negatif anlamda 

pekiştireç olarak kullanılabilmektedir. Keyif almak için kullanılan madde pozitif 

anlamda pekiştireç rolü üstlenirken; yoksunluk belirtilerini azaltmak için 

kullanıldığında ise negatif rol oynamaktadır. Her iki durumda da bağımlılık davranışı 

devam eder (Tarhan ve Nurmedov, 2014: 157). Pekiştirme modelleri, bağımlılık 

davranışlarının başlangıcı kadar davranışların değişmesini zorlaştıran kalıcılığın da 

anlaşılmasında kullanılmaktadır (DiClemente, 2016: 14).  

 Koşullanmanın ve pekiştirmenin bağımlılığa etkisi olduğuna dair hatırı sayılır 

kanıtlar bulunmaktadır. Fakat bağımlılık ve değişim ile ilgili tüm fenomenlerin bu iki 

prensip ile açıklanması zor görünmektedir. Kişinin bir kere bağımlı olduktan sonra ciddi 

şekilde cezalandırıcılara maruz kalsa bile bu madde kullanımından vazgeçmediği 

görülmüştür. Zorlayıcı sebepler çerçevesinde belirli bir dönem kullanmayan bireyler 

zorlayıcı sebepler ortadan kalktığında bağımlılık davranışına devam edebilmektedir 

(DiClemente, 2016: 16; Orford, 2001). Hamilelik döneminde sigara kullanmayan veya 

Ramazan ayında alkol kullanmayan bireyler iradi bir şekilde ara veriyor 

görünümündedir. Daha önceki modeller gibi koşullanma ve pekiştirme de özellikle bir 

bırakma deneyiminden sonra nüksetmeyi destekleyen hatırlatıcılara ilişkin bir 

farkındalık sağlasa da madde kullanımının başlangıcını ve başarılı değişimi tamamen 

açıklayamamaktadır. 
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1.2.6 Kompulsif/Aşırı Davranış Modelleri 

Bağımlılığı durdurmak veya sonlandırmada yaşanan zorluk, bağımlılığın kararlı 

ve tekrarlayan yapısı, bazı teorisyenlerin ve uzmanların bağımlılığı, obsesif/kompulsif 

bozukluktaki temizlik ritüelleri gibi sürekli tekrarlayan kompulsif davranışlarla 

ilişkilendirmelerine neden olmuştur. Davranışın kişinin kontrolü dışında olması ve 

kişinin psikolojik bir çatışma veya ihtiyacı karşılamaya çalışıyor gibi görünmesi 

benzerlikleri arasında yer almaktadır (DiClemente, 2016: 16).  

Uyuşturucu sorunları genellikle kompulsif madde kullanımıyla ilişkilendirilir. 

Maddelerin kompulsif kullanımı genellikle, bir kimsenin davranışın sonuçlarını 

düşünmeden maddeyi alışkanlık edinerek otomatik bir şekilde kullandığı anlamına gelir. 

Kompulsif madde kullanımı üç önemli hususu içerir:  

- Madde kullanımını pekiştirme,  

- Madde için aşırı istek, 

- Alışkanlık.  

Başlangıçta, kompulsif madde kullanımı pekiştirilir, çünkü madde kullanımının 

ilk aşamalarında ya beynin ödül merkezlerini uyararak ya da yoksunluk, psikiyatrik 

semptomlar, ağrı veya olumsuz duygusal durumları ortadan kaldırarak kişiyi 

ödüllendirir. Pekiştirme oldukça etkili ve kişinin maddeyi tekrar kullanması olasıdır. 

İkinci olarak, kompulsif madde kullanıcıları tercih ettikleri maddeler için sıklıkla istek 

duyduğunu belirtmektedirler. Aşırı isteklilik (craving), hem fiziksel hem de psikolojik 

bileşenlere sahip görünümdedir. Fiziksel istek, yoksunluk belirtilerinin doğrudan bir 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Madde, sürekli kullanımdan sonra verilmediğinde, 

vücut nörokimyasal dengesizlik yaşar; sallanmalardan nöbetlere kadar değişen önleyici 

semptomlar görülebilir. İstek, kişinin fiziksel yoksunluk semptomlarından kaçınmak 

için maddeyi alma arzusunu tetikleyen bedensel sinyalleri yorumlamasının sonucu 

olabilir. Ancak, kişi maddeleri giderek daha fazla kullandıkça, tolerans gelişir (Blume, 
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2005: 28). Zaman içinde uyuşturucu kullanımının verdiği coşku ve rahatlama hissi 

gittikçe azalarak madde kullanımından sonra bu hissin tekrardan yaşanıp 

yaşanamayacağı tahmin edilemez hale gelebilir. Birey, maddenin keyif vericiliğinin 

sadece ara ara geldiğini deneyimleyebilir. 

Kompulsif/Aşırı Davranış Modeli, Sosyal Öğrenme Yaklaşımı’yla oldukça ortak 

özelliklere sahiptir. Kompulsif Model aktivitelerin isteklilik uyandırıcı yapısını merkeze 

alsa da istekliliğin canlanma süreci gibi bütün bağımlılıkların arka planındaki sebepleri 

ve kendisine özgü bağımlılıkları nasıl tahmin ettiğini belirgin bir şekilde 

açıklamamaktadır. Hem aşırı hem de kompulsif davranış modelleri, bir açıklama alanı 

açarak önceden belirtilen modellere yeniden bir bakış açısı getirmiş görünümdedir 

(DiClemente, 2016: 17). 

1.2.7 Tümleşik Biyopsikososyal Model 

Sosyal, psikolojik, genetik, koşullanma ve kompulsif bakış açılarına göre 

bağımlılığın etiyolojisine ve hangi tür rehabilitasyon stilinin uygun olacağına ilişkin 

sunulan kısmi modeller birtakım çevrelerde hoşnutsuzluğa yol açmıştır. Bazı 

araştırmacılar bu modellerdeki açıklamaları bütünleştirebilecek bir öneri getirmeye 

yönelmiştir. Sonrasında ise biyopsikososyal isimli biyolojik, psikolojik ve sosyolojik 

açıklamaların bütünleşmesi gerektiğine yönelik gerekçeler sunmuşlardır. Bu model 

bağımlılığın, en iyi şekilde bu üç geniş alandaki faktörlerin etkilerinin birleşiminin bir 

sonucu olarak ele alınabileceğini savunmaktadır (DiClemente, 2016: 17). 

Biyopsikososyal bağımlılık modelinde; biyolojik/genetik, psikolojik ve sosyokültürel 

faktörlerin madde kullanımına katkıda bulunduğu, önleme ve tedavi çabalarında 

hepsinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir (Skewes ve Gonzalez, 

2013: 61). Herhangi bir madde kullanım bozukluğu olan bireyin bağımlılığa giden 

sürecinde birden fazla faktörün (biyolojik, genetik, kişiliksel, psikolojik, sosyal, kültürel 
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ve çevresel) hepsinin etkileşime girerek nedenler kümesi oluşturduğu ve beraber ele 

alınması gerektiği görülmektedir. 

Son yıllarda, madde bağımlılığı bozukluklarının tedavisine biyopsikososyal 

yaklaşım daha disiplinler arası işbirliğini teşvik etmiştir. Ayrıca, bağımlı bireyin 

ihtiyaçlarının en uygun şekilde ve çabuklukta uygun tedavi yöntemi ile eşleştirmek için 

daha fazla girişimde bulunulmasını sağlamıştır (Barry, 1999: 9). Bu modelde, madde 

bağımlılığı bozukluklarının tedavisi özellikle zordur, çünkü diğer psikolojik 

bozukluklardan farklı olarak, yaşamın diğer tüm yönlerinden öncelikli olan madde 

aşerme dürtüsünü de içine alır. Bu nedenle bir çeşit ilaç danışmanlığı ve ilaç tedavisi, 

aile terapisi gibi muhtemel müdahaleler içeren geniş bir tedavi planının bir parçası 

olarak düşünülmektedir (Barry, 1999: 134). Aynı anda birden fazla alana müdahale 

etmek zordur ve birçok risk faktörü ile koruyucu faktör (ailenin geçmişi, yaşanılan 

bölge, ebeveyn yokluğu) değişime elverişli olmamaktadır. 

Modelin özü; zihin ve bedenin birbirine bağlı olması dolayısıyla, hem zihin hem 

de bedenin, sosyal ve kültürel bağlamda bağımlılığın gelişmesini ve ilerlemesini 

etkilemesidir. Sadece tüm bu faktörleri göz önüne alarak bağımlılığın tam olarak 

kavramsallaştırılabileceği ileri sürülmektedir (Skewes ve Gonzalez, 2013: 63). 

Bağımlılık, biyopsikososyal bir sürecin bir parçasıdır ve sadece bağımlılık yapan 

maddeye ilişkin davranışlarla sınırlı değildir. Her türden aşırı davranışın birçok ortak 

özelliği olduğu ve bu bağımlılık davranışı için ortak bir etiyolojiyi yansıtabileceğine 

dair kanıtlar artmaktadır. Ortak özellikler, sadece bu tür davranışların tedavisine yönelik 

değil; aynı zamanda halkın bu tür davranışları nasıl algıladığı üzerinde de etkileri 

olabilir (Griffiths, 2005). 

Bütünleşik görünümdeki bu model; daha belirgin ve tek faktörlü modellere göre 

üstünlük sağlasa da biyopsikososyal yaklaşımın savunucuları tarafından; biyolojik, 

psikolojik, sosyolojik ve davranışsal bileşenlerin tam olarak nasıl bütünleştiğini 
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açıklanamamıştır. Bu model farklı gelenek ve disiplinlerden gelen araştırmacıların 

karmaşık ve ortak terminoloji üzerinde hemfikir olmalarını sağlamıştır. Ama terimlerin 

anlamsal bir bağlantısını temsil etmekten öte gerçek manada bütünleşmeyi sağlayacak 

bir yol olarak görmek mümkün gözükmemektedir. Bütünleşik kavramının sıklıkla 

kullanılması araştırmacıların temelde kendi alanlarının dışındaki faktörleri 

desteklediklerine işaret etmektedir (DiClemente, 2016: 18). Genellikle, uzmanın veya 

araştırmacının birincil ilgi alanı ön plana çıkarken, diğer yönlere gösterilen ilgi yüzeysel 

kalmaktadır. Şu kabul edilmelidir ki biyopsikososyal model, bağımlılık ve iyileşme 

sürecinin karışık ve etkileşimli doğasını açıkça desteklemektedir. Bu üçlü faktör 

derlemesinde, bireylerin nasıl bağımlı hale geldiğini ve bağımlılıktan nasıl 

kurtulduklarını açıklamak ve modeli gerçekten işlevsel hale getirmek için ek bütünleyici 

unsurlara ihtiyaç vardır (DiClemente, 2018: 20). Model, bağımlılığın etiyolojisini 

kavramakta ve gerçek ihtiyaçları anlamakta belirgin eksiklikler barındırmaktadır. Bunun 

yanında müdahale ve rehabilitasyon aşamasında maneviyat ve niyet gibi bütünleştirici 

bir takım unsurları göz ardı ettiği görülmüştür. 

1.2.8 Transteorik Model 

Yukarıda bahsedilen bağımlılık modellerinin tümü öz-yeterliliği esas alarak 

harekete geçme ve değişimin sürdürülmesine yönelik “niyet”in ötesinde bir rol 

üstlenmeye (Borland, 2014: 8) odaklanır. Bütünleşik bakış açısını gözeten 

biyopsikososyal model, klinik ve araştırma alanındaki bağımlılık tartışmalarında baskın 

hale gelmeye başlamıştır. Transteorik modele göre ise, biyopsikososyal modelin de 

ötesinde gerçekten bütünleştirici bir çerçeve, araştırmacılarca desteklenmiş farklı 

açıklayıcı modelleri bir araya getirip birleştiren kapsamlı bir bakış açısı getirilmelidir. 

Transteorik Model niyetli davranış değişikliği modelidir. Dinamik, gelişimsel ve çok 

boyutlu değişim perspektifi, bağımlılık problemleri ve iyileşme için bütüncül bir 

çerçeve sunmaktadır. Değişim, kişinin bağımlılığa doğru ilerlemesindeki ve bağımlı 
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kişinin iyileşme sürecindeki niyet, hazırlık, hareket ve devamlılık gibi özel görevleri 

vurgulamıştır (DiClemente, 2016: ix). Değişim prosedürleri, bireylerin aşamadan 

aşamaya geçişine izin veren iç ve dış uygulamaları ve deneyimleri karakterize eder. 

Süreçler, aşamalar boyunca geçişleri üreten ve sürdüren ve sahne görevlerinin başarıyla 

tamamlanmasını kolaylaştıran mekanizmalardır (DiClemente, 2018: 34).  

Bu model öncelikle bağımlılıktan kurtulmada denenmiştir. Bunun yanında 

bağımlılığın etiyolojisini anlamada (Cook, 2004: 539) derin bir arka plan sunmaktadır. 

Bahsi geçen bağımlılık modelleri, bağımlılığı açıklamada farklı etiyolojik perspektifler 

sunsa da bağımlılık problemine dair çoğunlukla kısmî, tek boyutlu bir görüş öne 

sürmektedir. Niyetli davranış değişikliğini esas alan Transteorik Model ise bu farklı 

bakış açılarını bireylerin nasıl değiştiğine ve anahtar değişim aşamalarına odaklanarak 

bir araya getirmeye çalışmaktadır (DiClemente, 2016,. 19). 

Bağımlılığın edinimi ve durulmasında etkili olan faktörleri anlamak ve 

bütünleştirmek için sadece kişinin nasıl biri olduğu ve çevresinin nasıl olduğu ile 

ilgilenmenin yeterli olmadığını savunur. Bağımlılık davranışına başlamak ve bu 

davranışı sonlandırmak bireyi ve onun kendine özgü karar alma süreçlerini 

içermektedir. Bireyin kararları, kişiliğini ve toplumsal ilişkileri hem etkilemekte hem de 

onlardan etkilenmektedir. Bağımlı olma veya bağımlılıktan kurtulma durumları bağımlı 

bireyin katılımı olmadan gerçekleşmez. Bireyi bu etkilerin nasıl işleneceği, etkilerinin 

karşıt değerleri aşıp aşmayacağı ve kendi değer sistemine dâhil edilip edilmeyeceği 

sürecine girmektedir. Transteorik modelde bireyin içsel motivasyonuna dayalı davranış 

değişim sürecini bütünleştirici bir yapı olarak kullanmanın birçok avantajı 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki insan davranışlarındaki değişimde örtülü olan gelişimsel 

perspektiftir. İnsanlardaki değişim zaman içinde hayatın farklı noktalarında olur ve 

genellikle birbirini takip eden olayları içerir. Bağımlılık ve iyileşme, insanın gelişim 
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süreci içinde biyolojik ve psikolojik eylemleri ve geçişleri kapsayan bireysel yaşam 

alanında gerçekleşir (DiClemente, 2016: 19-20).  

Transteorik model nikotin bağımlılarının sigarayı nasıl bıraktıklarını ve tedavi 

yöntemlerini bir araya getirip bütünleştirme çabası doğrultusunda daha geniş istekli 

davranış değişikliğini görmek üzere sigarayı bırakma sürecinin farklı noktalarında olan 

kişilerin yalnızca izlenmesini esas alan gözlemleri içermektedir  (DiClemente, 2016: 

22). Bu aşamalarda geçen bireylerin deneyimleri arasında ilginç bağlantılar tespit 

edilmiştir. Bağımlılıktan kendi başlarına kurtulan kişiler ile tedavi için yardım arayanlar 

karşılaştırıldığında sürecin ve izlenen yolun benzer olduğu görülmüştür (DiClemente 

vd., 1991). 

Modeldeki değişim aşamaları, değişim sürecini farklı parçalara ayrılmaktadır. 

Eğer bir sonraki aşamaya geçilecekse her aşama az ya da çok başarılması gereken belirli 

görevle tanımlanmıştır. Aşamalar başarılı bir şekilde devamlılığı sağlanmış davranış 

örüntüsü edinmesi için gerekli olan güdüleyici ve geçici unsurlar anlamında bireyin 

değişim süreci içerisinde ilerlemesini göstermektedir. Değişim süreci bireyin bir 

aşamadan diğerine geçmesini sağlayan içsel ve dışsal deneyimleri ve eylemleri temsil 

etmektedir. Bu süreçlere dâhil olmak kişinin aşama “görevlerini” başarması için 

kendisine bir imkân sağlar.  Böylece süreçler aşamalar arası hareket sağlamış ve onu 

devam ettirmiş olur. Değişim süreci sadece aşamalar çerçevesinde anlamlı 

görünmektedir (DiClemente, 2016: 24). 

Değişimin belirteçleri, değişimle ilgili iki önemli alanda nerede durduğunu 

belirleyen kılavuzlardır: Bunlardan ilki olan karar dengesi değişimle ilgili karar almayı; 

ikincisi ise öz yeterlilik durumu ile ölçülen kişinin davranış değişikliğini idare etmeye 

yönelik sahip olduğu gücünün algısıdır. Değişimin bağlamı, dönüşüm sürecini kuşatır 

ve sıklıkla onunla etkileşim içerisinde olur. Değişim bağlamı, bireyin hem içsel sürecini 

hem de çevresel etkenlerle olan önemli etkileşimlerini temsil eden beş geniş işlevsel 
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alanı içermektedir. Değişimin bağlamında gerçekleşen bazı olaylar ve meseleler, 

sıklıkla görevlerin tamamlanmasını ve değişimi sürecindeki ilerlemeyi etkilemektedir. 

(DiClemente, 2016: 25).  

Şekil 1 Niyetli Davranış Değişimi Transteorik Modelin Dört Boyutu 

(DiClemente, 2016: 30): 

1. Değişim Aşamaları 

Niyet Öncesi  Niyet             Hazırlık            Eylem              Sürdürme 

 

 

2. Değişim Süreci 

Bilişsel/Deneyimsel 
 

Davranışsal 

- Farkındalığı arttırmak 
 

- Öz özgürleşme 

- Öz yeniden değerlendirme  - Koşullanma/Karşı koşullanma 

- Çevresel yeniden değerlendirme  - Uyarıcı genelleme/Kontrol 

- Duygusal uyarılma/Belirgin rahatlama  - Ödül idaresi 

- Sosyal özgürleşme  - Yardım eden ilişkiler 

 

3. Değişim Belirteçleri 

- Karar dengesi - Öz yeterlilik/baştan çıkma 

4. Değişimin Bağlamı 

- Değişimi bütünleyen ya da güçleştiren işlev alanları 

- Mevcut yaşam durumu  
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- İnançlar ve tutumlar  

- Kişiler arası ilişkiler  

- Sosyal sistemler  

- Kalıcı kişilik özellikleri  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Değişim aşamaları arasındaki hareketlerin döngüsel temsili (DiClemente, 

2016: 30). 

 

 MANEVİYAT  

2.1 Maneviyat Tanımı 

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde (TDK, 2019) maneviyat; “maddi olmayan 

manevi şeyler (görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel)” olarak tanımlanmıştır. 

Maneviyat, literatürde genellikle bireyler, aileler ve insanın sosyal yaşamı ile ilgili çok 

boyutlu bir kavram olarak tanımlanmaktadır.  Ergül ve Bayık'ın (2004: 38) çalışmasında 

Niyet Öncesi: 

Değişimin Farkında Olma 

Niyet: 

Değişim için Artıları Arttırmak 

Niyet: 

Bağlılık ve Planlama 

Eylem: 

Planı Uygulama ve 

Gözden Geçirme 

Sürdürme: 

Değişimi Yaşam Tarzı ile 

Bütünleştirme 

Sonlandırma 

Şekil 2 Değişim Modeli Aşamaları: 
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“bireyin üstün güçle/tanrı ile (kişi nasıl tanımlıyor ise) dinamik ilişkisini sürdürmesi için 

gerekli faktör veya faktörlerdir” şeklinde ele alınmıştır. Maneviyat, yaşam döngüsünün 

her yerinde pozitif ve özgün bir insanî varlık olarak da tanımlanmaktadır (Booth, 1987). 

Cook, (2004)’a göre maneviyat, hem bireylerin içsel farkındalığı içinde hem de 

toplumlarda, toplum kümelerinde ve geleneklerinde yükselen antropolojik pratiğin 

karakteristik, teorik olarak otantik ve ortak bir yönüdür. Özdoğan’a (2010: 9) göre 

maneviyat; insanın yaşama sevinci, herkesin içinde var olan cevher, kendini tanımayı 

sağlayan ışık, özgürlüğün gıdası, yaratılış gayesi, insanı var edenle bağıdır. Seligman ise 

maneviyatı; insanın daha büyük bir amaca ve evrenin anlamına dair tutarlı inançlara 

sahip olması, büyük resimdeki yerini açıkça görebilmesi, hayatın anlamına dair 

davranışlarını şekillendiren ve refahını sağlayan inançlara sahip olması şeklinde 

tanımlar (Peterson ve Seligman, 2004: 30).  

Maneviyat tanımlarına genel olarak bakıldığında insanın kendisini, diğer 

bireylerle olan ilişki biçimini, yaşamın anlam ve amacına ilişkin sorgulamalarını ve 

benötesi boyutunu içine alan geniş bir kavram olarak görülmektedir. Maneviyat, daha 

üst bir güce veya varlığa bağlanma hissini besleyen ve herhangi bir problemle karşılaşan 

bireyin manevi teselli ve rahatlama bulmasını sağlayan bir alandır. Bireyin anlam 

arayışına en uygun cevabı sunarken sıkıntılı ve zor zamanlarda da bireye yapıp ettikleri 

ve deneyimlediği olayları değerlendirme açısından bir anlam alanı sunar. Başkalarını 

daha iyi anlama ve sosyal ilişkilerde insanlara karşı daha anlayışlı ve merhametli 

olmalarını sağlar. Gerek hayatın normal akışı içerisinde gerekse zor ve stresli 

zamanlarda bir dönüşüm sağlamaya vesile olur. Bireyin kendi gücünü aşan olaylarla 

karşılaşıp kontrol duygusunu kaybettiğinde, olayların daha üst bir varlık tarafından 

kontrol ediliyor olması düşüncesi, bireye psikolojik bir kontrol hissi sunar (Ayten, 2012: 

49). 
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Görüldüğü gibi maneviyat; tanımları, maddi olmayandan kutsal olana kadar 

uzanmakta ve genellikle bir tanrı ile ilişki bağlamda ele alınmaktadır (Hanna, 1992: 

169). Yukarıdaki maneviyat tanımlamalarında görüldüğü üzere kısmen karmaşık bir 

fenomen gibi görünmektedir (Ross, 1995: 458). Maneviyat kavramının tanımlanmasının 

zor olarak görülmesi (Cook, 2004: 546) ve bazen maneviyatın tartışmaya konu olabilen 

niteliği yakın bir zamana kadar onun akademik alandan uzak tutulmasına sebep 

olmuştur. Fakat özellikle birçok açıdan dezavantajlı pozisyonda bulunan bireyler 

tarafından maneviyatın çok önemli bir alan olduğunun belirtilmesi önemli bir 

fenomenolojik değer taşımaktadır. Literatüre bakıldığında akademik çevrelerce 

maneviyata ilişkin ortak kesin bir tanımın henüz yapılamadığı görülmektedir. Bunun 

sebebi maneviyatın kendi ontolojik yapısının yanında kişilerin maneviyat algılarının 

biricik olmasıdır (René, Lucas J, Henk ve Doeke, 2007: 483). Her ne kadar öznel 

maneviyat algıları biricik olsa da bu biricik algıların ortak noktalarına ulaşılabilmekte 

ve bu ortak noktalar üzerinden birtakım genellemelere varılabilmektedir.   

2.2 Maneviyat Yaklaşımları 

Maneviyatın kaynağına veya doğasına özgü birtakım yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Maneviyat; hümanizm, değerler, ahlak ve zihinsel sağlık gibi diğer tüm şeylerden kutsal 

ve aşkın olana bağlantısıyla ayırt edilmektedir (Koenig, 2012: 3). Dollard (1983: 7) 

maneviyatı basit bir yaşam yolculuğu olarak ifade eder. İnsanların hayatlarını 

iyileştirmek üzere pozitif bir manevi temele koymak için gereken dört temel hareketin 

varlığından bahseder. Bunlardan ilki korkudan güvene; ikincisi kendine acımaktan 

şükrü duygusuna; üçüncüsü öfkeden kabullenmeye ve dördüncüsü sahtelikten 

dürüstlüğe doğru bir harekettir. Miller’a göre birey, maneviyatında bilinç, farkındalık ve 

en yüksek değere ulaşır (Miller, 2012: 142). Alpers’e göre ise gerçek maneviyat, bireyin 

tüm varlığına dokunur ve yaşamının her boyutunu, ilkesini, görünümünü ve eylemini 

etkiler. Bilme, sevme ve üretme kapasitesini sürekli ve bilinçli bir şekilde genişletme, 
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derinleştirme ve yükseltme sürecini ifade eder. Maneviyat bütünlük istikametinde bir 

yolculuktur ve insan gelişiminin meyvesidir; bir olgunluktur (Alpers, 2012: 50). 

Shockley (1994), insan olmayı maneviyat çerçevesinde ele almaktadır. O’na göre insan 

olmak, “yaşamdaki nihai anlamı ve yönü aramaktır”; “manevi bir varoluş yaşamaktır”. 

Culliford'a göre, (2011) göre manevi temalar şöyle ifade edilebilir: Sevinç ve 

merak, karşılıklılık, anlam ve amaç, yolculuk olarak hayat, ölüm, dinler, Tanrı ve 

Tanrının isimleri, bağlanma biçimi olarak inanç, sevgi, non-dualizm, zamanı 

deneyimlemenin iki yolu, içsel bir bilgi kaynağı, tasavvuf, bilgelik, beden-zihin-ruh 

birlikteliği, çatışmanın önlenmesi, maneviyat dili, insan deneyiminin beş boyutu, 

duyguların iyileşmesi ve büyümesi, kutsal evrensellik, insan hikâyeleri (Culliford, 

2011). 

Maneviyatla sıkı bir ilişkisi olan “değerler” alanı, bireyi yaşamda yönlendiren 

ilkelere göre şekillenir. Değerler literatürde farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu 

bağlamda inançlar, istekler, grubun özellikleri, etik konular, önemi ve öncelikleri 

dönemsel değerler olarak sınıflandırılabilir (Mızıkacı, 2015). Maneviyata değer odaklı 

olarak yaklaşan Özdoğan, değerleri maneviyatın merkezinde tutmaktadır. Maneviyatı 

besleyen ve maneviyattan beslenen bu değerlere şunları örnek vermektedir: Dostluk, 

özveri, azim, sabır, şükür duyma, sevgi, hoşgörü, adalet, özgürlük, dua, mutluluk 

(Özdoğan, 2009, 2010). Maneviyat günlük hayatta her bireyin aktif olarak 

deneyimlediği bir fenomendir. Deneyimler; anlamları, amaçları, değerleri içine alan bir 

alandır. Bireyler hayatlarında anlamlı ve değerli buldukları ve yaşam amaçlarına hizmet 

eden her türlü unsuru manevi olarak isimlendirebilmektedir. Bu çerçevede maneviyat 

insanın hayata ve olaylara yüklediği anlamlarını, madde ötesi varlığına dair değerlerini, 

dini inançlarını içine alan; bireyin davranışlarını etkileyen, davranışlarına yön veren, 

kişisel gelişimini sağlayan, duygu dünyasına dair olumlu etkiler bırakan dinamik bir 

fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Türkiye’de manevi bakım çalışmaları da değerleri merkeze almaktadır. Bu 

yaklaşım Varoluşçu ve Benötesi kuramların teorik temellerine dayanan, dinamik bir 

yapıya sahip, hizmet odaklı bir alan olarak kendini göstermektedir. İnsanların; 

değerlerin gerçek anlamlarıyla tanışmaları, güçlenmeleri, değerleri içselleştirmeleri ve 

acılarını anlamlandırmaları için manevi bakım çalışmaları çok önemli bir yere sahiptir 

(Özdoğan, 2019). Olaylarla başa çıkmanın güçleştiği kriz durumlarında bulunan 

hastalar, cezaevinde yatan bireyler, çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar, alkol ve 

madde bağımlıları, askerler vb. spiritüel kriz yaşamaya müsait durumda bulunan 

dezavantajlı grupların manevi gelişimlerine eşlik etmeyi, morallerini güçlü tutmayı, 

pozitif bağlılıklarını güçlendirmeyi, kendileriyle barışık olmalarını, değerlerle 

hayatlarına yön vermeyi amaçlayan manevi değer odaklı ve insanı merkeze alan bir 

bakım yaklaşımıdır. 

Maneviyat kişilerin kendi yaşamlarını ve ölümün sırlarını kavradıkları; 

kendilerini ailelerinin, toplumlarının ve evrenin üyeleri olarak gördükleri bir araçtır. 

Paradoks olarak bazen ölüm kavramına yapılacak bir yolculuk, ruhsal keşif için nihai 

araç olarak kabul edilmektedir. Bir maneviyat modelinin önemli bileşenleri 

aşağıdakileri içerir: (Catane, Cherny, Kloke, Tanneberger ve Schrijvers, 2006: 247) 

- Var olmak (değerler, benlik saygısı ve üretkenlik) 

- Ait olmak (ilişkiler, toplum ve kültür) 

- Anlamı bulmak (yolculuk, ölüm, acı çekme ve ümit) 

- Kendini aşmak (merak, Tanrı düşüncesi, ölüm sonrası yaşam) 

Birçok insan, dinin öğretilebileceğini; ancak maneviyatın bireyin kendi 

içerisinde keşfettiği ve geliştirilmesi gereken bir alan olduğunu düşünür (Ruthven ve 

Medbh-Mara, 2001). Manevi eğitim yaklaşımının yapılandırılmış veya kabul görmüş 
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genel geçer bir tanımını yapmak kolay görünmemektedir. Bununla beraber temelde 

manevi eğitim dört boyutta ele alınmıştır:  

1. Dini ilkeler temelli eğitim,  

2. Kişiliğin eğitimi,  

3. Manevi aktiviteler içerisinde eğitim, 

4. Manevi eğilimler içerisinde eğitim (Hand, 2003: 393).  

Bu sınıflandırmanın, “Varoluşçuluk” yaklaşımının yanı sıra değerleri ve aşkın 

boyutu içine alan “Benötesi” yaklaşım ile ilişkili bir biçimde insanın otantik gelişimini 

esas aldığı görülmektedir. Manevi aktiviteler içerisinde eğitim boyutunun, eğitim 

süreçlerinde daha ekolleşmeye/okullaşmaya ve yapılandırılmış bir eğitim uygulamasına 

elverişli olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan Varoluşçuluğun, manevi eğitim konusunda 

insanın bireysel öğrencilik yolculuğuna eşlik edecek bir yaklaşım olduğu 

düşünülmektedir (Ceylan, 2019). 

Çağdaş maneviyat yaklaşımı, bir veya başka bir dinin diline veya başka tür bir 

mistik geleneğe bağlı olmak zorunda değildir. İnsan deneyimi, yaşamın tamamını 

kapsayan birbirinden kopamayacak şekilde birbiriyle ilişkili beş boyutta 

anlaşılmaktadır: Fiziksel, biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi. Manevi boyut 

diğerlerini üretmekte, bilgilendirmekte ve yaşatmaktadır. Duygular, hayatta olma hissi, 

amaç ve anlam hissine sahip olmak için çok önemlidir. Bu nedenle çoğu zaman manevi 

farkındalık, bilince (düşünceye) bir köprü, duyusal algı, hareket etme ve konuşma 

dürtüsü aracıdır (Culliford, 2011: 56).  

Cook (2004: 543) “Maneviyat ve Bağımlılık” isimli makalesinde özetle, söz 

konusu maneviyat yaklaşımlarının, bütün bileşenleriyle beraber incelendiğinde 13 

boyutta ele alındığını tespit etmiştir. İncelediği ve tespit ettiği bu tanımlamalar şu 

şekildedir: 
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- İlişki: Kişiler arası ilişkiler. 

- Aşkınlık: Hayatın aşkın bir boyutunun kabul edilmesi. 

- İnsanlık: İnsanlığın ayırt ediciliği. 

- Öz: Bireyin içsel gücü. 

- Anlam ve amaç: Bireyin hayattaki anlam ve amacı. 

- Otantiklik ve doğruluk. 

- Değerler: Önem ve kıymet verme. 

- Madde odaklılıktan uzak durma. 

- Dindarlık karşıtlığı. 

- Bütünlük: Bütüncül sağlık ve iyilik hali. 

- Kendini bilme: Kendini tanıma ve gerçekleştirme 

- Üretkenlik: Etkin insanın üretkenliği. 

- Bilinçlilik ve farkındalık 

2.3 Maneviyat Din İlişkisi 

Günümüzde insanların, maneviyat kavramını en derin değerlerine ve anlamlarına 

atıfta bulunarak kullandığını söylemek mümkündür (Sheldrake, 2009: 1).  Bununla 

beraber maneviyat, çoğunlukla kavramsal ve dini yapı tarafından desteklenir veya 

şekillendirilir. Bir insanın kendine özgü maneviyatı veya manevi yaklaşımı, Aşkın 

Varlık veya evren bağlamında bireysel anlamları keşfetme, inşa etme, kullanma ve 

büyütme yoludur (Culliford ve Eagger, 2009; Wright, 2003). Bir bireyin maneviyatı, 

organize bir din ya da mezhep tarafından belirlenen çatı içinde ifade edilebilir ancak 

yine de yaşam deneyimi, kültür ve başka kişisel faktörler tarafından şekillendiğinden ve 

etkilendiğinden her bir birey için kendine özgü olacaktır (Catane vd., 2006: 253).  

Dindarlık, belli bir dinî gelenek içerisindeki bireyin gözlenen davranışlarıyla 

ilişkili iken; maneviyat gözlem dışında kalan yaşantıları ifade etmektedir. Bununla 

birlikte din ve psikolojik sağlık ile ilgili araştırmalarda her iki kavramın muhtevasının 



45 

 

ve sınırlarının tespitinde henüz net bir uzlaşının olmadığı söylenebilir (Yapıcı, 2013: 

22). Maneviyat duruma göre hem kurumsal dine bağlı olarak; hem de herhangi bir dine 

mensup olmadan, aidiyetsiz inanma şeklinde de yaşanabilmektedir. Buna göre 

dindarlıkla maneviyatın örtüştüğü durumlar olduğu gibi, birbirlerinden ayrıştığı yerler 

de bulunmaktadır (Yapıcı, 2013: 23). Hill ve arkadaşlarının bakış açısına göre din ve 

maneviyat bağımsız olmaktan ziyade ilişkili bir yapıyı temsil ederler (Hill vd., 2000). 

Herhangi bir yapının dinî ve manevî olarak tanımlanması sınırlı ve bu yüzden 

tartışılabilir olsa da maneviyat kutsalın arayışı; insanların keşfetmek, tutunmak ve 

gerektiğinde de yaşamlarında kutsal olarak kabul ettikleri şeyi değiştirmek için arayışa 

girdikleri bir süreç olarak anlaşılabilir (Hill ve Pargament, 2008; Pargament, 1999). Bu 

çerçevede din-maneviyat ilişkisi aşağıdaki şekille gösterilebilir: 

 

Şekil 3 Din-Maneviyat İlişkisini Gösteren Temsili Şekil. 

Maneviyat-Din İlişkisi

Din

Maneviyat

Din ve Maneviyat Ortak 

Alan 
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Maneviyat, bazen din ile eş anlamlı olarak ele alınmıştır; bazen de anlam, anlam 

arayışı, benliğin keşfi, benötesi boyutta Aşkın Varlıkla kurulan ilişki biçimi olarak 

değerlendirilmiştir. Din ve dindarlık daha çok kurumsal bir sistemi ifade ederken; 

maneviyat daha çok bireyin içsel, özgün, otantik; gelişime, değişime ve dönüşüme açık 

yönünü belirtmek için kullanıldığı söylenebilir. İlgili alan yazın incelendiğinde 

maneviyatın bazen din ile bütünleşik; bazen kısmen dinin içinde, kısmen dinden 

bağımsız; bazen de tamamen dinden bağımsız olarak ele alındığı görülmüştür. Koenig'e  

(2012: 3) göre maneviyat, hem aşkının arayışını hem de aşkının keşfedilmesini içerir ve 

böylece taklitten sorgulamaya götürür. İnanç varsa nihayetinde bağlılığın ve teslim 

olmanın önünü açan yol boyunca seyahat etmeyi içerir. Dolayısıyla Koenig’in 

maneviyat yaklaşımı dine çok benzemekte ve dinin içinde yer alan bir maneviyat 

algısıyla kendini göstermektedir. Başka bir yaklaşımda maneviyat kavramı dindarlık 

kavramından daha geniş bir kavramdır ve maneviyat içinde dini barındırabilir. Ancak 

her manevi öğe içerisinde dini unsurların olması gerekmez (Nelson, 2009: 9) 

Dindarlık ve maneviyatı uyumsuz zıtlar olarak nitelendirmek,  inanç ve ibadetin 

yaygın ya da geleneksel anlatımlarını reddetmek, bu iki yapıyı yaşamlarında 

birleştiriyor gibi gözüken pek çok kişinin deneyimleri ile çatışır. Benzer şekilde, bu 

terimleri “bireysel-kurumsal” veya “iyi-kötü” olarak kutuplaştırmak da bu karmaşık 

yapıları sadece aşırı basitleştirmek değildir; aynı zamanda bu kavramların tanımlarını ve 

bunların sonuçları ile ilgili ölçümleri karmaşık hale getirir (Kimter, 2013). Son 

zamanlarda ise din kavramı, “insanın dindarlığındaki dinamik kişisel unsuru temsil etme 

konusunda başarısızlık gösteren” sabit düşünceler sistemine ve ideolojik bağlılıklara 

doğru maneviyattan uzaklaşan bir görünümdedir. Aynı zamanda maneviyat kavramı, 

dini tecrübenin kişisel, öznel yönünü ifade etmek için giderek artan bir biçimde 

kullanılmaktadır (Hill ve Pargament, 2008).  



47 

 

Özdoğan’a (2019) göre ise din, maneviyattan ayrı tutulmaz. Din, maneviyatın 

içinde ele alınır. Dinin psikolojik sağlık açısından en önemli katkısı, ortaya koyduğu 

değerler ve dünya hayatına ilişkin getirdiği açıklamalar aracılığıyla insan yaşamına 

kazandırdığı anlamdır. Maneviyatı özellikle değerler alanında ve transpersonel boyutta 

değerlendiren Özdoğan'a göre (2019: 189) maneviyat; yaşamsal ve cesaret veren bir 

enerjidir. Bütün insanların içsel ve özgün olarak ortaya koyduğu kapasite ve yönelimdir. 

Bu ruhsal yönelim bireyi bilgiye, sevgiye, anlama, umuda, aşkınlığa, şefkate ve 

bağlanmaya ulaştırır. Maneviyat bir insanın değer sisteminin gelişme kapasitesini, 

büyüme ve yaratıcılık potansiyelini içerir. İnsanın var edeniyle olan bağıdır ve 

dolayısıyla İlahî kaynaklıdır. İnsan kendisiyle yani özüyle iletişime geçtiğinde İlahî 

olanla da iletişime geçmiş olur. Çünkü özü, İlahî olanın niteliklerini taşımaktadır. 

Özetle maneviyat; dini, değerleri, kişilik ötesini, Anadolu kültürünü ve bilgeliğini, 

insanın aşkın boyutunu içine alan şemsiye bir kavramdır. Bu çalışmada özellikle dinin, 

maneviyatın içinde yer aldığı, Özdoğan’ın (2019) söz konusu yaklaşımı esas alınmıştır. 

 VAROLUŞÇULUK 

Varoluş yaklaşımı ontolojidir ve ontoloji Yunanca var olma anlamında “ontos” 

sözcüğünden türetilmiştir. Varoluş (existence) terimi Latincedeki “ex-sistere” kökünden 

gelir ve belirmek, ortaya çıkmak anlamına gelir (Geçtan, 2016: 30). Klasik felsefeye 

karşıt bir duruş olarak ortaya çıkan Varoluşçuluk, Jean Paul Sartre ve Albert Camus’un 

yapıtlarında “Varoluşçuluk” adını alan bir akım olarak günümüz insanının içinde 

bulunduğu sorunlara yönelik seçenekler getirir niteliktedir. Ayrıca Nietzsche, 

Dostoyevski, Kafka gibi isimler de bu akımın birer parçası olarak kabul edilebilir. İkinci 

Dünya Savaşını izleyen yıllarda Batı Avrupa’da büyümeye başlamış, sonra Amerika 

kıtasında yaygınlaşmış, daha sonra da giderek dünyaya yayılmıştır (Geçtan, 2016).  

Varoluşçuluk, entelektüel tarihin bir terimi olup Jean P. Sartre’a göre “insanın 

kendini tanımlaması” şeklinde belirtilmiştir. Özellikle Maurice Merleau-Ponty, Simone de 
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Beauvoir ve Albert Camus gibi düşünürler edebî ve felsefî eserlerini İkinci Dünya Savaşı 

sonrası kaleme almışlardır. Avrupa’da 1940 ile 1960 yılları arasında gelişmiş (Geçtan, 

2016) bir kültür hareketi olarak da görülmektedir. Başlıca varoluşçu düşünürler 

Almanya’da Martin Heidegger, Karl Jaspers ve Martin Buber; Fransa’da Gabriel Marcel ve 

Jean Wahl olarak bilinmektedir. (Crowell, 2017). Varoluşçulukta ortak insanî niteliklerden 

ayrı tutularak her bir insanın eşsizliğine odaklanılır (The Cambridge Dictionary of 

Philosophy, 1999). On dokuzuncu yüzyılda yaşamış düşünürlerden, S. Kierkegaard ile F. 

Nietzsche, Varoluşçuluk hareketinin önünü açan düşünürler olarak görülmüştür. Felsefî 

olduğu kadar edebî bir görüngü olarak (Crowell, 2017)   kendine yer açan Varoluşçuluk’ta 

şiir ve roman gibi edebî eser türleri güçlü bir biçimde işlenmektedir. 

Varoluşçuluk akımı özünde Kierkegaard ve Nietzsche’nin düşünceleri üzerinden 

Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde belirginleşmeye başlamıştır. Gerçekliği eylem 

içerisinde üretilmiş bir durum olarak gören süreç felsefeleri Heidegger’i ve Jaspers’ı 

etkileyerek günümüze kadar uzanan Edmund Husserl’in fenomenolojisindeki güçlü 

dalgayı ortaya çıkarmıştır. Sonradan İkinci Dünya Savaşı’na kadarki yıllarda, 

Varoluşçuluk diye adlandırılan düşünce ekolü içerisinde sınıflandırılacak olan birçok 

düşünür, eserlerini bu dönemde insanlığa sunmuşlardır. Varoluşçuluğun çizgileri net bir 

şekilde belirlenmemesi nedeniyle kimsenin net dökümünü veremeyeceği söylenebilir. 

Varoluşçuluk çerçevesinde değerlendirilebilecek düşünürlerin bir kısmı edebiyat 

kapsamında eserler vermişlerdir. Felsefelerini aforizmalar, meseller, manzum eserler, 

roman veya tiyatro oyunları gibi sanat eserleri aracılığıyla ortaya koymuşlardır (Özen, 

2012). Bu düşünürlerin Varoluşçuluğa dair düşünceleri edebi eserlerden 

öğrenilebilmektedir. Edebi eserler veren Varoluşçular arasında Dostoyevsky, Tolstoy, 

Kafka vb. gibi birçok edebiyatçı da zikredilebilir (Dökmen, 2005; Göka, 1997). 

Varoluşçuluk yaklaşımında tanrı-tanımaz bir ekolün hâkimiyeti var gibi 

görünmekle birlikte Kierkegaard, Marcel ve Jaspers gibi tanrı-bilir varoluşçu 
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filozofların düşüncelerinin de oldukça yaygın olduğu bilinmektedir (Ceylan, 2019). 

Teist Varoluşçular insanın; ancak kendini aşan bir başka varlığı, yani Tanrı’yı dikkate 

alarak ortaya çıkabileceğini savunurlar. Bu isimlerden biri olan Gabriel Marcel’e göre, 

varoluşun kendini tam anlamda gösterebilmesi için kişinin kendi dışındaki bir başka 

varlıkla ilgisinin olması gerekmektedir (Önal, Gündoğan ve Tuna, 2005). Danimarkalı 

düşünür ve yazar Kierkegaard’ın kendi döneminde egemen olan katı mantıkçılığa 

şiddetle karşı çıkması, Varoluşçu düşüncenin bilinebilen başlangıç noktasını 

oluşturmaktadır. Hegel’in gerçekliği soyut kavramlarda aramasını bir yanılgı olarak 

nitelendiren Kierkegaard’a göre gerçek, insan kendisini davranışlarıyla yarattığında 

ortaya çıkar.  

Tarihte özellikle yirminci yüzyıl insanı, her zamankinden daha çok yalnız ve 

bunalımlıdır. Emeğin yerini makinenin alması, savaş ve toplu katliamlar, şiddet, toplum 

içinde bölünmüşlük ve alışılagelen değerlere yabancılaşma gibi birçok olumsuz etmen, 

insanı içinde yaşadığı çağa, topluma yabancılaştırmıştır. Tüm bunlar insanda terk 

edilmişlik, bırakılmışlık, bunalım, sıkıntı, isyan, iç daralması, kaygı, korku, umutsuzluk, 

çaresizlik, bulantı gibi duyguları tetiklemiştir (Önal vd., 2005). Toplumsal yaşamdaki 

olumsuzluklar düşünce alanını insana yöneltmiş; düşünsel etkinliğin öznesi olan çağdaş 

bireyin varoluşsal problemlerini temele almıştır. Diğer bir ifadeyle daha önceki 

dönemlerde bireyselliğinden koparılarak toplumsal yaşamın bir parçası olarak görülen 

insana farklı bir pencereden bakılmaya başlanmıştır. İnsanın özne konumunun arka 

plana atılıp nesneleştirilmesi, bireyin kendine yeniden yönelmesinde ve varoluşçu 

öğretinin yükselmesinde etkili olmuştur (Avcı, 2016).    

Varoluşçu felsefede, kendini ve hayatı fark ederek yaşama düşüncesi ön plana 

çıkmaktadır. İnsan kendisini değiştirebilmekte ve geliştirebilmektedir. Var olmak ve 

gelişmek insan için aynı şeydir ve iç içe geçmiş bir süreçtir. Var olabilmek için değişip 

gelişmek zorunluluktur. Geliştikçe daha etkili var olunabilmektedir. Değişim ise insan 
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için söz konusu olduğunda bilinçli tercihlerin varlığını gerektirir. Değişim ve gelişim ne 

hissettiğini ve ne istediğini keşfederek mümkün olabilmektedir. İnsan isterse seçme 

özgürlüğünü, kendisinin ve evrenin çıkarları doğrultusunda kullanabilir; gelişerek var 

olabilir. Kendisiyle ve evrenle uzlaşabilir, dünya ile uyumlaşabilir. Erdemli/ahlaklı bir 

yaşam tarzı seçerek kendisi dâhil her şeyi yarına taşıyabilir (Dökmen, 2005: 18-19). 

Varoluşçuluk hem öznelliğin hem de nesnelliğin altındaki gerçeği araştırır. 

Yalnızca insanın yaşadıklarını değil; bunları yaşayan, yani yaşanılanları yaratmakta olan 

insanı da inceler. Gerçeklik, “yaşanan ‘an’da” insanın kendi dünyasında yaşananlardır 

(Geçtan, 2016: 31). Varoluşçuluk, “insanı, varoluşu, varoluşun anlamını, insan 

yaşamının anlamını, insanın değerlerini, nasıl yaşadığını ve nasıl yaşayabildiğini” 

anlamaya çalışır. Burada ideal insan değil, yaşayan insan, bu insanın dünyası, 

beklentileri, ümitleri, korkuları, geçmişi ve geleceği söz konusudur (Önal vd., 2005). 

İnsanın en temel isteği varlığını korumak ve gelecek zamana taşımak (sonsuzluk) olarak 

ifade edilebilir (Dökmen, 2005: 3). Varoluşçuluk yaklaşımında eylemleriyle kendini 

gerçekleştiren insan, yaptığı her şeyde özgür olmakla birlikte bunun sorumluluğunu 

peşinen kabullenmektedir. Özgür seçimlerle gerçekleştirilen eylemler, bireyin yalnızca 

kendinden sorumlu olduğu anlamını taşımamaktadır. Birey, kendisiyle beraber diğer 

tüm insanlardan da sorumludur. Özgürlük ve sorumluluk kavramları birbirine tezat gibi 

görünse de aslında bu kavramlar birbirlerini tamamlamaktadırlar (Avcı, 2016).  

Varoluşçuluk akımı, aklın dar kalıplarından çıkıp kalple ilgili unsurlara da 

yönelerek biricikliğin yönettiği kategoriler setini gerekli görür. Herhangi bir duruma 

Varoluşçu bakışla yaklaşıldığında kişi, eğitim sürecinin objesi değil süjesi haline gelir. 

Kişinin, ne olmasından ziyade kim olduğunun incelenmesi; bireysel yaşam 

yolculuğunda kişiyle birlikte yol almayı amaç edinmektir (Lieberman, 1985: 324). 

Sorgulayarak kim olduğuna; hayatı anlamak, yaşamı anlamlı kılmak ve geleceği 

keşfetmek için gündelik yaşamdaki bireysel yaşama; tablonun bütününe odaklanmanın 
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gerekliliğini vurgular (MacMillan ve Yue, 2017). Gündoğdu (2007), Varoluşçuluğun 

bazı ortak varoluşçu ilkeler açısından incelenmesi gerektiğini savunur. Bunun için de 

öncelikle Kierkegaard, Jaspers, Marcel, Merlau Ponty, Sartre, Heidegger gibi modern 

dönem varoluşçu düşünürlerce paylaşılan ortak ilke ya da özellikleri tespit etmeye 

çalışır. Tespit edilmeye çalışılan özellikleri ise “insanın merkeziliği; insanın tikel, somut 

bir varlık, bir birey olarak alınması; varoluşun öze önceliği; hakikatin öznelliği ve 

felsefenin aktörün bakış açısından yapılması” olarak belirtir. Varoluşçuluğun insanı 

merkeze alan başlıca yaklaşımındaki ana temalar ise; korku, ölüm, can sıkıntısı, kaygı, 

saçma, yabancılaşma, değer, özgürlük, aşkınlık, bağlılık ve hiçliktir (Crowell, 2017; 

Gündoğdu, 2007: 125).  

Varoluşçu Psikoloji Heidegger’in Ontoloji düşüncesinden esinlenerek 

geliştirilmiş bir araştırma alanını ifade eder. Varoluşçu yaklaşımdan etkilenen 

düşünürler sayısınca Varoluşçu Psikoloji ekolleri vardır denilebilir. Bunun sebebi söz 

konusu düşünürlerin kültürlerinden ve tarihlerinden kaynaklanan bazı anlayış 

farklılıkları olduğu söylenebilir (Geçtan, 2016: 25).  

Varoluşçu Psikolojiye göre canlıların, özellikle insanların hayata tutunmalarında 

duyguların önemli işlevi vardır. İnsanlar günlük hayatını sürdürebilmek ve varoluş 

sürecini yükseltebilmek için duygulara ihtiyaç duyar. Yalom'a (1999) göre Varoluşçu 

Psikoterapinin temel dinamiği şu şekildedir: Temel endişelerin fark edilmesi (dürtüler) 

kaygıyı doğurur. Kaygının yükselmesi de savunma mekanizmalarını (Barry, 1999: 131) 

tetikler. İnsanın duygularını ve isteklerini fark etmesi ve kendisine ifade etmesi önemli 

görülmektedir. Çünkü umursanmayan duygular ve istekler insanı yönetir. Fark edilen 

duyguları ve istekleri ise insan yönetir. Temel endişeler ise ölüm korkusu, özgürlük, 

yalnızlık/yalıtılmışlık, yaşamda anlam bulamama/anlamsızlık olarak ifade edilebilir. 

Eğer bir insan sahip olduğu olasılıkları (potansiyel gücü) fark eder ve buna uygun bir 

yaşam sürdürürse otantik yaşamış olur. Kendisini derinlemesine tanıyan insan içindeki 



52 

 

gerçek isteklerini fark ettiğinde veya onlarla tanıştığında isteklerin kendisine ve 

başkalarına zarar vermeyeceğini görecektir. Saldırgan ve öfkeli davranışların arkasında 

korkular, sevilme isteği ve rahat yaşama gibi arzular bulunmaktadır (Dökmen, 2005: 

114). 

Varoluşçu felsefeden Varoluşçu Psikolojiye doğru geçiş sürecinde en önemli 

isimlerden olan Kierkegaard, insan doğasını mantıklı ve nedenselci nedenlerle izah 

etmeye çalışan monolitik felsefelerin insanın var oluşunu anlamaya karşı yanlış bir 

yaklaşım içinde olduğunu ve kendi varoluşuna ait sorumluluğu üzerine almaktan 

kaçınmasına yaradığını; aslında insanın kendi varlığını tam da belirsizlikler karşısında 

aldığı kararlar ve seçimlerle belirlediğini ileri sürmüştür (Özen, 2012). Varoluşçu 

düşünürlerin üzerinde hem fikir olduğu konuların başında insanın diğer tüm nesnelerden 

farklı bir varlık oluşu gelmektedir. İnsanın ne olduğu değil kim olduğu ve neler 

hissettiği üzerinde araştırma yapmak gerekir. İnsanın sahip olduğu bilinç insanı diğer 

canlılardan farklı kılar. Hayvanlar da bazı şeyleri fark edebilir; ama insan fark ettiğinin 

de bilincinde olan bir varlıktır. Seçme özgürlüğü aynı zamanda sorumluluğu da getirir; 

böylelikle insan yaptığı seçimlerin sorumluluğunu alabilir (Dökmen, 2005: 29-30). 

Yıllarca psikoloji ve psikolojik yardım hizmetleri alanında başat olmuş görgülü 

yaklaşımların tersine Varoluşçu psikologlar insan davranışlarının sadece objektif 

yöntemlere dayalı olarak anlaşılamayacağını savunmuşlar. Bunun yerine bireyin içsel 

değerlendirmelerinin öznel yaşantısının dikkate alınması gerektiğini savunmuşlardır. 

Varoluşçu Psikolojinin gerek psikanalitik gerekse davranışsal psikolojik yardım 

hizmetleri yaklaşımları insanın bireyselliği ve özgürlüğünü sınırlandırmaktadırlar. 

Varoluşçu psikolojik danışma ise bireye yapılan psikolojik yardım sürecini insanın var 

oluşunda, özünde yer alan dört büyük konuya (ölüm-özgürlük-yalıtılmışlık-anlamsızlık) 

odaklanan dinamik bir süreç olarak görmektedir.  
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 KURAMSAL TARTIŞMA VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

İnsan, dünyadaki her şeyin, olduğundan başka bir şey de olabileceğini fark 

ettiğinde; kendisinin iradesi ve değişime yönelik niyeti olmadan dünyanın anlam 

sunabilmesinin ya da yol gösterebilmesinin mümkün olmadığını anlamaya başlar. O 

zaman da yaşamına anlam katma ihtiyacında olan insanın, nasıl anlam bulabileceği 

sorusuyla baş başa kalır. Varoluş bunalımı denilen bu durum insanın birlikte olduğu ya 

da yapmayı tasarlayabileceği şeylerin ilgiye değer olduğuna, yararına önemine ve 

gerçekliğine inanmama duygusunu sürekli yaşama durumudur (Geçtan, 2016: 135; 

Thompson, 2007). Maneviyat yaklaşımları da benzer şekilde bireyin değerini, önemini, 

yaşamdaki anlam ve amacını merkezi biçimde içinde barındırır. 

Varoluşçu yaklaşımın manevi unsurları dikkate alması, nihai soru olan “ben 

kimim?” ve “hayatımın anlamı ne?” gibi en derin içsel sorgulamalara cevap olmasından 

ötürü maneviyatla büyük ölçüde örtüştüğü söylenebilir. Sadece fiziksel, psikolojik ve 

duygusal olarak değil, tüm varoluş seviyelerinde sağlıklı ve hayati bir yaşam sürmek 

için gereklidir. Maneviyat, dünyaya ve Aşkın olana samimi bir şekilde bağlanmamıza 

izin veren varoluş alanıdır (Eliason vd., 2010). Kendimizin varlığımızın ötesine 

bakmak, kişisel farkındalığımızı arttırır ve kişisel gelişimimizi, varoluşumuzu 

kolaylaştırır. 

Deneysel literatür sistematik bir biçimde gözden geçirildiğinde dinin ve 

maneviyatın, psikoloji, psikiyatri, aile hekimliği ve yaşlılık bilimini de içine alan 

birtakım disiplinlerdeki sağlıkla ilgili araştırmalardaki ikincil değişkenler olduğunu 

göstermektedir. Örneğin Larson ve arkadaşları (1986) tarafından dört büyük psikiyatri 

dergisinde 1978’den 1982’ye kadar yapılan araştırmaların sistematik bir gözden 

geçirilmesi, nicel çalışmaların sadece % 2,5’inin dinî ve manevî bir ölçek içerdiğini 

ortaya çıkarmıştır. Temel psikoloji dergilerinde de durum bundan farklı değildir. 

Weaver ve arkadaşları (1998), 1991 ve 1994 arasında yedi farklı Amerikan Psikoloji 
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Derneği dergisinde yayımlanmış makalelerde din ve maneviyat üzerine yapılan 

çalışmaların sistematik bir incelemesini yapmıştır. Yazarlar, nicel çalışmaların % 

2,7’sinin dinî ve manevî bir değişken içerdiğini bulmuşlardır. 

Din psikolojisi alanında yapılan manevi bakım çalışmaları bireylerin din de dâhil 

olmak üzere manevi ihtiyaçlarına cevap olabilecek yöntemler geliştirilerek olaylarla 

başa çıkmanın güçleştiği olağanüstü durumda bulunan; özellikle hastalar, cezaevindeki 

hükümlüler, çocuk ıslah evinde kalanlar, askerler, alkol ve madde bağımlıları vb. gibi 

dezavantajlı gruplara yönelik manevi bakım çalışmaları yapmaktadır.  

Manevi bakım, manevi destek veya manevi güçlenme kavramlarına ilişkin 

olarak şimdiye kadar yapılan çalışmalarda genellikle maneviyatın ne olduğu ve 

içeriğinin nasıl belirleneceğine yönelik amaçların, gerçekleştirilen çalışmaların 

çerçevesini oluşturduğu görülmüştür. Son zamanlarda ise maneviyatın ne olduğu ve 

içeriğinden öte, maneviyatın bir fenomen olarak bireyin yaşamının anlamı ve 

amacındaki yeri ve önemi ile değerleriyle ilişkisinin ön plana çıktığı 

gözlemlenmektedir. Bu çerçevede anlık bir manevi dönüşüm sağlanmasını beklemek 

yerine değişimin sürece yayılması daha uygun bir yaklaşım olarak görünmektedir. 

Kişinin maneviyatını anlamak; kişinin değerlerini, inançlarını, deneyimlerini ve 

dünyadaki ihtiyaçlarına ilişkin duygularını anlamakla ilişkilidir ve herhangi bir iyileşme 

programı için çok önemlidir. Manevi düzenlemenin, madde kullanım bozukluğuna 

ilişkin destek tedavisi sağlayıcılarıyla nasıl ilişkili olduğuyla beraber değerlendirilmesi, 

her bireyin kendisini kişisel ihtiyaçlar ve değer açısından nasıl gördüğünü kavramasını 

sağlar (Breslin, Reed ve Malone, 2003). Manevi değerler ve maneviyat, insanın benötesi 

(transpersonel) ve ruhsal yönünü besleyen bir özelliğe sahiptir. Tanrı algısı, varoluş, 

anlam arayışı, özveri, güven, tövbe, sorumluluk, sabır, kabullenme, huzur, denge, şükür, 

sonsuzluk inancı, niyet, affetmek, öze dönüş, arınma, dua, manevi gelişim gibi 
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maneviyat çerçevesinde değerlendirilebilecek temalar önleyici ve koruyucu yaşam 

becerileri kazanılması ve özellikle günümüzde madde bağımlılığı açısından dezavantajlı 

durumda bulunan gençlerin ve bireylerin psikolojik iyi olma durumuna ve psikolojik 

dayanıklılığına yönelik olumlu katkıda bulunması açısından önem arz etmektedir.  

Ayrıca yaşam olaylarıyla ve stresle başa çıkmada manevi değerlerin pozitif 

etkisi olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır (Hernandez, Salerno ve Bottoms, 

2010). Yine yapılan araştırmalarda maneviyat ve dini inancın bireyleri zararlı 

alışkanlıklardan koruduğu; zararlı alışkanlıkları olan veya herhangi bir maddeye bağımlı 

olanlarda ise maddeden arınma konusunda son derece etkili olduğu tespit edilmiştir 

(Miller, Forcehimes, O’Leary, ve LaNoue, 2008: 434). Maneviyat, bireylerin 

deneyimlerinin anlamlarının anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Manevi deneyim, 

doğrudan ele alınan çok stresli olabilecek duyguları ifade etmek için “güvenli bir köprü” 

sunabilir (Shinebourne ve Smith, 2011). 

Manevi boyutun en güçlü yönü, en yüksek varoluşsal vurgulara sahip olmasıdır. 

Maneviyat hayatın içerisinde anlamı ve amacı yeniden kurgulamak için çok önemli bir 

enerjidir. Bu da doğal olarak bağımlılıktan kurtulmada çok önemli bir fonksiyonu 

olduğunu göstermektedir. Manevi yaklaşıma göre, insana güç ve umut veren ideallerle, 

değerlerle, topluluklarla, tanrıyla veya Aşkın Varlık ile bağı kesmenin bağımlılığa yol 

açan bir etken olduğu görülmektedir. Evrensel gerçeklik olan bu bağlılık duygusu çeşitli 

inanç, din ve dünya görüşlerinde farklılaşabilmektedir. Bununla beraber bağımlılıktan 

kurtulmada manevi bağlılık, etkin rol oynamaktadır. 

Maneviyat konusunda bağımlı bireyler kendileri ile yalnızca nicel çalışmaların 

yapılması, önceden hazırlanmış bazı düşünce tarzlarına veya yapılandırılmış kalıplara 

kendilerini uyarlamaya zorlanmış hissetmelerine ve kendilerini değersiz algılamalarına 

sebep olabilmektedir. Sadece nicel yöntemlerle ulaşılan çalışma sonuçlarının geçerlilik 

ve güvenirliği konusunda soru işaretleri bırakmaktadır. Nicel çalışmaların yanında 
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bireyin aktif hayatında olup bitenlere odaklanılan nitel çalışmalarda bireyler kendilerini 

daha değerli ve önemli hissetmektedirler. Böylelikle daha doğru ve esas bilgilere bu 

şekilde ulaşılabilmektedir. Bu da gösteriyor ki manevi boyutta yapılacak nitel çalışmalar 

bağımlı bireylerin hayatlarının derinliğine inme ve çözüm bulma imkânı vermesi 

açısından oldukça önemlidir.  

Özellikle Batı ülkelerinde yapılan çalışmalarda görülüyor ki maneviyat içerikli 

uygulanan bakım modelleri ve programlar nükslerin gerçekleşme sıklığını 

azaltmaktadır. Maneviyat madde kullanımını ve nükslerin yaşanma sıklığını azaltırken; 

pozitif kişilik özelliklerinin gelişmesinde ve hayat tarzındaki değişimde artış 

sağlamaktadır. Bağımlılığa yönelik nitel çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 

görüşmelerde iyileşme sürecindeki katılımcılar maneviyat odaklı grupların güçlü bir 

destek etkisinin olduğunu söylemektedirler. Çünkü grubun bir maneviyatı vardır ve 

maneviyat güç, umut ve mutluluk sağlamaktadır. Bağımlı bireylerin madde ve alkol 

kullanırken bir araya geldikleri ve “ortam” dedikleri çevre, yerini maneviyatın ve 

değerlerin yaşandığı, kişiyi güçlü, umutlu ve mutlu hissettiren “paylaşım grupları”na 

veya “karşılıklı yardım grupları”na bırakmaktadır.  

Maneviyat, bağımlı bireylerin hayatında önemli bir görüngüdür (fenomen) ve 

kendi ontolojisi içinde ele alınması gerekir. Bağımlılık ve maneviyat ilişkisinde 

maneviyatın ne olduğu veya içerisinde hangi ögelere sahip olduğundan öte 

maneviyattan ne anladıkları (Torrell ve Royal, 2003: 1) veya kendilerine manevi 

anlamda iyi gelen şeylerin farkına varılması yerinde olacaktır. Ayrıca maneviyattan 

yardım/güç alma süreçlerine bakım yapılması, iyileşme sürecinin iyi yönetilmesine 

yardım edilmesi daha iyi bir yaklaşım gibi gözükmektedir. Araştırmalar, maneviyatın 

günümüz dünyasında, özellikle bağımlılık tedavisinde önemli bir konu haline geldiğini 

göstermektedir (Cook, 2004; Galanter vd., 2007; Kelly, Stout, Magill, Tonigan ve 

Pagano, 2011). Maneviyatın psikolojik iyi oluş ve başa çıkma stilleri ile pozitif anlamda 
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ilişkili olduğuna ilişkin çok sayıda akademik çalışma bulunmaktadır. Bağımlılık 

yaşantısı aktif olarak devam ederken bireylerin psikolojik açıdan iyi oluş düzeyleri ve 

başa çıkma tarzlarının önemi güçlü bir şekilde ön plana çıkmaktadır.  

Maneviyat ayrıca anlatılan, konuşulan bir alan değil tanımı ve tarifi kişiye özgü 

olan ve biricik olarak deneyimlenen bir olgudur. Dolayısıyla birey ister tıbbi olsun ister 

sosyal veya psikolojik bütün süreçlerin de kendisine ait manevi unsurlar bulabilir. Bu 

süreçlerin bir kısmını manevi olarak adlandırabilir. Hatta sayılan bu süreçlerin tamamı 

maneviyatın bir parçası değil; maneviyatın tam da kendisi olarak değerlendirebilir. 

Dolayısıyla bu anlamlandırma ve maneviyatla ilişkilendirme sürecinde bireylerin 

yaşantılarına eşlik etmeyi, duygularını paylaşmayı, yanında olmayı içeren manevi 

yaklaşımlar değerlendirilmeli ve holistik bağımlılık tedavisi yaklaşımlarında mutlaka 

yer almalıdır. Ayrıca maneviyat odaklı yaklaşımların diğer seküler programlara da 

katılım istekliliğini pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Seküler veya dini bir 

yaklaşımla verilen etkinliğin, bakımın, danışmanlığın vb. manevi olup olmadığı, kişinin 

programı kendisine ait hissetmesi, güven duygusunu ve bağlılık duygusunu beslemesi 

gibi süreçlerle doğrudan ilişkilidir (Dossett, 2013). Söz gelimi seküler bir yaklaşımla 

verilen bir modelden birey manevi anlamda yararlanabileceği gibi dini perspektiften 

verilen bir model içerisinde birey kendisine ait manevi unsurlar bulamayabilir. Bu 

kişinin manevi deneyimlerinin biricikliği ile doğrudan ilişkilidir.  

Manevi gereksinimler ise; “Manevi yoksunluğu azaltacak veya bireyin manevi 

gücünü destekleyecek gereksinimler” (Ergül ve Bayık, 2004: 38) şeklinde 

tanımlanmıştır. Karşılanmamış ihtiyaçlar bireyde manevi açıdan boşluk hissi 

oluşturabilir. Boş kalan birey varoluşsal açıdan kendisini meşgul veya mutlu edecek 

doğal yolların arayışına girebilir. Boşluk hissine cevap olabilecek doğal yollar 

bulunamaz ise bu yolları doğal olmayan daha kısa yollarla yani alkol veya madde 

kullanımı ile doldurma çabası içerisine girebilir. İnsan, manevi ihtiyaçları 
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karşılanmadığında tavırları, davranışları, psikolojik sağlığı da problemli olabilmektedir. 

Manevi alandaki boşluk kişiyi birçok problemli sürece sürükleyebilmektedir. 

Bağımlılığın, aktif olarak deneyimlenen yaşamda boşluk ve anlamsızlık duygusundan 

kaynaklandığı söylenebilir.  

Bağımlılık konusunda vurgulanması gereken en önemli noktalardan biri 

bağımlılık davranışının bir neden değil sonuç olduğudur. Örneğin, bireyin vücut 

sıcaklığının yükselmesi birtakım hastalıkların habercisidir. Bağımlılık da bireyin 

bireysel, manevî, ailevî ve sosyal hayatındaki birtakım problemlerden mesajlar taşır. 

Maneviyat burada hem karşılanmamış birtakım ihtiyaçlar olarak kendini 

göstermektedir; hem de bütüncül yaklaşımda tıbbî, psikolojik ve sosyal müdahalelerin 

yanında tamamlayıcı bir unsur olarak ihtiyacını hissettirmektedir.  

Temel olarak insan beden, zihin ve ruhtan oluşan bir varlıktır. İnsanın maddi 

yönünü ifade eden beden ve fizyolojisi ile manevi yönünü temsil eden ruh, nefs ve 

psikolojisi bütüncül yaklaşımın unsurlarıdır. Genellikle tıp doktorları bireylerin 

bedenleriyle, psikologlar zihinleriyle, manevi bakım çalışanları ise ruhsal alanları ile 

ilgilenirler (Mytko ve Knight, 1999). Yapılan araştırmalarda bu üç alandan herhangi 

birine yapılan müdahale, bütüncül (holistik) yaklaşımda bir diğer alana da dolaylı 

yönden etki ettiği görülmektedir. Dolayısıyla manevi alan için yapılan müdahaleler 

bireylerin bedensel ve zihinsel sağlıklarına da olumlu katkılar sağlayabilmektedir 

Maneviyat, bağımlılık yaklaşımları ve tedavileri konusunda tamamlayıcı bir 

pozisyondandır (Mytko ve Knight, 1999). Bağımlılığın tanı ve tedavisinde eksik kalan 

bir alanı doldurmaktadır. Maneviyat, insanın algılarını değiştirmek ve sorumluluk 

almasını sağlamak için güçlü bir yorum bulmayı desteklemektedir. Hastalık 

dönemlerinde bireylerin sadece bedensel ve psikolojik ihtiyaçları artmaz; manevi 

ihtiyaçları da artar ve buna yönelik profesyonel öneriler getirilmesi gerekir (Poll ve 

Smith, 2003) 
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Sims ve Cook (2009), maneviyatın genelleşmesini, insan olma anlayışının 

bireysel bir yönü olarak vurgulamaktadır. Bununla birlikte, yine de toplumun içinde yer 

alan bir fenomen olduğunu belirlemeye gayret göstermektedir. Yaşanan maneviyat; 

genellikle evlilik, cezaevi hayatı veya iş deneyimi gibi yaşantılarda pratik olarak 

deneyimlenmektedir. Bu nedenle, fenomenolojik incelemelerden ortaya çıkan tematik 

örüntüler, bu ortak düzenlemelerin deyimsel farklılıklarının yanı sıra geniş çapta 

paylaşılan anlam yapılandırmalarını tanımlayacaktır (Graham, McDonald ve Klaassen, 

2008). 

Din ve maneviyat ile sağlık ilişkisinin; yaşam tarzı, sosyal ağlar, huzur ve 

mutluluk sağlayan bir dünya görüşü ve iyimser bir açıklama tarzı gibi faktörleri içeren 

fakat onlarla sınırlı kalmayan çeşitli fizyolojik, psikolojik ve sosyal ara bulucuları vardır 

(Hill ve Pargament, 2015). Manevi inançlar ve uygulamalar, hem tıbbi hem de psikiyatri 

hastaları tarafından hastalık ve diğer stresli yaşam değişiklikleriyle başa çıkmak için 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok sayıda araştırma, daha fazla dindar/maneviyatlı 

olan kişilerin daha iyi zihinsel sağlığa sahip olduklarını ve daha az dindar/maneviyatlı 

olanlara kıyasla sağlık sorunlarına daha hızlı adapte olduklarını göstermektedir. Akıl 

sağlığı ve iyilik halinin sağladığı bu olası faydalar; fiziksel sağlığı, hastalık riskini ve 

tedaviye yanıtı etkileyen fizyolojik sonuçlara sahiptir (Koenig, 2012: 15). 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2004 raporunda belirtildiği gibi, birincil ve 

önleyici müdahaleler % 40-50 başarı oranına ulaşmaktadır (World Health Organization, 

2012). Öte yandan, alkol ve uyuşturucu sorunlarındaki manevi inanç ve uygulamaların, 

bu bozuklukların gelişiminde, önlenmesinde ve tedavisinde hayati bir rolü vardır 

(Koenig, Koenig, King ve Carson, 2012). 

Din ve maneviyatın genel olarak hastaların akıl sağlığı için yararlı olduğu ve 

daha fazla iyi oluş, daha yüksek yaşam kalitesi ve daha düşük depresyon, anksiyete ve 

intihar oranları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Weber ve Pargament, 2014: 359). 
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Literatürde duygusal ve manevi ihtiyaçların giderilmesinin, sağlık sonuçlarını ve 

hastane finansal giderlerini etkilediğine dair güçlü kanıtlar bulunmuştur.  Clark, Drain 

ve Malone'nin (2003) araştırması, personelin duygusal ve manevi ihtiyaçları ile genel 

hasta memnuniyeti arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu nedenle, hastaların 

duygusal ve manevi ihtiyaçları için yapılan bakım, genel sağlık bakım kalitesinin bir 

bileşeni olarak düşünülebilir. 

Türkiye’de özellikle son 10-15 yılda büyüyen madde kullanımı beraberinde 

çözüm yolları ve araştırmalarını getirmiştir. İçişleri Bakanlığının stratejik planları ve 

hedefleri çerçevesinde bağımlılık ve maneviyat ilişkisi ele alındığında bağımlılığın 

fiziksel, sosyal, psikolojik ve manevi boyutta bütüncül bir yaklaşımla daha güçlü bir 

şekilde çözüm üretilebildiği görebilir. Özellikle bağımlılık ve iyileşme konusunda 

Türkiye’den oldukça fazla tecrübeli konumda bulunan Birleşik Krallık gibi ülkelerde 

maneviyat içerikli geliştirilen AA, NA gibi 12 adım geleneğini temel alan modeller 

sıklıkla uygulanmaktadır ve hizmet alıcılar tarafından maneviyatın pozitif etkisi güçlü 

bir şekilde vurgulanmaktadır. 

Literatürde bağımlılık ve değişim üzerine oldukça fazla çalışma bulunmaktadır 

(DiClemente, 2018; Roman, Wolff, Correa ve Buck, 2007; Williamson ve Hood, 2013). 

Ayrıca, bağımlılık ve değişimde maneviyatın rolü ile ilgili birçok çalışmaya da 

rastlanmaktadır (Al-Anon, 2015; Kelly vd., 2011; Tonigan, Rynes ve McCrady, 2013). 

Bununla birlikte Türkiye’de, değişimin niyeti ve aktif bağımlılığı olan bireylerde 

değişimin sürdürülmesi konusunda maneviyatın rolü ve maneviyat algıları üzerine 

doğrudan bir çalışma bulunamamıştır. Bu gözlemler ve literatür eksikliği bizi bu 

çalışmayı yürütmeye teşvik etti. Böylece literatürdeki bir eksikliğin giderileceği 

söylenebilir. Ayrıca, bağımlılık deneyimlerinden sonra, değişmeyi amaçlayan bireyler 

için maneviyatın rolü ile ilgili projelere ve çalışmalara katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. 
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Sonuçta maneviyatın madde bağımlılığından arınma ve nükslerin önlenmesiyle 

güçlü bir ilişkisi bulunmaktadır. Madde bağımlılığıyla mücadele ve önleme 

çalışmalarında manevi boyutun etkisi gerçekleştirilen akademik çalışmalarda ve proje 

çalışmalarında görülmektedir. Araştırmalarda maneviyatın ve dini inancın bireyleri 

zararlı alışkanlıklardan koruduğu; zararlı alışkanlıkları olan veya herhangi bir maddeye 

bağımlı olanlarda ise maddeden arınma konusunda son derece etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Maneviyat, bağımlı bireylerin ifadelerinde belirtildiği gibi hem bir ihtiyaç; 

hem de bir rehabilite aracı olmaktadır.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma için hangi araştırma türü ve deseni seçildiği 

anlatılmaktadır. Ayrıca çalışma grubu ve özellikleri, verilerin toplanma ve analiz 

sürecine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Seçilen araştırma türüne ve desenine ilişkin 

literatür bilgisine daha çok dipnotlarda verilmiştir. 

 ARAŞTIRMANIN DESENİ 

Araştırmalarda, soruyu ele alma biçimi, yöntemin amaca uygunluğu doğru ve 

geçerli bir sonuca ulaşmak açısından çok önemlidir. Araştırmaların sonuçları izlenen 

süreçlerle anlam kazanır ve bu süreçler üzerinden değerlendirilebilir (Lincoln ve Guba, 

1985). Nitel araştırma2 dünyadaki gözlemcinin yerini tespit eden konumlandırılmış bir 

eylemdir. Nitel araştırma3, dünyayı görünür hale getiren bir dizi yorumlayıcı, materyal 

                                                
2 Nitel araştırma, insanın tüm kapasitesinden en kullanışlı olan öğrenme kapasitesini işler. Üç tür 

nitel veri araşırması vardır: Görüşmeler (ikili görüşmeler ve grup toplantıları), gözlemler ile dokümanlar. 

Nitel veriler üç farklı veri toplama şeklinden meydana gelir.  

1. Derinlemesine görüşmeler 

2. Gözlem 

3. Yazılı dokümanlar 

Görüşmeler kişilerin fikirleri, deneyimleri, bilgi ve duygularıyla ilgili doğrudan alıntılar yapabilmesine 

imkân sağlar. Gözlemlerden elde edilen veriler insanların davranışları, etkinlikleri, eylemleri ve insan 
deneyimlerinin gözlenebilen kısımları olan tüm bireyler arası etkileşimin ve örgütsel süreçlerin ayrıntılı 

bir biçimde betimlenmesine olanak sağlar. Doküman analizi ise resmi rapor ve yazışmaların; yarı 

yapılandırılmış görüşmelere verilen yazılı cevapların; örgütsel, klinik veya program kayıtlarına ait tam 

metinlerin veya bunlardan üretilen yazışmaların; kişisel günlüklerin incelenmesini içine almaktadır 

(Patton, 2014: 4). 

Nitel analiz için gerekli olan veriler genellikle alan çalışmasından elde edilir. Alan çalışması sırasında 

araştırmacı, çalışma yaptığı ortamda zaman geçirir. Bu ortam bir program, organizasyon veya bir toplum 

olabileceği gibi, araştırmada önem arz eden gözlemlerin, ikili veya grup görüşmeleri yapılan bireylerin ve 

incelenen dokümanların içerisinde yer aldığı durumlar da meydana gelebilmektedir. Araştırmacı 

katılımsız gözlemci olarak etkinliklerin veya etkileişimlerin kimi zaman içinde yer alarak ilk elden 

gözlemler yapar (Lincoln ve Guba, 1985). Nitel araştırmacı insanlarla deneyimleri ve algıları hakkında 
konuşur. Daha resmi bir şekilde kişisel veya grup toplantıları da yapabilir. İlgili kayıtlar ve dokümanlar 

incelenir. Bu gözlemler, ikili görüşmeler ve doküman incelemeleri yoluyla alana ait ayrıntılı notlar 

toplanabilmektedir. Alanda toplanan büyük miktardaki ham veri içerik analizine tabi tutularak önemli 

kategori, tema, açıklayıcı durum örneklerine ayrılıp okunabilir anlatı betimlemelerine dönüştürülür. Alan 

çalışması ve sürekli analizlerden elde edilen temalar, örüntüler, anlayışlar ve içgörüler nitel araştırmanın 

ürünleridir (Patton, 2014: 5).  

 
3 Tüm nitel araştırma süreçlerinde araştırmacılar yazarların literatürden getirdiği veya araştırmacıların 

araştırmaya kattıkları yorumlardan öte, katılımcıların sorunla ilgili sahip oldukları yorumu öğrenmeye 
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uygulamalarından oluşur. Bu uygulamalar dünyayı; alan notları, görüşmeler, 

konuşmalar, kayıtlar ve araştırmacı günlüklerini içeren bir temsiller serisine dönüştürür 

(Creswell, 2016: 43).  

Bu çalışmada madde bağımlısı bireylerin manevi ihtiyaçlarının tespitine yönelik 

olarak bağımlı bireylerin deneyimlerinin yorumlanması amacıyla nitel araştırma türü 

tercih edilmiştir (Arkonaç, 2014; Creswell, 2016; Karasar, 2017; Lincoln ve Guba, 

1985; Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırma yöntemleri içerisinde seçilen “desen” ise, 

amacına uygun ve ekonomik olarak verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için 

gereken koşulların düzenlenmesi olarak tanımlanmıştır Bu araştırmada nitel araştırmalar 

içerisinde kaynağını felsefe ve psikolojiden alan fenomenoloji4 (görüngübilim) 

yaklaşımı ve fenomenolojik desen5 kullanılmıştır. Fenomenolojik desenle, çeşitli 

deneyimlere sahip bireylerin deneyimlerinin özüne ulaşılması amaç edinilir. Bu nedenle 

fenomenoloji genellikle bireysel görüşmeleri yapmayı gerektirmektedir (Creswell, 

2009; Moustakas, 1994). İnsanın dünyayı nasıl algıladığı ve olayları deneyimleme şekli, 

fenomenolojik desenin sahasına girmektedir. Çünkü öznel duygu ve düşünceler başta 

olmak üzere bireysel anlamı keşfetmeye çalışan nitel araştırmalarda kişisel 

                                                                                                                                          
odaklanır (Creswell, 2016: 47). Bunun yanında nitel verinin niteliği büyük ölçüde araştırmacının 

yöntemsel becelerilerine, duyarlılığına ve dürüstlüğüne dayanır. Sistematik ve özverili yapılan gözlem, 
sadece ortamda var olma ve etrafa bakmak değildir; görüşmeleri uzman bir şekilde gerçekleştirmek, 

sadece sorular sormak anlamına da gelmez, İçerik analizi sadece orada bulunanı okumaktan çok daha 

fazlasını gerektirir. Gözlem, görüşmeler ve içerik analizi yoluyla kullanışlı ve güvenilir nitel bulguları 

elde etmek, bilgi, disiplin, eğitim, uygulama, üretkenlik ve çalışkanlık gerektirir (Patton, 2014: 5). 

4 Fenomenoloji çalışmaları ilk olarak Husserl  (1970) ve Schutz (1967) tarafından sistemleştirilmiştir. 

Fenomenolojik yaklaşımın temelinde bireylerin hayatlarındaki deneyimlerden çıkardıkları anlamın 

yorumlanması yatmaktadır (John W. Creswell, 2016). Husserl, Fenomenoloji konusunda önemli olan 

hususun, “bilincin her zaman niyetli bir şekildeki eylemi” veya “bir şeye yöneltilmiş bilinç olduğunu” 

ifade etmiştir. Husserl, burada bilinçli eylemlere ve niyete dikkat çekmiştir. Fenomenoloji önce bilinçte 

bulunan nesnenin “verili” bir nesne olduğunu yani gerçek dünyadaki varlığı ne denli tartışmalı olsa da 

bilinçteki varlığının tartışmasız bir gerçek olarak ortada olduğunu kabul eder (Özen, 2012). 

5 Fenomenolojik araştırmalarda, araştırmacıların üzerinde önemle durdukları nokta yaşananların 

“nedenlerini” değil; insanın “ne” yaşamakta olduğunu fark edebilmektir. İnsan ne yaşamakta olduğunu 

seçebildiğinde nedeni de kendiliğinden ortaya çıkacaktır (Geçtan, 2016: 50). Bu ön kabul sonrasındaki 

ikinci aşamada “fenomenolojik indirgeme yöntemi” ile nesnenin duyusal algılardan ileri gelen somut 

nitelikleri, diğer nesnelerle ilişkileri “parantez içine alınarak” fiili olarak dışlanır. Daha geniş kapsamlı bir 

indirgeme ile nesne kültürel anlamından (töresel, bilimsel, sanatsal, dinsel, hukuki vb.) soyutlanır. 

Üçüncü aşamada özne de benliğini paranteze alarak; nesne ile aynı dünyayı paylaşan öznelliğini tüm 

önyargılarını, değerlendirmelerini askıya alır. “Eidetik yöntem” (eidos: salt öz) denilen bu yöntem ile 

sonuçta nesnelerin bilinçteki "ide"lerine, (aşkın ve içkin) salt özlerine ulaşılmış olur (Özen, 2012). 
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deneyimlerin incelenmesi merkezi öneme sahiptir. Bu tür araştırmalarda anlam, 

önceden kesin hatlarla belirlenmiş birtakım tema veya değişkenler üzerinden 

belirlenmez. Anlam, yaşam alanları içerisinde üretilir ve etkileşimle yeniden üretilir. 

Araştırmacının konumu burada deneyimlerden çıkan özü tahmin etmek değil; 

deneyimleri açıklayıp yorumlamaktır (Arkonaç, 2014: 15; Lincoln ve Guba, 1985).  

Bağımlı bireylerin madde bağımlılığından kurtulmalarına yönelik ihtiyaçların 

tespit edilmesi amacıyla “betimleyici fenomenolojik analiz” tekniği kullanılması 

planlanmıştır. İhtiyaç analizi çalışması bilimsel bir araştırma sürecidir ve disiplinler 

arası bir kavram olarak, sosyal bilimlerin farklı alanlarında yer almaktadır. İhtiyaç 

kavramı genellikle bir program/model hazırlığı öncesinde mevcut durum ile istenen 

durum arasındaki farklılığın tespitinde kullanılır. Bütün bilimsel araştırmalarda olduğu 

gibi ihtiyaç analizi çalışması, güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmayı, geçerli ve tutarlı 

veri toplama araçlarını kullanmayı ve bilimsel analiz yapmayı gerekli kılar (Adıgüzel, 

2016: 11; Barbazette, 2006: 5). 

İhtiyaç analizi çalışmalarında öncelikli olarak problem durumuna ilişkin 

kuramsal dayanakların oluşturulması gerekir. Kuramsal dayanak; araştırmacıya 

kullanacağı yöntem, oluşturacağı veri toplama araçları, gerçekleştireceği analiz ve 

tartışmalar için yol gösterir. Kuramsal dayanağı olmayan araştırmaların; ne aradığı, 

niçin aradığı, nasıl aradığı, kim için aradığı yeterince açık olamaz. İhtiyaç analizi 

yapılacak konu ve problemin, kuramsal dayanaklar ile oluşturulmasında sonra bu 

probleme yanıt verebilecek en etkili analiz tekniğinin seçilmesi gerekmektedir. Bu 

teknik doğrultusunda yine kuramsal dayanaklar dikkate alınarak veri toplama araçları 

oluşturulmalıdır. İhtiyaçlara ilişkin güvenilir veri toplamak için tek bir veri kaynağına 

bağlı kalınmamalı, veri çeşitlemesine gidilmelidir. Hedef kitleden elde edilen veriler 

farklı kaynaklardan gelen veriler ile karşılaştırılmalıdır. İhtiyaç analizinde kullanılan 
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veri toplama araçları geçerli ve güvenilir olmalıdır. Diğer taraftan; elde edilen veriler, 

bilimsel süreçlere uygun olarak analiz edilmeli ve kararlar buna göre verilmelidir. 

İhtiyaç analizinin gerçekleştirilmesinde çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bunlar 

arasında görüşmeler, testler, odak grup görüşmeleri, gözlemler, anketler doküman 

analizleri teknikleri ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Analiz yapılacak 

konunun kapsamı, hedef kitlesi ve ekonomik unsurlar dikkate alınarak bu teknikler 

arasında seçimler yapılabilir. 

İhtiyaç analizi davranış odaklı olarak performansı iyileştirmeye dönük 

çalışmalar olarak kabul edilmektedir. İhtiyaç analizi, hedeflenen kitleden nitel veya 

nicel veriler toplanarak var olan duruma ilişkin tespitlerde bulunmak, hedef kitlenin 

görüş ve düşüncelerinin arkasında yatan anlama ve algıya odaklanarak ihtiyaçların 

betimlenmesi ve değerlendirilmesi amacına yönelik olarak yapılmaktadır. İhtiyaç 

analiziyle araştırma yapılan konuya bağlı olarak hedef kitlenin yaşadığı sorunları, 

beklentileri, önerileri, bilgi düzeyleri betimlenerek analiz edilebilir. Görüşmeler, 

toplantılar ve gözlemler yoluyla toplanan veriler mevcut durum üzerinden hareketle 

hedef kitlenin hangi duruma gelmesi gerektiğine ilişkin sonuçlar ortaya koymaktadır. 

İhtiyaç analizi gelecekte alınacak kararlara bilgi ve alt yapı sağlamakta, geçmiş 

kararların sonuçlarını bilgi kaynağı olarak kullanmakta ve bu sayede geçmiş ve gelecek 

durumlar arasında bağ oluşturarak bir problemin giderilmesine veya mevcut durumun 

iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla ihtiyaç analizi; değerlendirme, veri 

toplama ve analizine dayanan betimleyici bir süreçtir. 

Araştırmada alkol veya madde bağımlısı bireylerin manevi ihtiyaçlarının tespit 

edilmesinde ikili görüşmelerin yayında tema odaklı grup toplantıları ve gözlemler 

gerçekleştirilmiştir. Maneviyatın nasıl tanımlandığını, algılandığını ve bağımlılığın 

iyileşmesinde bireyler tarafından maneviyatın anlamının bağlamsal ve deneysel olarak 

nasıl kurulduğu araştırılmıştır. Bağımlılıktan kurtulmada bireylerin ifadelerindeki 
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manevi deneyimler hakkında birçok kategoriye ulaşılmıştır. Ayrıca, bağımlılığın 

psikolojik, sosyal ve manevi boyutları içerdiği anlaşılmıştır. Araştırmada, maneviyatın 

aktif bağımlı olan insanlar tarafından sıkça yaşanan mutsuzluk ve umutsuzluk 

duygusuyla baş etme için bir araç olarak kullanıldığı görülmüştür. 

 KATILIMCILARIN ÖZELLİKLERİ 

Araştırmada iki ayrı katılımcı grubu ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın ilk 

ayağında öncelikle AMATEM’e ayaktan tedavi için gelen bireylerin Poliklinikte iki 

hafta boyunca katılımsız gözlem yapılmıştır. Günlük ortalama 80 hasta polikliniğe 

geldiği göz önünde bulundurulduğunda poliklinikte 800’e yakın hasta gözlemlenmiştir.  

Alkol ve madde bağımlılarından oluşan bu bireyler alkol ve madde kullanım 

bozukluğu şikâyetiyle AMATEM Polikliniğe başvurmaktadırlar. Sonrasında ise alkol ve 

madde kullanım bozukluğu ileri seviyede olan ve uzman psikiyatristin uygun görüşü ile 

yatışına karar verilen alkol veya madde bağımlısı hasta grubuyla ikili görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen kavramlar ve kategoriler;  tema 

odaklı grup toplantılarında katılımcılarla paylaşılmış ve geri dönütler alınmıştır. 

Çalışmaya katılacak bireylerin sayısı çalışmanın nitel veya nicel yöntemle 

araştırılma durumuna göre çeşitlilik göstermektedir. Araştırmanın sonuçlarıyla elde 

edilmek istenilen amaç katılımcı sayısının belirlenmesini etkilemektedir. Bu çalışmada 

ulaşılması amaçlanan görüşmeci sayısına toplanan verilerin doyuma ulaşması ile karar 

verilmiştir. Doyum noktası elde edilen verilerin amaca uygunluğu açısından 

tamamlandığı kanaatini oluşturmaktadır (Dawson, 2015: 46).  

AMATEM’deki görüşmeler sonrasında Birleşik Krallık’ta madde bağımlılığına 

yönelik ihtiyaçların araştırıldığı ve manevi açıdan destek sağlandığı Penrhyn İyileşme 

Evi’nde değişime niyet etmiş ve aktif olarak maddeden arınmış 5 bireyle ikili 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu bireyler aynı zamanda madde kullanımı veya 
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satışından dolayı geçmişte hapis deneyimine sahip olan bireylerdir. Bu görüşmeler daha 

çok AMATEM’de gerçekleştirilen görüşmelerde elde edilen kategori ve temaların 

geçerliğinin sağlanmasına yönelik olmuştur. 

Aşağıdaki tabloda ikili görüşmeleri kayıt altına alınanlar ile (sesli veya yazılı 

kayıt); kayıt altına alınmadan görüşülen (bazı madde bağımlısı bireyler çeşitli 

nedenlerle kayıt altına alınmasını istemedi) madde bağımlısı bireylerin sayılarına 

yönelik bilgilere yer verilmiştir: 

Tablo 1 İkili Görüşmelere Katılan Görüşmecilerin Sayıları: 

Kayıt Durumu Toplam Görüşülen Madde Bağımlısı 

Kişi Sayısı 

Kayıt Tutularak Görüşülen Bireyler 14 

Kayıt Tutulmadan Görüşülen Bireyler 14 

TOPLAM 28 

İkili görüşmeler sonrası yapılan analizlerde ortaya çıkan temalar, tema odaklı 

grup toplantılarında yine madde bağımlısı bireylerle görüşülmüştür. Aşağıdaki tabloda 

ise söz konusu tema odaklı grup toplantılarına katılan bireylerin sayılarına yer 

verilmektedir: 

Şekil 4 Tema Odaklı Grup Toplantılarına Katılan Bireylerin Sayıları: 

Kayıt Durumu Toplam Görüşülen Madde Bağımlısı 

Kişi Sayısı 

1. Grup Toplantısına katılanlar  13 

2. Grup Toplantısına katılanlar  9 

TOPLAM 22 

Fenomenolojik yaklaşımda katılımcıların deneyimleri üzerinden veri 

üretildiğinden katılımcıların sosyo-psikolojik arka planları, araştırmanın en önemli 
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ögelerindendir. İkili görüşmelerin gerçekleştirildiği araştırmanın bu aşamasında 

katılımcı grubu, amaçlı örnekleme (Böke, 2009) yoluyla AMATEM’de yatarak tedavi 

gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan bireylerden seçilmiştir. Klinikten sorumlu 

psikiyatristten ve diğer uzmanlardan bilgi alınarak psikiyatrik problemi olan bireylerin 

çalışmaya dâhil edilmemesi sağlanmıştır. Ayrıca çalışmaya başlamadan önce Ankara 

Üniversitesi Etik Kurulundan, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden ve 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ndan izin alınmıştır.  

Aşağıdaki tabloda ikili görüşmelere katılan bireylerin özelliklerine ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. İsimler takma isim olarak yer almaktadır: 

 

Tablo 2 İkili Görüşmelere Katılan Bireylere İlişkin Bazı Bilgiler: 

 Takma 

İsimler 

Yaş Ses 

kaydı/Yazılı 

Kayıt 

Alkol veya 

Maddeye 

Bağımlılık 

Durumu 

Bağımlılık 

Süresi 

Medeni 

Durum 

Çocuk 

Durumu 

1. Fuat 35 Yazılı Kayıt Madde Bağımlısı 15 yıl Evli 1 çocuk 

2. Tamer 26 Yazılı Kayıt Madde Bağımlısı 8 yıl Bekâr Yok 

3. Rıza 28 Yazılı Kayıt Madde Bağımlısı 5 yıl Bekâr Yok 

4. İhsan 28 Yazılı Kayıt Madde Bağımlısı 4 yıl Evli 1 çocuk 

5. Arda 27 Sesli Kayıt Madde Bağımlısı 9 yıl Bekâr Yok  

6. Güneş 30 Sesli Kayıt Madde Bağımlısı 14 yıl Evli 1 çocuk 

7. Hâkim 26 Sesli Kayıt Madde Bağımlısı 7 yıl Bekâr Yok 

8. Kamil 22 Sesli Kayıt Madde Bağımlısı 7 yıl Bekâr Yok 

9. İsmail 19 Sesli Kayıt Madde Bağımlısı 3 yıl Bekâr Yok 

10. Muhsin 21 Sesli Kayıt Madde Bağımlısı 7 yıl Bekâr Yok 

11. Mahmut 24 Sesli Kayıt Madde Bağımlısı 8 yıl Bekâr Yok 

12. Özhan 19 Sesli Kayıt Madde Bağımlısı 4 yıl Bekâr Yok 

13. Veli 28 Sesli Kayıt Madde Bağımlısı 16 yıl Boşanmış 1 çocuk 

14. Yılmaz 37 Sesli Kayıt Madde Bağımlısı 14 yıl Eş vefat 

etmiş 

1 çocuk  
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Çalışma grubu için aşağıdaki içleme ve dışlama kriterleri uygulanmıştır: 

İçleme Kriterleri; 

1. Katılımcının AMATEM'de rehabilite ediliyor olması. 

2. Katılımcının araştırma hakkında bilgilendirilmiş olması. 

3. Katılımcının araştırmaya gönüllülükle katılmış olması. 

4. Katılımcının araştırma sorularını anlamasına engel sağlık sorununun 

bulunmaması. 

5. Katılımcının içtenlikle cevap vermiş olması.  

6. Katılımcının soruları anlayacak ve cevap verecek düzeyde eğitimli olması. 

Dışlama kriterleri; 

1. Katılımcının AMATEM dışında rehabilite ediliyor olması. 

2. Katılımcının araştırmadan habersiz olması. 

3. Katılımcının araştırma sorularını anlamasına engel sağlık sorununun 

bulunması. 

4. Katılımcının görüşmeye gelme konusunda isteksiz olması 

5. Katılımcının cevaplarının tutarsız olması  

6. Katılımcının soruları anlayacak ve cevap verecek düzeyde eğitimli 

olmaması. 

 

 ARAŞTIRMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ÖZELLİKLERİ 

3.1 Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi-AMATEM 

AMATEM, alkol ve madde bağımlılığının tedavisine yönelik olarak kurulan bir 

merkezdir. Alkol ve madde kullanım bozukluğu olanların ilk başvurdukları, ayaktan 

tedavilerinin yapıldığı ve gerekirse yatış planının yapıldığı bir kliniktir. Ayrıca bu 
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klinikte psiko-eğitim ve psiko-terapi gruplarıyla hastaların ayaktan terapileri de 

sürdürülmektedir (Yıldız, 2016). 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Kliniği6 son yıllarda 

madde bağımlılığı alanında yaptığı çalışmalarla alanında referans kliniklerden biri 

konumundadır. Dünyada madde bağımlılığı tedavisinde etkinliği ispatlanmış birçok 

tedavi yöntemi AMATEM Kliniğinde uygulanmakta ve yüksek remisyon (iyileşme) 

oranları elde edildiği ifade edilmektedir. Bu gün için Kliniğin Türkiye’nin büyük 

                                                
6 “Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği’ne bağlı olarak 22.Şubat.2004 tarihinde hizmete açılmıştır. Merkezimiz 90. 

Sokak, Serhat Yapı Koop. Karşısı Güneşevler/Karşıyaka adresinde üç katlı müstakil bir binada hizmet 

vermektedir. Merkezde bulunan portabl konvansiyonel röntgen cihazı ile direkt grafiler çekilmektedir. 

Madde kullanıcılarının kanından ve idrarından alkol, eroin ve diğer maddelerin ölçülmesi için gerekli 

laboratuvar donanımı bulunmaktadır. İki adet uyku laboratuvarı, beyin tarama (nöroscan), bilgisayarlı 

EEG ve EMG laboratuarımız mevcuttur. 

AMATEM 2004-2009 verilerine göre; 2004 yılında hizmete giren AMATEM’de 2010 yılı başına kadar 

toplam yatış sayısı 4 bin 10 ve poliklinik sayısı 40 bin 560’a ulaşmıştır. 2004 yılında 2 bin 470 olan yıllık 

poliklinik sayısı 2009 yılına gelindiğinde 4 katına çıkarak 9 bin 686’ya ulaşmıştır. 2004 yılında Ankara 

AMATEM’e başvuran ve yatırılarak tedavi verilen hastaların yalnızca %28’i il dışından iken 2009 yılına 

gelindiğinde bu oran %56’lara çıkmış ve 6 yıllık sürede toplam başvuruların yarısını Ankara dışından 

gelen hastalar oluşturmuştur. Başvurularda Ankara’nın ardından ilk üç sırayı alan iller Gaziantep, Hatay 

ve Van olmuştur. Bu iller dışında başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu 

illeri olmak üzere hemen her ilden hastaya hizmet verilmiştir. 

Başvuruların maddelere göre dağılımına bakıldığında, 6 yıllık sürede hastaların %48’i alkol, %28’i eroin, 

%16’sı diğer maddeler ve %8’i uçucu madde kullanımının tedavisi için başvurmuştur. Alkol kullanımının 

tedavisi için başvuran hastaların tüm hastalara oranı 2004 yılında %56 iken bu oran eroin kullanımının 

tedavisi için başvuran hasta sayılarındaki artış nedeni ile %45’lere kadar gerilemiştir. Eroin kullanımının 

tedavisi için başvuran hastaların tüm hastalara oranı 2004 yılında %8,7 iken bu oran 2009 yılında 

%38’lere kadar çıkmıştır. Uçucu maddeler ve diğer maddelerin kullanımı için başvuran hastaların 

sayılarında ise önemli bir değişim izlenmemiştir. Alkol, uçucu madde ve diğer madde kullanımının 

tedavisi için başvuranların çoğunluğu Ankara’dan olmakla birlikte eroin kullanımının tedavisi için 

başvurular %90’ların üzerindeki oranlarda il dışından ve özellikle doğu ve güney illerinden olmaktadır. 

Başvuran hastaların sosyal güvenceleri açısından dağılımına bakıldığında en büyük dilimin %31 ila 

%38’lik yeşil kartlı hastalardan oluştuğu görülmektedir. Toplamda hastaların %90’ına yakın bir 

bölümünün sosyal güvencesinin bulunduğu, %10’luk kısmının ise tedaviyi ücretli olarak aldığı 

belirlenmiştir” (Dilbaz, 2010). 
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kısmına ve ülke dışından gelen hastalara hizmet veren bir kurum haline geldiği 

belirtilmektedir (AMATEM, 2019). 

AMATEM faaliyetleri başlıklar halinde şu şekilde özetlenebilir:  

1. Ayaktan Hizmetler; 

- Poliklinik hizmetleri,  

- Ayaktan grup terapileri,  

- Madde bağımlılarının ailelerine yönelik haftalık bilgilendirme ve grup 

terapileri,  

- Bireysel psikoterapiler,   

- Cilt altı implant uygulaması (çip),   

- Taburculuk sonrası yakın takip hizmeti,  

- Denetimde serbestlik ve adli (sağlık tedbiri, sağlık kurulu, SUDGE...) 

hizmetler. 

2. Yatılı Hizmetler; 

- Yatan hasta hizmetleri (toplam 34 yatakta senede yaklaşık 700-1000 

hasta yatırılmaktadır),  

- Grup psikoterapileri,  

- Bireysel psikoterapiler,  

- Drama dersleri,  

- Spor dersleri,  

- Dokuma ve kumaş boyama dersleri,  

- Sosyal etkinlikler. 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Kliniği 34 yatak 

kapasitesine sahiptir. Bulunduğu bina 3 katlı olup zemin katta 2 adet poliklinik, 

denetimli serbestlik polikliniği, kayıt, güvenlik masası, laboratuvar, kan alma ünitesi, 
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psikolog odası, aile hekimi uzman odası, idari odalar, polis, teknik servis, santral odası 

bulunmaktadır. Orta katta 11 yataklı detoksifikasyon (arındırma) odası, 3 kişilik bayan 

hasta odası, asistan doktor odası, hemşire odası, idari birimler, sosyal hizmet odası, iş-

uğraş atölyesi, konferans salonu ve güvenlik-kamera odası bulunmaktadır. Üst katta her 

biri 2 kişilik olmak üzere toplam 10 adet hasta odası, mutfak, hasta ve personel 

yemekhanesi, çok amaçlı toplantı salonu, arşiv ve veri toplama birimi bulunmaktadır 

(AMATEM, 2019). 

 VERİLERİN TOPLANMASI-İŞLEM 

Araştırmada, temelde fenomenolojik desene uygun olarak derinlemesine yapılan 

ikili görüşmelerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler 

sonrası tema odaklı grup toplantıları ve katılımsız gözlemler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

Birleşik Krallık’ta (İngiltere ve Galler) yine ikili görüşmeler yapılmış, 12 adım 

geleneğini temel alan grup toplantılarına ve Birleşik Krallık genelindeki farkındalık 

yürüyüşlerine katılım sağlanmıştır ve gözlemlerde bulunulmuştur (Faces and Voices of 

Recovery UK (FavorUK), 2018).  

Bağımlı bireylerin manevi ihtiyaçların belirlenmesi için her şeyden önce Ankara 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı AMATEM ziyaret edilerek 

araştırmanın yapılabilirliği konusunda sorumlu personelden gerekli bilgiler alınmıştır. 

İlgili izinler alındığı takdirde araştırmanın AMATEM’de yürütülebileceğine dair 

sorumlu personelin yönlendirmesi ile öncellikle Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’ndan, 

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden ve sonrasında Ankara Numune 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ndan gerekli izinler alınmıştır.  

Alanda yeterli ve uzun süreli kalınmış ve nereden veri toplanabilecekse orada 

uzun süre kalmaya özen gösterilmiştir. Alana inmeden önce yeterli donanıma sahip 

olunmak için gerekli okumalar yapılmış, görüşme yapmaya ve yardım becerilerine 
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ilişkin dersler alınmıştır. Ayrıca betimleyici fenomenolojik analize ilişkin teorik ve 

uygulamalı dersler alınmıştır. Analizlerde bilgisayar kullanımında NVivo 10 isimli 

paket programın kullanılışına dair dersler alınmıştır. 

4.1 İkili görüşme soru formunun geliştirilmesi 

Veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular alan 

yazın ve uzmanların desteğiyle geliştirilmiştir. Geçerliği için form, uzman görüşüne 

sunulmuştur. Uzmanlar çalışmanın amacı ve kuramsal dayanakları konusunda 

bilgilendirilmiştir. Sorular oluşturulurken hangi temalara ve kavramlara odaklanıldığı 

konusunda uzmanlara paylaşımda bulunulmuştur. Uzman görüşü için maneviyat ve 

fenomenoloji konusunda uzman 4 akademisyen, AMATEM’de bağımlılık alanında 

çalışan 3 uzman psikiyatrist ve yine bağımlılık alanında 3 uzman psikologdan görüş 

alınmıştır. Uzman sayısının 5-20 arasında olması yeterli görülmektedir (Alpar, 2012).  

İki kişi ile pilot uygulama yapılmıştır. Görüşme süresinin uzunluğu test edilmiş 

ve 40-45 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bağımlı bireylerin en fazla odaklanma süresi 40 

dakikayı geçmediği için uzun görüşmeler yapılmamıştır.  

Birtakım sorular pilot görüşmeler sonrasında düzeltilmiştir. Örneğin 

“Affedileceğinizi düşünüyor musunuz” sorusu hem ilahiyat hem de psikoloji bilimi 

açısından uygun bulunmamış ve “Yaradanın affediciliği konusunda ne 

düşünüyorsunuz?” sorusuyla değiştirilmiştir. Isınma soru sayısı 1’den 2’ye 

çıkartılmıştır. Böylelikle akademisyen ve ilgili alan uzmanlarının görüş ve önerileri 

çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılmış ve 2 adet pilot görüşmeden sonra yarı 

yapılandırılmış görüşme formuna son hali verilmiştir. Görüşmeye ilişkin soru formuna 

eklerde yer verilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda görüş alınan akademisyenlerin kurumları, anabilim dalları ve 

uzmanlık alanları yer almaktadır: 



74 

 

Tablo 3 Akademisyenlerin Anabilim Dalları ve Uzmanlık Alanları: 

KURUMU  ANABİLİM DALI  UZMANLIK ALANI 

Ankara Üniversitesi Din Psikolojisi Manevi Bakım ve Tövbe 

(Dönüşüm) 

Ankara Üniversitesi Din Psikolojisi Maneviyat ve Dezavantajlı 

Gruplar 

Ankara Üniversitesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve 

Tarihi Temelleri 

Betimleyici ve 

Yorumlayıcı 

Fenomenolojik Analiz 

Ankara Üniversitesi Eğitim Programları İhtiyaç Analizi ve Program 

Geliştirme 

 

4.2 İkili görüşmeler 

Araştırmada maneviyata ilişkin verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış 

soru formu ve görüşmeleri kayıt altına almak için ses kayıt cihazı kullanılmıştır. 

Araştırmaya gönüllü olarak katılan kişilerle hazırlanan soru formu doğrultusunda yarı 

yapılandırılmış nitel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Formların oluşturulması sırasında 

ilgili çalışmalar gözden geçirilmiştir. Öncelikle görüşülen bireyler çalışmanın amacı ve 

içerik konusunda “Aydınlatılmış Onam Formu” aracılığı ile bilgilendirilmiştir.  

Yarı yapılandırılmış soru formunun ilk iki sorusunda, ısınma sorusu niteliğinde 

olup güven oluşturma amacıyla beraber, bağımlı bireylerin sosyo-demografik 

özelliklerine odaklanılmaktadır. Boş zaman etkinliklerine ilişkin ikinci soru, özellikle 

yaşamın anlam ve amacına yönelik manevi ögeleri sorgulayan bir yapıya sahiptir. 

Maneviyat kavramına ilişkin algıları, düşünceleri, deneyimleri, görüngüleri keşfetmek 

amacıyla ise ısınma sorularından sonra yedi soru sorulmuş;  bireylerin maneviyat 

fenomenine ilişkin günlük yaşam deneyimlerini anlatmalarına fırsat verecek şekilde 

yapılandırılmıştır. Böylece görüngüye ilişkin kavramsallaştırmaların görünür olmasına 

imkân sağlamıştır. Son iki soru ise bağımlı bireylerin psikolojik iyi oluş durumları ve 
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başa çıkma becerileri ile ilgili ek görüşlerini ifade edebilmelerine olanak vermektedir 

(Creswell, 2016; Yıldırım ve Şimşek, 2016).  

Görüşme soruları araştırmanın alt amaçlarını destekleyecek şekilde 

yapılandırılmıştır. Görüşme sorularında aranan; anlaşılırlık, varsayımsız olma, istenen 

verilerin bilinirliği, istenen verilerin verilmek istenirliği ve yansızlık özelliklerine dikkat 

edilerek yapılandırılmıştır. Görüşme soruları iki kişi ile pilot görüşme yapıldıktan sonra 

soruların işlerliği konusunda araştırmanın danışmanı ile müzakere edilmiş ve gerekli 

düzeltmeler yapılarak görüşme sorularına son hali verilmiştir (Karasar, 2017).  

50 gönüllü katılımcı ile yapılan görüşmelerde katılımcılar araştırmanın amacı ve 

süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Katılımcılara her an görüşmeyi sonlandırabilecekleri 

“Onam Formu”nda yazdığı şekliyle hatırlatılmıştır. Görüşmeler sırasında 

katılımcılardan 10’u ses kaydı için izin vermiştir ve bunun için harici bir ses kayıt cihazı 

kullanılmıştır. 4 kişi ise görüşmeler sırasında sadece yazılı olarak not tutulabileceğini 

belirtmiş, ses kaydından kısmen de olsa rahatsız olduğunu belirtmiştir. 14 katılımcı ile 

yapılan görüşmede ise ne sesli ne de yazılı kaydın tutulmaması istenmiş ve görüşmeler 

kayıtsız gerçekleştirilmiştir.  

Poliklinikteki katılımsız gözlemlerden sonra madde bağımlılığı alanındaki ilgili 

uzman (psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı) eşliğinde görüşmeler 

planlanmıştır. Araştırma, AMATEM’deki ilgili psikolog ve sosyal hizmet uzmanları 

yardımı ile tanıtılmıştır. Görüşmelere gönüllü olarak katılmak isteyen ve hastanede 

yatan bağımlı bireyler için uygun yer ve zaman için randevu verilmiştir. Görüşmelerin 

bir kısmı bilgilendirme yapılan gün içerisinde ve belirlenen zamanlarda/saatlerde 

AMATEM yetkililerinin uygun gördüğü odalarda gerçekleşirken; bir kısmı farklı gün 

ve saatlerde, farklı odalarda gerçekleştirilmek durumunda kalınmıştır. Katılımcıların 

hastalık durumlarından dolayı farklı polikliniklere gitmeleri ve hastane içinde gelişen 
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çeşitli süreçler, işleyişin seyrinin değişmesinde rol oynamıştır. Özellikle Uzman Odası 

görüşmeler için kullanılmıştır.  

Görüşme zamanı genellikle hasta ziyaretleri sonrası için ayarlanmıştır. Bu 

saatler AMATEM’de farkındalık ve kabullenme odaklı verilen SAMBA (Sigara, Alkol 

ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) isimli psiko-eğitim programıyla çakışmayacak 

şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu merkezde yatılı kalan bireyler, ortalama 1 hafta 

boyunca girdikleri tıbbi arınma sürecinden sonra, 2 hafta süren SAMBA isimli psiko-

eğitim programı uygulanmaktadır. Dolayısıyla SAMBA eğitimi almakta olan bireylerle 

öğle sonrası saatler için randevu verilip görüşme saatleri planlanmıştır. SAMBA 

programını bitirmiş bireylerle ise daha çok 10.30 ile öğle yemeği vakti olan 12.00 

arasındaki zaman dilimi için görüşmeler planlanmıştır. Görüşmeler ortalama 40-45 

dakika arası sürmüştür. Görüşmelerin hepsi psikiyatrist, psikolog veya sosyal hizmet 

uzmanı gözetiminde tamamlanmıştır.  

Her görüşme öncesinde mutlaka araştırmanın amacı ve gizliliğiyle ilgili 

bilgilendirme yapılmıştır. Gizlilik güvencesi verilerek ses kaydı için izin istenmiş ve 

katılımcı onamı alınarak görüşmeye başlanmıştır. Onamlar sesli olarak da alındıktan 

sonra görüşme ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır. Ses kayıtları bizzat araştırmacı 

tarafından dinlenerek bilgisayar ortamında yazıya dökülmüştür. Ses kaydı alınmasına 

izin verilen görüşmeler esnasında etkili iletişimin kesilmemesi için yazılı not 

alınmamıştır. Görüşmeyi gönüllülükle kabul eden fakat görüşmenin ses kaydına 

alınmasını istemeyen bazı katılımcıların ifadeleri görüşme esnasında kendi izinlerine 

dayanarak yazılı şekilde kayıt altına alınmıştır. Bazı katılımcılar ise görüşme esnasında 

ne ses kayıt cihazı ile ne de yazılı olarak kayıt tutulmasını istememiş, kişisel bilgilerini 

paylaşmamış; yalnızca sözel olarak görüşmenin devam etmesini istemişlerdir. Bütün bu 

ikili görüşmeler sonrasında görüşme metinleri okunmuş ve ortaya çıkan temel temalar 
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çerçevesinde tema odaklı grup toplantıları düzenlenmiştir. İki ayrı grup ile iki ayrı tema 

odaklı grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

4.3 Tema Odaklı Grup Toplantıları 

Tema odaklı grup toplantılarında katılımcı ile araştırmacı arasındaki fark çok 

belirgin değildir. Genellikle araştırmacı da katılımcı haline gelebilir. Katılımcı da 

sözgelimi odak grupta ortaya çıkardığı verilerin yorumlanmasında ve analizinde katkıda 

bulunabilir (Arkonaç, 2014). Tema odaklı grup toplantıları; araştırmacı, araştırmanın 

danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri tarafından uygun görülen temalar çerçevesinde 

planlanmıştır. Değer odaklı bir anlayışla planlanan tema odaklı grup toplantıları 

sırasında paylaşılan kategori ve kavramlar genellikle manevi değerler odaklı bir nitelik 

taşımaktadır. Manevi değerlerin ontolojik ve varoluşsal doğası gereği her bir oturumda, 

ilişkili olan birden fazla manevi dönüşüm odaklı kavramlara ve değerlere yer 

verilmiştir. Bundan ötürü tema odaklı grup toplantıları varoluşçu yaklaşıma uygun olan 

sarmal model yaklaşımıyla yürütülmüştür. Toplantılar sırasında paylaşılan temalara 

dönük katılımcı değerlendirmelerinden, temaların dönüşüm basamaklarına göre 

başlıklandırılması ve sınıflandırılması aşamasında yararlanılmıştır. 

Oturumlar, bağımlı katılımcıların birtakım hastalıkları ve madde etkisinin tam 

olarak vücuttan atılamaması durumları göz önünde bulundurularak 45 dakikayı 

geçmeyecek şekilde planlanmıştır. Bir haftalık tıbbi arınma ve iki haftalık SAMBA 

eğitiminden sonra genellikle en fazla bir hafta daha hastanede kalabileceğini belirten 

gönüllü katılımcıların dâhil olduğu toplantılar, hafta içi her güne bir oturum gelecek 

şekilde beş günlük bir plan dâhilinde gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde iki ayrı grupla iki 

ayrı zamanda iki kere tema odaklı grup toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Grup toplantıları, ikili görüşmelerdeki gibi süpervizör eşliğinde yürütülmüştür. 

Toplantılarda paylaşılan temalar konusunda, etik kurul izin formunda belirtilen 

temaların dışına çıkılmamıştır. Toplantılar sırasında oturum temalarına ilişkin 
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katılımcıların kendi özgün deneyimlerini paylaşmalarına da sıklıkla fırsat verilmiş ve 

interaktif bir tutum sergilenmiştir. Her bir deneyimin değerli olduğu düşüncesi 

vurgulanmış ve grup üyelerinin birbirlerinin ifadelerini olumsuz değerlendirmemeleri ve 

yargılamamaları yönünde yönerge verilmiştir. SAMBA programının grup kuralları, bu 

araştırma kapsamında gerçekleştirilen tema odaklı grup toplantıları için de uygun 

görüldüğü için aynı kurallar grupla paylaşılmış ve grup kurallarında mutabakat 

sağlanmıştır. Grup sırasındaki paylaşımların ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınabilmesi 

konusunda katılımcılardan yazılı olarak onamları alınmıştır. Her oturum öncesi 

gelmeyenler tespit edilmiş ve gelmeme gerekçesi diğer grup üyelerine sorulmuştur. 

Cevaplar genellikle “uykudan uyanamama, baş ağrısı, diş ağrısı veya başka poliklinikte 

tedavi olmak için hastaneye gitme” şeklinde olmuştur. Özellikle diş ağrısı başta olmak 

üzere birçok ağrının aktif madde kullanılan dönemde hissedilemediği; tedavi sırasında 

ise bu ağrıların baş gösterdiği katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Yine oturumlar 

sırasında odaklanamama, uyuklama, geçmişi hatırlayıp hayıflanma durumlarıyla sıklıkla 

karşılaşılmıştır. Grup toplantılarının sonunda ise yazılı ve sözlü olarak geri bildirimler 

alınmıştır. 

4.4 Gözlem 

Bütün bilimlerde araştırmalar başlangıçta gözleme dayanır; bilimsel sonuçlarla 

varılan sonuçların geçerliğini sınamak için de yine gözleme başvurulur (Karasar, 2017). 

Gözlem, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “bir şeyi iyi anlamak için onun kendi kendine 

meydana çıkan türlü belirtilerini gözden geçirmek” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2019). 

Karasar (2017) ise “gözlemcinin belli olay, oluşum ve davranışları tespit etme, anlama 

ve açıklama amaçlı bakışı ve dinleyişi ile veri toplama tekniğidir” şeklinde 

tanımlamıştır.  

Ayrıca, bağımlılık alanında uzman psikologlar tarafından verilen SAMBA isimli 

14 oturumlu psiko-eğitim programının her bir oturumuna birden fazla katılım sağlanmış 
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ve dışarıdan gözlem yapılmıştır. Bunlara ek olarak Birleşik Krallık genelinde de 

(İngiltere ve Galler) Adsız alkoliklerin, Adsız Narkotiklerin, Adsız Kokain 

Bağımlılarının grup toplantılarına dışarıdan gözlem ile katılım gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca yine Birleşik Krallıkta Adsız Alkoliklerin 12 adım modelini esas alan Yüksek 

Güç Projesi (The Higher Power Project) kapsamında aktif iyileşme sürecinde bulunan 

bağımlı bireylerin grup toplantılarında da benzer şekilde katılım sağlanmıştır.  

4.4.1 AMATEM Gözlemleri 

Tüm izinler alındıktan sonra araştırmanın ilk basamağında iki hafta kadar 

AMATEM Poliklinik’te katılımsız gözlem yapılmıştır. AMATEM’de sorumlu uzman 

psikiyatristin yönlendirmesi ile katılımsız (dışarıdan) gözlem (Karasar, 2017) ile 

başlamıştır. Gözlemlere 4 Mart 2016 tarihinde başlanmıştır.  

Katılımsız gözlem, alkol ve madde kullanım bozukluğu olan ve ayaktan tedavi 

için gelen bireylerin muayene için geldikleri polikliniklerde gerçekleştirilmiştir. 

Poliklinikte iki hafta boyunca ilgili psikiyatristin yanında alkol veya madde kullanım 

bozukluğu şikâyetiyle gelen hastaların ortalama 5’er dakika süren görüşmeleri tüm gün 

mesai bitimine kadar gözlemlenmiştir. İki haftalık süre sonrasında belirli aralıklarla 

poliklinik gözlemlerine devam edilmiştir. 

 Bu sırada maneviyat algısına ve manevi görüngülere ilişkin notlar tutulmuştur. 

Ortamın doğallığını bozmamak adına gözlem notları görüşme esnasında tutulmamıştır. 

Gözlem notları görüşme biter bitmez olduğu gibi kayda alınarak saklanmıştır. Bu notlar 

gözlemler sonrasında görüşmeye katılan ilgili psikiyatrist veya alan uzmanları ile 

müzakere edilmiştir. Böylelikle tek gözlemcinin tutarlılık konusunda yaşayabileceği 

dezavantajlı durum giderilmeye çalışılmıştır (Karasar, 2017).  

Gözlemler sırasında öncelikle bağımlılığın doğası tanınmaya odaklanılmıştır. 

Bağımlılığa ilişkin profesyonel yaklaşımda ilgili psikiyatristin öneri ve yaklaşımı 
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gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen gözlemler sırasında uzman ve hasta ilişkisi 

çerçevesinde bağımlılığa ilişkin yeterince kavramsal ve terminolojik bilgi elde 

edildiğine kanaat getirildikten sonra araştırmanın danışmanı ile elde edilen tecrübe ve 

gözlemler paylaşılmıştır. İlerleyen günlerde ise yine gözlemler sırasında bağımlı bireyin 

bağımlılığı nasıl algıladığı, tanımladığı, yorumladığı ve bağımlılığın kendisi için ne 

anlama geldiğine odaklanılmıştır.  

Madde bağımlısı bireylerin maneviyatı nasıl yorumladıkları, ne tür manevi 

duygular hissettikleri, maneviyatın kendileri için ne anlama geldiği ve hangi manevi 

ihtiyaçlarının olduğuna ilişkin görüşlerinden ve deneyimlerinden elde edilen ortak 

temalar aracılığıyla incelenmiştir. Bu amaçla madde bağımlısı bireylerin bu deneyimleri 

nasıl anlamlandırdıkları ortaya konulmuştur. Araştırma sırasında AMATEM’de “Sigara, 

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Programı” (SAMBA) isimli bir 

psikoeğitim programını da gözlemleme imkânı bulunmuştur. 

4.4.2 Birleşik Krallık Ziyareti Gözlemleri 

Araştırma çerçevesinde AMATEM’de ve Birleşik Krallık’ta yapılan gözlemler 

sırasında “hale etkisi” olarak bilinen “tümel algılama” etkisinden uzak kalmak için 

mümkün olduğunca görüşme sırasında gözlemlenen fenomenlere odaklanılmış, önceden 

belirlenmiş birtakım kavram ve terimlere kategorik olarak görüngüleri yerleştirme 

eğiliminden uzak durmaya çalışılmıştır (Karasar, 2017).  

Chester Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde yürütülen “The 

Higher Power (Yüksek Güç)7,” Projesinin direktörü Dr. Wendy Dossett'in daveti 

üzerine Birleşik Krallık’ta bağımlılık ve maneviyat üzerine araştırma yapmak üzere bu 

                                                
7 The Higher Power Projesi, insanların on iki adım (Twelve Step) bağımlılıktan kurtulma programlarında 

kullandıkları ve maneviyat çerçevesinde ele aldıkları “Yüksek Güç” kavramına yönelik kullanılan dilin 

çeşitliliğinin nitel bir araştırmasıdır. “Chester Bağımlılık, İyileştirme ve Maneviyat Çalışmaları 

(CSARS)” Grubu, Yüksek Güç araştırmasının çıktılarının ve diğer araştırma bulgularının, bağımlılıktan 

kurtulmaya yönelik arayış içerisinde olan bireylere ve geliştirilen müdahale programlarına aktarılmasını 

sağlamak için tasarlanmış toplum temelli projeler geliştirmeyi amaçlayan bir gruptur. Grup üyeleri Dr. 

Wendy Dossett, Profesör Dr. John Stoner, Liam Metcalf-White ve Tim Roberts’tır. 
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tez çalışması TÜBİTAK tarafından 1 Mayıs 2018 - 1 Kasım 2018 tarihleri arasında 6 ay 

süreyle desteklenmiştir. Birleşik Krallık’ta alkol ve madde bağımlılığı alanında yapılan 

din ve maneviyat odaklı çalışmaların ve uygulanan programların incelenmesini 

amaçlayan ziyaret, İngiltere ve Galler ülkelerine yapılmıştır. Kuzey Galler-Birleşik 

Krallık’ta bağımlı bireylere yönelik din ve maneviyat odaklı çalışmaların ve uygulanan 

programları inceleme amaçlı gözlemler sırasında buralarda kalan bireylerin eğitim ve 

terapi gruplarına katılım sağlanmıştır.  

Birleşik Krallık’ta bulunulan süre içerisinde Profesör John Stoner ve Liam 

Metcalf-White’ın davetiyle Bangor Şehrinde bulunan Penryhn Rehabilitasyon Evi’ndeki 

(Penryhn Recovery House) İyileşme Projesine katılım sağlanmıştır. Bu proje, iyileşme 

ile ilgilenen madde kullanım sorunları olan kişilere üç aylık bir kurs sunmaktadır. 

İyileşme Projesi ayrıca Yüksek Güç Projesi’nin bulgularını On İki Adım ve diğer 

karşılıklı yardım biçimlerini anlaşılır kılmak ve açıklığa kavuşturmak ve bundan 

yararlanılmasını sağlamak amacıyla gönüllü olan bireyler için kullanan bir yapıya 

sahiptir. Bangor İyileşme Projesi’nde, katılımcıların maneviyat çerçevesindeki 

görüşlerini ve deneyimlerini keşfetmeyi hedefleyen bire bir gerçekleştirilen nitel 

görüşmeler gözlemlenmiştir. Bu gözlemler özellikle hapis deneyimi yaşamış ve aktif 

olarak iyileşme evinde bulunan bağımlı bireylerin maneviyata dair algılarını maneviyata 

yükledikleri anlama ilişkin örüntüleri içermektedir. Gözlemler sırasında maneviyata 

ilişkin deneyimlerin ve algıların özündeki fenomenlerin neler olduğuna odaklanılmıştır.  

Bir diğer ziyaret ise Avrupa'nın en büyük cezaevlerinden biri olan Wrexham-

Birleşik Krallık’ta Berwyn Hapishanesi’ne yapılmıştır. CSARS Grubu üyesi ve madde 

kullanım bozukluğu müdahaleleri lideri olan Tim Roberts akıl sağlığı, öğrenme 

güçlüğü, konuşma ve dil, psikoloji ve psikiyatri gibi farklı disiplinlerden personellerle 

nasıl çalıştıklarının gözlemlenmesi için Hapishane gezisi düzenlemiştir. Ayrıca 

Hapishanede bir “Nudge” Grubu (düşük yoğunluklu motivasyon grubu) ve bir SMART 
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(Self-Management and Recovery Training) toplantısı da gözlemlenmiştir. Hapishane 

ayrıca AA ve diğer bazı iyileşme faaliyetleri de sunmaktadır. Bu ziyaret, cezaevlerinde 

topluma uygun olarak manevi boyutların dikkate alınabileceği modellerin önemine dair 

bir iç görü sağlamıştır.  

Bu çerçevede hapishane deneyimine sahip ve aktif iyileşme sürecinde olan 

bağımlı bireylerin maneviyata yükledikleri anlama ilişkin ilginç bir farkındalık 

oluşmuştur. Bu sebeple hapishane sonrasında değişime niyet ederek tedavi merkezlerine 

giden bireylerin maneviyat algıları merak edilmiştir. Hapishanedeki gözlemler sırasında 

özellikle Adsız Alkolikler veya Adsız Narkotikler benzeri maneviyat odaklı grup 

toplantılarında katılımcılar tarafından maneviyatın bir dönüşüm süreci olduğu; 

değerlerle güçlü bir ilişkinin varlığı; yaşamın anlam ve amacına hizmet ettiği güçlü bir 

şekilde vurgulanmıştır. 

Ayrıca bahsi geçen 6 aylık süre içerisinde Shrewsbury–Birleşik Krallıkta, 2018 

yılında onuncusu düzenlenen bağımlılığa yönelik iyileşme ve damgalama üzerine 

toplumsal farkındalığın amaçlandığı iki günlük “Recovery Conference and Walk” 

etkinliğine katılım sağlanmıştır. Etkinlikte ilk gün “Bağımlılıkta İyileşme” üzerine 

toplumsal farkındalık odaklı bir sempozyum düzenlenmiştir. Alan uzmanları ve 

akademisyenler konuyla ilgili bildirilerini sunmuşlardır. İkinci gün Shrewsbury’de tüm 

şehir sokaklarında yine farkındalık oluşturma amaçlı yürüyüş gerçekleşmiştir. Yürüyüşe 

bağımlı bireyler ve yakınları, bağımlılık alanı çalışanları, akademisyenler, uzmanlar da 

dâhil birçok gönüllü grup katılmıştır. Devamında modern dans gösterileri, çeşitli 

konserler, etkinlikler ile Adsız Alkolikler ve Narkotikler, Adsız Kokain bağımlılarının 

açık toplantıları düzenlenmiştir. Etkinliğe katılan bireylerin, grubun gücünün bir 

yansıması olan, ait olma ve sevilme duygularını yoğun bir şekilde hissettikleri net bir 

şekilde gözlemlenmiştir. Bütün bu etkinliklerde iyileşme sürecinde olan bireyler, 
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birbirlerini tebrik etmiş ve damgalanmaya karşı açık bir şekilde karşı olduklarını 

vurgulamışlardır.  

 VERİLERİN ANALİZ SÜRECİ 

Bilimsel araştırmalarda verilerin çözümlenmesinde temel amaç veriler üzerinde 

ortak temalarda hemfikir olmak, bir sınama ve anlam vermektir (Karasar, 2017). 

Görüşme analizlerinde kullanılacak analiz türleri farklılıklar gösterse de amaç ve 

kuramsal dayanaklar bağlamında temalara ilişkin öngörülerde bulunulması, görüşmeler 

sonrası doğrulanan temalar ile birlikte yeni temaların da keşfedilerek analizlerinin 

yapılması bu araştırma için en uygun analiz yaklaşımı olarak düşünülmüştür.  Bundan 

dolayı yarı yapılandırılmış görüşmelerin analizlerinde betimleyici fenomenolojik analiz 

türü kullanılmıştır (Adıgüzel, 2016; Ersoy, 2016; Giorgi, 2009). “Görüşme dökümleri” 

ile başlayıp “bulguların tanımlanması ve yorumlanması” ile biten “analiz süreci” 

aşağıdaki adımlarla gösterebilir: 

 

Şekil 5 Yarı Yapılandırılmış Bireysel Görüşmelerin Analiz Adımları (Adıgüzel, 

2016) 

 

Görüşme 

dökümleri

Verilerin 

kodlanması ve 

temaların 

bulunması

Kodların ve 

temaların 

düzenlenmesi

Güvenirlik 

analizinin 

yapılması

Bulguların 

tanımlanması ve 

yorumlanması
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Araştırmada veri olarak elde edilen ses kayıtları bilgisayar ortamında deşifre 

edilmiştir. Deşifresi yapılan görüşmeler; fenomenolojik desenin kullandığı kodlama 

yöntemiyle kodlanmış, çözümlenmiş ve NVivo 10 isimli programla kodlanmış ve analiz 

edilmiştir. Bu çerçevede öncelikle deşifre edilen görüşmelerin metinleri üzerinde 

çalışma yapılarak birinci döngü kodlamalar, yani açık kodlamalar yapılmıştır. 

Sonrasında ise madde bağımlısı bireylerin manevi ihtiyaçlarına yönelik temaların özüne 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Çözümlemeler sonrasında elde edilen bulgular Varoluşçuluk 

Yaklaşımı, Transpersonel Yaklaşım ve ilgili alanyazındaki araştırmalar çerçevesinde 

incelenmiştir. Bağımlı bireylerle yapılan ikili görüşmelerde bireyler için maneviyat, 

özgün birer deneyim olarak ifade edilmiştir.  

Araştırma bulguları, verilerin elde edildiği AMATEM ortamı özelinde anlamlı 

oluşuna ilişkin AMATEM’de çalışan uzman psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet 

uzmanlarıyla görüşmeler yapılmıştır ve olumlu geri bildirimler alınmıştır. Bunun yanı 

sıra ikili görüşmelerden elde edilen bulguların doğruluğu için, tema odaklı grup 

toplantıları ve yurtdışında gözlemler gerçekleştirilmiştir. Bulgular Varoluşçu ve 

Benötesi Psikoloji yaklaşımları çerçevesinde anlamlılık ifade etmektedir. Özdoğan’ın 

(2019) geliştirdiği tövbe modeli basamaklarıyla bir bütünlük arz oluşturmaktadır. 

Ayrıca bağımlılık modellerinden “Transteorik Model”in söylemlerini de doğrulayıcı 

temalar bulunmaktadır. Bu çerçevede kavramsal ve kuramsal çerçeve verilerin 

toplanması ve yorumlanmasında rehberlik etmiştir. 

Bu araştırmada betimlenen verilerden doğrudan alıntılar yapılarak yorumlamalar 

diğer uzmanlara ve okuyuculara sunulmuştur. Araştırmada özellikle gözlem yoluyla 

elde edilen bulgular görüşmeler sırasında katılımcılarla paylaşılmış ve tutarlılığı teyit 

edilmiştir. Bu çerçevede araştırmada gönüllü olan bireylerle birden fazla görüşülüp 

Merkez dışında sivil hayatta da görüşülerek elde edilen verilerin doğruluğu teyit 

edilmeye çalışılmıştır.  
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 GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI 

İhtiyaç analizi çalışmalarında, nitel ve nicel veri toplama araçlarından 

yararlanılabilmektedir. Nicel veri toplama araçları, ihtiyaçların derinlemesine 

incelenmesinde sınırlılıklar taşıdığı için analiz çalışmalarında sıklıkla nitel veri toplama 

araçları kullanılmaktadır. İhtiyaçların doğru tespit edilebilmesi için nitel ve nicel veri 

toplama araçlarının güvenilir (tutarlı) ve geçerli olması gerekir (Adıgüzel, 2016). 

Sonuçların inandırıcılığı, bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri kabul edilir. 

“Geçerlik ve güvenirlik” bu açıdan araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki 

ölçüttür (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Nitel araştırmalarda özellikle güvenirlik 

konusundaki eleştiriler; daha çok nicel araştırmalardaki gibi yöntemlerin ve testlerin 

olmayışıdır. Bunun sebebi de nitel araştırmaların sayılardan ziyade varlığa ve anlama 

odaklanmasıdır. Bu araştırmanın en ayırt edici özelliği topladığı verilerin doğal 

olmasıdır. Buradaki amaç, doğal ortamında toplanan verilerin hiçbir şekilde önceden 

belirlenmiş birtakım kategorilerine göre toplanmaması, ayrıştırılmaması, 

sınıflanmaması ve kodlanmamasıdır (Arkonaç, 2014). Bu sebeple veriler toplanırken 

önyargılardan uzak, bilinçli saflık (epoche) ilkesine uygun bir şekilde hareket edilmiştir.  

İhtiyaç analizi çalışmalarında her ne kadar elde edilen verilerin geçerliği ve 

güvenirliği yönünde kanıtlar sunulsa da sosyal bilimlerin doğası gereği yorum ve 

analizler öznel görüşlere dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Nitel araştırmalarda 

veriler araştırmacılar tarafından toplanır ve üretilir. Deneyimlerden elde edilen verilerin 

özündeki kategorilere ve şemalara ulaşılır ve yorumlanır. İhtiyaç analizi çalışmalarında 

gerek hedef kitlenin; gerekse de analiz çalışmasını yürüten uzmanların düşünce ve 

önerilerinin önyargı ve öznel düşüncelerden etkilenme olasılığı göz önünde 

bulundurulmalıdır (Adıgüzel, 2016). Böylelikle veriler araştırmanın içerisinde üretilmiş 

olur. Bu nedenle nitel araştırmalarda güvenirlik (reliability) ve geçerlik (validity) 

kavramları ön plana çıkmaktadır.  
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Bu araştırmada güvenirlik ve geçerlik için veriler ayrıntılı bir biçimde 

betimlenmiş; söz konusu verilere nasıl ulaşıldığı, araştırmada hangi yöntemin, 

yaklaşımın, örneklemin ve veri toplama araçlarının kullanıldığı ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. Alt problemleri ile görüşme soruları açık bir şekilde belirtilmiş, 

araştırmanın basamakları ile uyumlu ve tutarlı olmalarına özen gösterilmiştir. 

Katılımcılarla rahat ve esnek bir ortamda, doğal yaşam ortamlarında görüşme yapmaya 

çalışılmıştır. Bu sırada iyi bir dinleyici olmaya, önyargılardan ve kişisel kanaatlerden 

uzak durmaya, objektif olmaya ve katılımcıların görüşmeye aktif katılımının 

sağlanmasına özen gösterilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Aşağıda bu çalışmanın 

geçerlik ve güvenirlik konusunda nasıl ele alındığı ve neler yapıldığına dair bilgiler 

verilmiştir 

6.1 Geçerlik  

Geçerlik nitel araştırmaların güçlü yanlarından biridir. Okuyucu ve 

araştırmacının bakış açısından bulguların doğru olup olmadığının belirlenmesine 

dayanmaktadır (Creswell, 2009). Nitel araştırmalarda araştırmacının esnek olması ilkesi 

geçerlik konusunda önemli bir kazanım olmaktadır. Araştırmacı, araştırma sürecinde 

yeni stratejilere başvurabilir, görüşmelere yeni sorular ekleyebilir. Daha önce 

planlanmayan yeni görüşmeler yapabilir; elde ettiği verileri teyit etmek amacıyla farklı 

veri toplama yöntemleri kullanabilir. Tüm bu özellikler araştırmacının iç geçerlik 

konusunda duyarlı olmasını ve gerekirse buna yönelik ek önlemler almasını 

gerektirmektedir. Aynı şekilde araştırma alanına yakınlık, yüz yüze görüşmeler yoluyla 

ayrıntılı ve derinlemesine bilgi toplama; gözlemler yoluyla doğrudan ve olayın 

gerçekleştiği doğal ortam içinde bilgi toplama; elde edilen bulguların teyit edilebilmesi 

için alana geri gidebilme ve ek bilgi toplama imkânının olması, nitel araştırmada 

geçerliği oluşturmayı sağlayan önemli özelliklerdir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 



87 

 

Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara 

nasıl ulaştığını açıklaması nitel araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer 

almaktadır. Örneğin betimsel türden bir analizin kullanıldığı bir araştırmada görüşülen 

bireylerden doğrudan alıntılara yer vermek ve bunlardan çıkan sonuçları açıklamak 

geçerlik için önemlidir. Araştırmanın sürekli olarak kendisini ve araştırma süreçlerini 

sorgulaması, elde edilen sonuçların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusundaki 

açıklamaların okuyucuyu tatmin etmesi gerekir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

6.1.1 İç Geçerlik 

İç geçerlik tüm araştırmalar için önemli bir boyuttur. Gözlemlenen ve 

yorumlanan olaylar veya görüngülere ilişkin bulgular ve yorumların gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığına bakılır (Baltacı, 2017; Miles ve Huberman, 1994). Bu araştırmanın 

sonuçlarının geçerliği açısından araştırma süreci hakkında çalışma grubunun özellikleri, 

etik kurul izni, araştırma verilerinin toplanması ve çözümlenmesi gibi bilgilere yer 

verilmiştir. Kodlamaların güvenilir bir şekilde yapıldığına dair ilgili danışmanlık desteği 

alınmış ve olası bir durumda incelenmek üzere görüşme kayıtları saklanmıştır. 

Araştırmacı için verilerin dış dünyaya uygunluğu, katılımcıların konuşmalardaki 

açıklamaları içinde, kendi ortamlarında tanımlanmaya çalışılmıştır. Çünkü 

tekrarlanabilirlik zaman ve mekânla ilişkilidir. Zaman ve mekânla doğrudan ve güçlü 

bir ilişkisi olan anlam da bağımlı değişkenleriyle paralel olarak değişime uğrayacağı 

için nicel araştırmalardaki gibi geçerlik durumları beklenmemelidir (Arkonaç, 2014: 

31). 

Araştırmanın bulgularından yola çıkarak yapılan tahminler ve genellemeler elde 

edilen bulgularla tutarlıdır. Tema odaklı grup toplantılarında araştırmanın bulguları 

paylaşılmış ve araştırmaya katılan bireyler tarafından gerçekçi bulunmuştur (Yıldırım 

ve Şimşek, 2016). 
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6.1.2 Dış Geçerlik 

Dış geçerlik, araştırma sonuçlarının genellebilirliğine ilişkin bir çalışmadır. 

Benzer gruplara ya da ortamlara doğrudan genellemek, nitel araştırmanın zayıf 

yönlerindendir. Hiçbir araştırmanın sonuçları başka bir duruma doğrudan genellenemez. 

Ancak benzer durumlarda ve benzer ortamlarda bir dereceye kadar genellenebilir. Nitel 

araştırmalarda genelleme dolaylı yönden yapılır. Yani ilkeler, kurallar biçiminde değil; 

deneyimler ve örnekler biçimindedir. Sayısal genelleme yerine analitik genelleme söz 

konusudur.  

Bu çerçevede araştırmanın örnekleminin, ortamının ve süreçlerinin özellikleri 

başka örneklemlerle karşılaştırma yapabilecek düzeyde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

Veri toplama konusunda özellikle alkol ve maddeye ilişkin dezavantajlı durumlarla 

ilgili bilgilere yer verilmiş ve genellemeler konusunda bilgi paylaşımında 

bulunulmuştur.  

Çalışmanın bulguları tartışılırken ve yorumlanırken okuyucunun araştırma 

sonuçlarını kendi deneyimleriyle ilişkilendirebilmesine imkân sağlayacak şekilde bir 

tutum sergilenmiştir. Sonuçlar ayrıca araştırma sorusuyla ve ilgili kuramlarla tutarlılık 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016) göstermiştir. Manevi ihtiyaç olarak tespit edilen sonuçlar, 

başka araştırmalarda test edilebilmesi için gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu 

araştırmanın bulgularının benzer ortamlarda test edilebileceği kanaatine varılmıştır. 

6.2 Güvenirlik (Tutarlılık) 

Araştırma sonuçlarının inandırıcılığı açısından önemli olmakla birlikte, 

güvenirlik konusunun nitel araştırma için farklı bir anlamı vardır. Algıların önemi ve 

doğal ortama duyarlık, güvenirlik konusunun başlıca sorunlarını oluşturmaktadır. 

İnsanın doğası durağan olmadığı ve değişimin vazgeçilmezliği söz konusu olduğundan 

araştırmanın sonuçlarının benzer gruplarda tekrarlanmasının benzer sonuçlara ulaşmayı 
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mümkün kılmadığı en baştan kabul edilmelidir. Benzer şekilde araştırmada verilerin iki 

farklı araştırmacı tarafından farklı algılanması ve yorumlanması kaçınılmaz olabilir ve 

doğal bir durumdur. Nitel araştırmalarda geçerlik temelde araştırma süresince elde 

edilen verilerin amaçla ve gerçeklikle bağlantısının kurulmasıdır (Kazu, 2004). 

Güvenirlik açısından da benzer durum işlemektedir. Elde edilen bulgular zamanda sabit 

kalması esasına göre belirlenen güvenirlik, nitel araştırmanın doğasıyla kısmen de olsa 

çelişebilmektedir. Zira nitel araştırmalar, değişimin zaman içerisinde ortaya çıkacağı 

kabulünden hareket eder. Bu sebeple değişimin kendisine odaklanan nitel araştırmalar 

değişim sürecini de takip eder, güvenirlikle nicel araştırmalar kadar ilgilenmemektedir 

(Arkonaç, 2014: 32).   

6.2.1 İç Güvenirlik 

Görüngübilim araştırmalarında birden fazla görüşme yapılması 

gerekebilmektedir. Bu görüşmelerde araştırmacının ulaştığı açıklamaları ve anlamları 

görüşülen kişiye teyit ettirme fırsatı olduğu için araştırmanın geçerliği ve güvenirliği 

artmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Ayrıca araştırmacının kendisi bir veri toplama 

aracı olarak görüldüğü için farklı araştırmacıların tam olarak aynı gözlemleri yapması 

mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle araştırmalarda toplanan verilerin betimsel bir 

yaklaşımla olduğu gibi sunulması iç geçerliğin sağlanması için gereklidir (Karasar, 

2017).  

Kuramsal ve kavramsal çerçeveye bağlı kalınarak gerçekleştirilen betimleyici 

fenomenolojik analizler iç güvenirliği zenginleştiren bir husustur. Örneklemin yeterli 

büyüklükte seçilmesi, verilerin birden fazla uzmanca teyit edilmesi ve sonrasında 

ihtiyaç halinde ulaşılması için saklanması çalışmanın iç geçerliğini güçlendiren 

hususlardandır. Araştırmada ayrıca gönüllü olan bireylerle birden fazla görüşülüp 

Merkez dışında sivil hayatta da görüşülerek elde edilen verilerin doğruluğu teyit 

edilmeye çalışılmıştır. 
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Bulguların doğruluğu, tema odaklı grup toplantılarında ve yurtdışında yapılan 

gözlemlerle teyit edilmiştir. Özellikle Birleşik Krallıkta bağımlılık ve maneviyat 

alanında uzun yıllar akademik çalışmalar yapan ve projeler üreten CSARS Group 

(2018) ekibinin üyeleriyle bulgular tartışılmıştır. Grubun üyeleri kendi çalışmalarının 

bulgularıyla bu çalışmanın bulguları arasında büyük ölçüde benzerlik bulunduğunu 

ifade etmişlerdir. 

Araştırmada betimleyici fenomenolojik analiz tekniğiyle veriler, kodlarına ve 

temalarına ayrılmış ve alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuştur. Kodlamaların hepsi 

için güvenilirlik hesaplaması yapılmış ve bunun için; Miles ve Huberman’ın (1994) 

geliştirdiği güvenirlik formülü olan; 

[Güvenirlik = Görüş Birliği/(Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] kullanılmıştır 

(Creswell, 2016). Güvenirlik oranının %70’in üzerinde olması, araştırmanın iç 

güvenirliği için yeterli görülmektedir. 

6.2.2 Dış Güvenirlik 

Dış güvenirlik; araştırmaya konu olan temel fenomene ilişkin betimlenen 

bulguların geçen zaman içinde, aynı biçimde tutarlı olmasını ifade etmektedir. Gözleme 

bağlı güvenirlik aynı zaman diliminde birden fazla araştırmacının bir olgu ya da olayı 

aynı biçimde ölçmesi iç güvenirlik göstergesidir. Zaman içerisinde araştırma bulguları, 

değişmeden ne kadar sabit kalabiliyor ise o kadar tutarlı olabilmektedir. Fakat nitel 

araştırmalarda olay ve görüngülerin zaman içinde değişmediğini ileri sürmek tam olarak 

mümkün görünmemektedir. Zira değişim varoluşun doğasında olan bir gerçekliktir. 

Sonuçların araştırmacıdan bağımsız olması nitel araştırmalarda ön koşuldur. Zamana 

bağlı ölçülen olgunun geçen zaman içinde aynı biçimde ölçülebilmesi ise dış geçerlik 

olarak görülmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).  
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Bu araştırmada verilerin toplanması ve analizi sürecinde araştırmanın danışmanı 

ve ilgili akademisyenlerle verilerin değerlendirilmesi için paylaşılmış, tüm kodlamalar 

ve çıkarılan temalarda görüş birliğine varılmıştır. Araştırmanın dış güvenirliğini (teyit 

edilebilirliğini) sağlamak için, süreç içinde elde edilen ham veriler ve kodlamalar 

ilgililerin inceleyebilmelerine imkân sunmak için araştırmacı tarafından saklanmıştır. 

Ayrıca örnek vaka ve örnek oturumlar da betimlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 

okuyucuya sunulmuştur. Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış ilk görüşmelerin ardından 

geçen 2 yıldan sonra, ikili görüşmelerden elde edilen bulgular araştırmacının kendi 

odasında daha önce ikili görüşme yaptığı bağımlı bireylerle tekrar paylaşılmış ve 

manevi ihtiyaçlar olarak belirlenen temaların tutarlılık gösterdiği bağımlı bireylerin 

ifadelerinden anlaşılmıştır. Burada önemli olan husus, zaman geçtikçe ve koşullar 

değiştikçe birtakım ihtiyaçların da değişip değişmediğidir. Çünkü yaşam şartlarına bağlı 

bazı ihtiyaçlar değişmekle beraber araştırmanın Varoluşçu ve Benötesi yaklaşımla, 

odaklandığı manevi ihtiyaçların çok uzun zaman sonra büyük değişikliklere 

uğramayacağı varsayılmaktadır (Karataş, 2017).  

Araştırmada inanılabilirliği sağlamak için görüşmeler araştırmacının bizzat 

kendisi tarafından yapılmıştır. Araştırmacı AMATEM’de uzun süre bulunmuş (12 ay), 

polikliniklerde ve diğer rehabilitasyon birimlerinde incelemeler yapmış, gözlemlerde 

bulunmuştur. Madde bağımlılığına yönelik psiko-eğitim ve terapi oturumlarına katılarak 

gözlemler gerçekleştirmiştir. Böylelikle madde kullanım bozukluğu teşhisi konulan 

katılımcıların anlatılarının yanında günlük hayatlarında da maneviyatın yerinin önemi 

konusunda incelemeler yapma imkânına sahip olmuştur. Gerçekleştirilen gözlemler 

yoluyla görüşmeler sonrasında hastaların deneyimlerini ve maneviyat algılarındaki 

değişimi gözlemleme imkânı bulunmuştur.  

Araştırmacı görüşme öncesinde katılımcılara araştırmanın amacı ve içeriği 

hakkında bilgi vermiş ve istedikleri an görüşmeyi sonlandırma haklarının olduğunu 
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ifade etmiştir. Böylelikle çalışmanın gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşmesini 

sağlamıştır. 

6.3 Araştırmacının Rolü 

Bu araştırmada araştırmacı, araştırmada yer alan süreçlerin her bir basamağında 

etkin bir biçimde yer almıştır (Creswell, 2016). Güvenilir bir nitel araştırmanın 

yürütülmesine ilişkin araştırmacı, bildiği alanlar ve konular üzerinden çalışmalarını 

sürdürdüğü ve bu görüngülerle ilgili deneyimler topladığı ifade edilebilir. Bu çalışmada 

çalışma grubu olarak nitelenen madde bağımlısı bireyler, araştırmacının kendisi gibi, 

araştırma görüngüsünün yani maneviyata ilişkin deneyimler yaşayan bireylerdir. Madde 

kullanım bozukluğu teşhisiyle AMATEM Kliniğe başvuran, maddeden temizlenmeye 

çalışan, bu süreçte çeşitli bırakma ve nüks deneyimleri yaşayan bireylerdir. Bu süreçlere 

eşlik eden manevi unsurların rolü yadsınamaz. Araştırmacı, araştırma konusu olarak 

seçtiği maneviyat görüngüsüne yönelik olarak incelemeler yapmak amacıyla, 

AMATEM Kliniğinde yatmakta olan bireylerle, hem ikili görüşmeleri, hem tema odaklı 

grup toplantılarını, hem de gözlemleri bizzat kendisi yapma imkânı bulmuştur. 

Araştırmacının bu süreçlerde biriktirdiği ve deneyimlediği kendi yaşamsal ayrıntılar 

doğrultusunda belli varsayımlar, önyargılar ve ön kabullerle araştırmayı ele alması 

ihtimal dâhilindedir. Bu nedenle araştırmacının kendi bireysel, kültürel ve sosyal 

özellikleri bağlamında, araştırmada elde edilen sonuçların ve yapılan yorumların mutlak 

gerçekliği yansıttığı kaygısı taşımadığı, araştırılan görüngüye ilişkin bireysel 

deneyimlerin ve paylaşılan yaşamsal ayrıntıların açık bir şekilde tanımlanarak 

gerçekliğe uygunluğunu açıklayan bir role sahip olduğu söylenebilir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Madde Bağımlısı bireylerle 

gerçekleştirilen görüşmelerde bağımlı bireyler, hataların şeffaflıkla konuşulduğu, 

irdelendiği, hatalarla beraber kendilerinin yargılanmadan kabul edildiği bir ortamda 

kendilerini rahatlıkla karşısındaki bireye açabilmektedir. Kendisine veya özüne değil; 

yaptıklarına ve davranışlarına odaklanılıp çözüm arandığı bir ortamda kendilerini 

arınmaya daha açık hale getirmektedirler. Farkındalık, bilinçlenmek ve içgörü sahibi 

olmak madde bağımlılığından arınmaya ilişkin “dönüşüm” yaklaşımında ilk basamağı 

oluşturmaktadır. “Madde gerçekten mutluluk getirip özgürleştirir mi; yoksa bireyi 

mutsuz edip bağımlı ve köle mi yapar?” sorusu kişilerin farkındalık kazanması ve 

içgörü sahibi olması için zemin hazırlamaktadır. Her gencin geçmiş yaşam öyküsüne, 

kültürel kodlarına, ait olduğu toplumun karakterine göre farklı ihtiyaçları vardır. Fakat 

ortak varoluşsal ihtiyaçların varlığı da yadsınamaz bir gerçekliktir. Burada bireysel 

farklılıklar ile ortak varoluşsal ihtiyaçlar arasındaki ince dengeyi bulmanın önemi ön 

plana çıkmaktadır. Bireyin öznel ihtiyaçları ile insanlığın ortak varoluşsal ihtiyaçları 

beraber değerlendirildiğinde manevi ihtiyaçların tespiti yolunda daha gerçekçi bir 

yaklaşım sergilenmiş olacaktır.  

Aşağıdaki şemada dönüşüm öncesi dönemdeki mevcut durumu gösteren 

temaların; dönüşüm basamaklarına ilişkin temaların ve değişim sürecinin bağlamını 

gösteren temaların yer aldığı tabloya yer verilmiştir. Söz konusu değişim süreci, 

Özdoğan’ın (2019) kadın mahkûmlarla çalıştığı ve İsimsiz Hayatlar kitabında yer 

verdiği tövbe süreci modelinin, madde bağımlısı bireylerin değişim basamaklarına 

uyarlanarak ayrıntılandırılmış şeklidir: 
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Tablo 4 Manevi İhtiyaçlar Şeması 

DEĞİŞİM 

BASAMAKLARI 

Temalar        Kategoriler 

Farkındalık 

Öncesi Dönem 

Değişime Gösterilen Direnç 
- Değişimi gereksiz görme 

- Kontrol edebileceğini düşünme  

- Maddeye ilişkin keyif gibi 

olumlu düşünceler 

 

 

Farkındalık 
Değişimin Önündeki Engelleri 

Fark Etme 

- Çaresizlik duygusu/İsyan 

- Maneviyatla bağın zayıflaması 

Anlam Bulma Arayışı 
- Varoluşun anlamını sorgulama 

- Yaşam sistemindeki ilahî 

tasarımı sorgulama 

Yaşam Hedefi Arayışı 
- Yeni bir başlangıç arzusu  

- Kaliteli yaşam arzusu/Mutluluk 

Değişim ve Arınma İhtiyacı 
- Kısır döngüden çıkma isteği 

- Kâr-zarar değerlendirmesi  

Hazırlık Sorumluluk Alma 
- Kendisiyle yüzleşme 

- Değişimi kabullenme 

- Cesareti ve becerileri bir araya 

getirme  

- Değişim için kısa vadeli planlar 

yapma 

Kendini Kabul 
- Affedildiğini hissetme  

- Keşkelerden arınma  

- Duygularını fark etme ve 

yönetme 

Eylem İletişim 
- İyi insanlarla beraberlik 

- Yaradanla iletişim  

Değerlerle Yaşam ( Özveri ve 

sevgiye odaklanma) 

 

Başa Çıkma ( Sabır) 
 

Yararlı Eylem Üretme 
- Çalışkanlık 

- İyilik peşinde olma 

- Hobiler edinme 



95 

 

 

 FARKINDALIK ÖNCESİ DÖNEME İLİŞKİN BULGULAR 

Madde bağımlısı bireylerle gerçekleştirilen görüşmeler yoluyla bireylerin 

deneyimlerinden çıkan temalar sınıflandırıldığında, farkındalık öncesi dönemde 

“değişime gösterilen direnç” temasının ön plana çıktığı görülmektedir. Bu dönemde 

bağımlı bireylerin değişim ihtiyacını hissedemedikleri, değişime bilişsel ve duyuşsal 

boyutta direnç gösterdikleri sonucuna varılmıştır. 

Sürdürme Özdenetim ( Zararlı 

alışkanlıklardan ve 

hatırlatıcılardan uzak durma) 

 

Duygusal Dengeyi Koruma  

(Aşırılıklardan uzak durma) 

 

 

 

 

DEĞİŞİM 

SÜRECİNİN 

BAĞLAMI 

Bağlılık 
- Aile birlikteliği 

- Yakınlardan ilgi görme  

- Seven Yaradan algısı 

Bireysel çaba ile beraber 

Yaradana dayanma 

 

Olumlu Düşünme ( Şükür) 
 

Huzuru Hissetme 
- Bütünlük duygusu 

- Manevi ritüeller 

Başarabileceğine inanma 

(Umut) 
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1.1 Değişime Gösterilen Direnç 

Değişime gösterilen direnç temasına; “değişimi gereksiz görme, kontrol 

edebileceğini düşünme, maddeye ilişkin keyif gibi olumlu düşünceler” kategorilerinden 

ulaşılmıştır. Aşağıda bu kategorilerle ilgili bulgulara ve betimlemelere yer verilmiştir. 

1.1.1 Değişimi Gereksiz Görme 

Farkındalık öncesi döneme ilişkin olarak katılımcılar değişimin kendileri için bir anlam 

ifade etmediğine yönelik söylemlerde bulunmaktadırlar. Dahası, içinde bulunulan 

bağımlılık durumunun olumlu taraflarını sayarak değişimin gerekli olmadığına ilişkin 

bir “özyeterlilik” sergilemektedirler. K-1, krizleri gidermeyi amaçlayan “çip” tedavisi 

sürecinde bile eroin kullandığını ve çok kısa bir sürede tedaviyi sekteye uğrattığını 

rahatlıkla ifade etmektedir. K-10 ise bağımlılık yapan maddenin birçok olumsuz 

etkisinden öte olumlu yanına odaklanmış ve değişimin değerini ikinci plana atmış bir 

görünümdedir: 

K-1: Eroin içmediğimde taş içiyordum. Normalde iki buçuk ay gider çip; kokain içtiğim için bir 

ayda eriyordu. Onun üzerine de eroin içiyordum… 

K-10: …İlk içtiğimde çok güzel demiştim. Çünkü ağız kokusu olmuyor. Alkol aldığımda sizin 

yanınıza geldiğimde ağız kokusu oluyor. Uzaklaşıp gidiyorlardı. Ama eroin de ağız kokusu 

olmuyor.  

K-12, değişimi gerektirecek bir durumun olmadığını, mevcut yaşam tarzı içerisinde 

eğlenceli denilebilecek bir işe sahip olduğunu ve alım gücünün de iyi olması dolayısıyla 

değişime niyet etmeyi çok gerekli görmediğine ilişkin ifadelerde bulunmaktadır: 

K-12: Eğlenceli bir işim var geziyorum. Alım gücüm iyi olduğu için daha da bağımlı oldum.  
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1.1.2 Kontrol Edebileceğini Düşünme  

Aktif bir şekilde madde kullanan bireyler, bağımlı olmadıklarına ilişkin inkâr gibi bir 

bilişsel dirençle yollarına devam edebilmektedirler. Hayata devam etmek için ümidi 

yeniden kurgulayarak her şeyin yolunda gittiğine olan inançlarına tutunma eğiliminde 

görünmektedirler. Sosyal hayatlarına eşlik eden madde kullanım davranışlarının 

yaşamlarına bir zarar vermediğini dile getirmektedirler: 

K-1: Dış dünyadan ilişkimi kesmiş bir insan değilim. Bunu içip hayatıma işime gücüme bir 

şekilde devam edebiliyorum. 

Bir katılımcı ailevi yaşantısını, namaz kılmak gibi dini ritüellerini, manevi hayatını ve 

değerlerini asla kaybetmediğini; aksine madde kullandığı halde hepsini bir arada 

götürebildiğini belirterek bu şekilde de hayatın doğal akışı içerisinde devam 

edebileceğine ilişkin ifadelerde bulunmaktadır:  

K-9: Benim genelde rutin bir hayatım var. Şöyle: Ben madde kullandığım halde hayatta işimi 

bırakmadım. Hani kimi madde bağımlıları derler ki “madde aldığımız için çalışamıyoruz”. Bu 

yanlış düşünce benim açımdan. Çünkü ben ne işimi bıraktım, ne böyle ailevi şeylerimi bıraktım. 

Ne de manevi değerleri mi kaybettim. Hiçbirini kaybetmedim. Ben uyuşturucu aldığım halde 

namazımı kılıyordum. 

Başka bir katılımcı madde kullanmayı gerçek anlamda bırakma isteğinin içerden gelen 

derin bir farkındalık duygusuyla olabileceğini çok sonra anladığını belirtmektedir. 

İçgörürün sağlanmasından sonra ancak beyindeki zorlantı hissiyle başa çıkılabileceğini 

vücut diliyle anlatmaktadır. Farkındalık öncesi madde kullanım yaşamına ilişkin olarak 

ise; bir iki kere kullanım ile başladığını; fakat kendini kontrol edebileceği düşüncesinin 

kullanım sıklığını arttırdığını ve sonunda madde bağımlısı haline getirdiğini ifade 

etmektedir: 

K-5: Kriz olduğunu biliyordum ama hani Allah’ım diyordum yani ben bırakmayı çok istiyordum 

ama yürekten istemiyormuşum bunun da farkına vardım. Örnek vereyim kendi payıma, şu kadar 

içmeyeyim. Ondan sonra tek tük içmeye devam ederim. Ben kendimi biliyorum canım diyordum 

böyle. Öyle de insan bırakır mı? Bırakamazsın kardeşim. Önce şurada bitireceksin (kafasını 

gösteriyor) sonra buradan isteyeceksin (kalbini gösteriyor).  Ondan sonra Allah’ım yardım et 

diyeceksin. 
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Katılımcılardan hemen hemen hepsinin “ortam”  olarak isimlendirdiği çevrede 

zamanlarını geçirenlerin genellikle çevresel etkenlerle madde kullanmaya sıcak 

baktıkları katılımcıların ifadelerinden anlaşılmaktadır.  Madde kullanılan ortamda 

zamanını geçiren gençlerin, önceleri maddeye ilişkin olumsuz denilebilecek duygu ve 

düşünceleri olsa da zamanla bu düşüncelerin yerini olumlu duygu ve düşüncelere 

bıraktığı görülmektedir. Böylelikle kontrol edilebileceği düşüncesi arkadaş etkisiyle ve 

çevresel diğer etkenlerle maddeye ilişkin olarak daha hafif düzeyde bağımlılık yapan 

maddelerden daha güçlü bağımlılık yapan madde kullanımına doğru ilerlediği 

görülmektedir: 

K-6: Çocuklar içiyordu “bu ne?” dedim. “Ot” dedi. “Biz içiyoruz” dedi, “kafa yapıyor” dedi. 

“Benim işim olmaz” dedim, “kesinlikle içmem bunu” dedim. Aradan biraz zaman geçti, baktım 

ben de içtim. Ondan sonra biraz zaman daha geçti. Her şey iyi, içiyoruz şey yapıyoruz... Ondan 

sonra baktım bunlar “hap atıyoruz” dedi. “Nasıl bir şey, bir de bakayım” dedim. Bu hapı attım, 

değişik değişik şeyler görmeye başladım böyle. Hap attıktan sonra duvardan kafa geliyor, benle 

konuşuyor, bilmem bir şeyler oluyor. Korkmuyorum. Kafanın güzelliğine… Bilmem sakallı dede 

oluyor, bilmem bir şey oluyor. O zaman da geçti, ondan biraz daha sonra eroine başladım. Eroin 

içiyorlardı, eroine mal diyorlar. Dedim ki “ben içmeyle bir işim olmaz, mal içen mal olur” 

dedim. Orada da büyük konuştum. Bir düştüm hocam buna… 

1.1.3 Maddeye İlişkin Keyif gibi Olumlu Düşünceler 

Katılımcılar, bazen bir boşluk anında zamanı keyifli geçirmek; bazen de tamamen mutlu 

olmaya çalışmak gibi bir sebepten ötürü madde kullanımının kendileri için bir haz ve 

keyif alma aracı haline geldiğini belirtmişlerdir. K-1, hayatın kendisi için oldukça 

yolunda gittiğini, maddî sıkıntısının olmaması ve rahatlık duygusunun kendisini tatmin 

etmediğini ve tamamen keyfî bir şekilde maddeye yöneldiğini dile getirmektedir. Bu 

duruma ise İslam’dan uzak bir yaşantı içerisinde olmasını sebep olarak göstermektedir: 

K-1: Bizimki tamamen keyfî, rahatlık, maddiyat sıkıntısı çekmeden rahatlıktan kaynaklanan 

şekilde bunlara yöneldim hep. Müslüman gibi yaşamıyoruz kısacası, Müslümanlıktan çok 

uzaklaştık.  

K-12 de benzer şekilde “hoşuma gitti, sorundan dolayı değil; hayatımdan memnundum. 

Problemlerden değil; keyif için içtim” diyerek maddeye ilişkin keyif alma gibi olumlu 

düşünceler içerisinde görünmektedir. 
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K-10, madde kullanımından önce alkol yaşantısının olduğunu ve alkol kullanımına da 

sosyal etkinin sebep olduğunu söylemiştir. Madde kullanımı öncesi alkol kullanım 

deneyimlerinin madde bağımlılığını kolaylaştırdığını belirten K-10, alkol kullanım 

yaşantısının artarak devam ettiğini ve sonunda odaklandığı keyif alma isteğini alkol 

yerine madde ile doldurmaya karar verdiğini belirtmektedir: 

K-10:  Çevreden görüyordum, büyüklerimiz içki içiyor, sarhoş oluyorlar. Biraz özendiğim 

zaman biraz da cebime para koyduğum zaman ilk içtiğim likör olmuştu, likörle başladım.  

Aradan seneler geçti. Bu sefer haftada bir cumartesi günleri 4-5 tane bira alıyordum. Eve gelip 

müziğimi açıp dinleyip 4-5 bira bittikten sonra vurup kafayı yatıyordum. 

Bir diğer katılımcı olan K-11, kendi bağımlılığına ilişkin değişimin önündeki her engeli 

aşabileceğini fakat “haz ve keyif veren” uyarıcı maddelerden birinin ismini zikrederek 

ve mutluluk getirici özelliğini ön plana çıkararak bu maddeyi nasıl bırakabileceği 

konusunda karamsar bir tablo çizmektedir:  

K-11: Her şeyi bırakırım ama bu “e…”yi nasıl bırakacağımı bilemiyorum. Onun verdiği 

mutluluğu hiçbir şey vermiyor.  

 FARKINDALIK BASAMAĞINA İLİŞKİN BULGULAR 

Değişimin önündeki engeller veya değişime gösterilen dirence ilişkin bazı 

temaların farkındalık öncesi dönemin karakteristik özellikleri olduğu yukarıdaki 

başlıklarda yapılan betimlemelerde görülmektedir. Bu başlıkta ise katılımcıların 

değişime niyet ettikten sonra farkındalık düzeylerine ilişkin ifadelerinden çıkarılan 

görüngüler ele alınmıştır. 

2.1 Değişimin Önündeki Engelleri Fark Etme 

Değişimin önündeki engelleri fark etme temasına; “çaresizlik duygusu/isyan ve 

maneviyatla bağın zayıflaması” kategorilerinden ulaşılmıştır. Aşağıda bu kategorilerle 

ilgili bulgulara ve betimlemelere yer verilmiştir. 
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2.1.1 Çaresizlik Duygusu/İsyan 

Madde kullanımına ilişkin olarak çaresizlik duygusu, katılımcılar tarafından somut 

örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmaktadır. Bağımlı bireyler madde kullanım 

sürecinde, manevi değeri oldukça yüksek görülen ve sıklıkla anlam yüklenen “aile” gibi 

bir kurumdaki kişilere bile değer vermediklerini dile getirmektedirler: 

K-6: Mesela şurada ya rabbim, anan ölmüş baban ölmüş. Kim ölmüş hiç umurumda değil yani. 

Bunu içen insana: “şurada al sana bir kilo eroin; şu odadan çıkma” deseler. O bitene kadar 

çıkmaz. Öyle bir şey yani… 

Bir diğer katılımcı dini açıdan kendi içinde birtakım sorgulama süreçleri yaşadığını,  

aklının veya vicdanının uygun görmediği konularda bile, olumsuz ve kötü sonuçlarına 

rağmen isteyerek yapmaya devam ettiğini, bu duruma ise madde bağımlılığının yol 

açtığı içsel bir zorlantı hissinin sebep olduğunu belirtmektedir: 

K-1: Şunu yapsam günah mıdır diyorsun? Olduğunu bile bile yine yapıyorsun. Çünkü 

görmüyorsun bir yerde. Zorda isen yapıyorsun. Yani seni hep ele geçiriyor bir yerde. Beynini 

alıyor senin. Sen onu içtiğinde emin olun şizofreni gibi oluyorsun Bir tarafın yapma diyor; ama 

yap diyen taraf daha kuvvetli geliyor. Ne kadar kötü olduğunu bilsen de ne kadar kötü sonuçlar 

çıkaracağını bilsen de yine de onu yapıyorsun, durduramıyorsun. O içindeki baskıyı 

durduramıyorsan. 

Madde kullanımına başladıktan ortalama iki ay gibi kısa bir süreden sonra yaşadığı haz 

duygusunun azaldığını dile getiren K-7, hatta bu iki aylık süreden sonra sadece kişide 

oluşan ağrıların ve krizlerin meydana getirdiği rahatsızlıktan kurtulmak için mecburen 

madde kullandığını ifade etmektedir: 

K-7:  Biz zaten belli bir müddetten sonra, 2 ayı geçtikten sonra bunun kafası için içmiyoruz, kriz 

geçsin diye ağrılar geçsin diye içiyoruz. Bir zaman sonra zaten kafası için değil yani. 

K-13, benzer şekilde madde kullanmasını çaresizlik duygusuna bağlamış ve bunu 

“maddeyi içerken ağlıyordum” cümlesiyle dile getirmiştir. K-10 da bahsi geçen zorlantı 

hissine vurgu yapmış ve bu durumla baş edemediği için sıklıkla isyan ettiğini ifade 

etmektedir: 

K-10: Elimizde olmayan sebeplerden dolayı isyan edebiliyoruz. Allah’ım beni affetsin de 

gerçekten çok isyan ettim. Etmedim değil yani. “Etmedim” desem yalan söylemiş olurum. 
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2.1.2 Maneviyatla Bağın Zayıflaması 

Değişimin önündeki engellerin bir diğeri ise maneviyatla bağın kurulamaması olarak 

görünmektedir. Maneviyat fenomeni bazen dinle ilişkili olarak inanç, ibadetler veya 

ahlakî boyutta davranışlarına yansıyan duygu ve düşünceler olarak görünmektedir. Bir 

katılımcı uyuşturucu maddelerin maneviyatı hissetmeye ve maneviyatın kişiye 

kazandırdığı farkındalıkları duyumsamasına engel olduğunu, özellikle zor zamanlarda 

maneviyatla bağın tekrar kurulmasına duyulan ihtiyacın belirginleştiğini şu sözleriyle 

ifade etmektedir: 

K-1: ... Belki de madde tutuyordu. Anladığım kadarıyla maneviyatla madde çok bir araya 

gelmiyor. Uzaklar işte, sadece sıkıştığın zaman Allah diyorsun. Tabii maneviyat sonuçta bir 

ihtiyaç… 

Bir diğer katılımcı maneviyatı dini ritüeller boyutunda ele alırken namaz kılmak gibi 

ibadetleri yerine getirdiğinde dahi madde kullanmaya devam ettiği için kendisini 

samimi bulmamakta ve manevi unsurlardan uzak kalmaya çalıştığını belirtmektedir. 

Maddeden tamamen arınmadan manevi unsurlara yönelmenin inandırıcılığının 

olmadığını hatta maneviyata yönelmenin yanlış olduğunu dile getirmektedir:  

K-3: Maddeyi içiyoruz, ondan sonra gidip namaz kılıyoruz madde etkisi altında. Bunun da bir 

inandırıcılığı bir geçerliliğinin olduğunu düşünmediğim için çoğu zaman elimden geldiğince 

kaçıyordum, yapmak istemiyordum. Çünkü tamamen arınmış değilim. Madde aklımda. İkisi bir 

arada olunca günah işlediğimi de düşünüyorum ayrıyeten. 

K-5 ise madde öncesi yaşamına ilişkin olarak dinî ritüeller boyutunda ele aldığı manevi 

aktivitelerini yerine getirdiğini; fakat zamanla madde kullanımının maneviyatla bağını 

zayıflatıp kopardığını üzülerek belirtmektedir: 

K-5:  12 yaşında Allah kabul etsin Kuran'ı hatim etmiş bir insanım fakat ileriki zamanlarda bu 

uyuşturucu mevzusundan dolayı tamamen kısmen demiyorum tamamen Allah affetsin manevi 

değerlerimizden tamamen bir anda kaymaya başladık. Uyuşturucunun peşinden koştuğumuz için 

bir de bu öyle pis illet bir şey ki insanı ailesinden bile soğutuyor ya. Ailenizle bir araya 

gelemiyorsunuz. Sabah evden çıkıyorsunuz sadece madde oluyor hayatınızda başka hiçbir şey 

olmuyor. 
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K-6, madde kullanmaya başladıktan bir müddet sonra maneviyatı tamamen bıraktığını, 

manevi algının uygun görmediği madde kullanım yaşantısının zamanla kendisini 

rahatsız etmediğini söylemekte ve sonraları her şeyin gayet normalleştiğini 

vurgulamaktadır:  

K-6:  Aradan biraz zaman geçiyor, sonradan boş veriyor, gidiyorsun… Sanki hiçbir şey olmamış 

gibi. Ne tövbe etmişsin ne bir şey yapmışsın. Aynı normal insan gibi. İlk zamanlar biraz korka 

korka içiyorsun. Ondan sonra artık normalleşmeye başlıyor… 

Madde kullanmaya başlamadan önce ibadetlerini belirli periyotla yerine getirdiğini 

belirten K-8, eroin kullanmaya başladıktan sonra dini ritüellerinden uzak kalmaya 

başladığını, maddenin manevi her türlü unsurla arasına girdiğini ve zamanla tamamen 

bağı kopardığını anlatmaktadır: 

K-8: Eroine bulaşmadan önce her hafta cuma namazına giderdim, bayram namazını kılardım. 

Onun haricinde teravih namazlarına giderdim orucumu tutardım. Fakat eroine daldıktan sonra 

namazı da unuttum sureyi de unuttum. Camiye bile gitmiyorum yani buna başladıktan sonra. 

Kesinlikle camiye bile adım atamıyordum. Çünkü namaza ayıracak vakit bulamıyorduk. Eroin 

kullandığım zaman tabii onları bile düşünmüyoruz. Gerçekten maneviyat alanı tamamen 

sıfırlanıyor. 

2.2  Anlam Bulma Arayışı 

Anlam bulma arayışı temasına; “varoluşun anlamını sorgulama ve yaşam 

sistemindeki ilahi tasarımı sorgulama” kategorilerinden ulaşılmıştır. Aşağıda bu 

kategorilerle ilgili bulgulara ve betimlemelere yer verilmiştir. 

2.2.1 Varoluşun Anlamını Sorgulama 

Katılımcıların birçoğu sıklıkla yaşamın değeri ve dünyada varoluşun anlamına ilişkin 

sorgulama süreçlerine girdiklerini belirtmektedirler. Bu sorgulama süreçlerinden sonra 

bazen varoluşun bir anlamının olmadığına ilişkin düşüncelerini özellikle “saçma” gibi 

kelimelerle dile getirmektedirler. Hayatın kendilerine saçma geldiği düşüncesinin 

intihara bile sürükleyebildiğini, bu durumla baş edebilmek için madde kullandıklarını 

ifade etmektedirler: 
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K-4: Ya ne bileyim hayatım çok saçma geliyor bana. Bir değeri yokmuş gibi geliyor. Ama ben 

içtiğim zamanlar böyle olmuyor. İçmeyi bıraktığımda böyle oluyor.  

K-11: Hayat saçma geldi. Kız arkadaşımı aradım. Banyoda bileklerimi kestim.  

Yaşamda, varoluşun anlamına ilişkin sorgulamaların önünde bir engel olarak sunulan 

madde kullanımının, bireyin değerler dünyasını tahrip edecek boyutta bir etkiye sahip 

olduğu dile getirilmektedir: 

K-6: Mesela hayat mı var? İnsan mı var; arkadaşın mı var; bir şeyin mi var; dostum mu var, 

düşünmez. Yani ben kendimden bahsedeyim. Düşünmem yani. Yalana gerek yok. Çok yalan 

söyletiyor insana. 

Sorgulamalarının sonucunda bazı farkındalıklar edindiğini de sözlerine ekleyen K-6, bu 

farkındalıklarını özellikle doğada var olan birtakım canlılar üzerinden 

gerekçelendirmektedir. Söz konusu farkındalıklarını tek Allah inancı üzerinden yaratılış 

düşüncesi ile temellendirmekte, varoluşun ve kendi varoluşunun anlamına ilişkin 

çıkarımlarını şu şekilde paylaşmaktadır: 

K-6: Kendiliğinden gelmedik ki nice canlı var mesela. Biz diyoruz kim bunlar? Sinek, mesela 

böceğin daha bilmediğimiz neleri var? Bunların ne kârı var mesela, gözümüzle gördüğümüz her 

şey topraktan geliyor. Araba, bilmem masa, sandalye gözümüzle gördüğümüz her şey topraktan 

geliyor. Bunları düşündükçe Allah’ın hikmetine bak diyorsun. Allah neler yaratıyor, ne tür 

nimetler veriyor, bunları düşündükçe insan… Bunlar ciddi, ben inanıyorum yani bunlara. Çünkü 

biz kendiliğimizden gelmedik ki dünyaya. Bu dünya kendiliğinden kurulmadı, illaki bunun bir 

şeyi var, bir sahibi var yani. 

Yaşamda gizli veya keşfedilmemiş birtakım anlamların olduğuna kesinlikle inanan fakat 

kendisinin henüz bu anlamı yakalayamadığını belirten K-10, arayış içerisinde olduğu bu 

anlamı ve hayatın değerini keşfedebilmek için gayret gösterdiğini belirtmektedir. 

Bununla beraber gösterdiği çabayı sekteye uğratan veya zayıflatan “neden ben”, “neden 

bana eziyet ediliyor” gibi sorgulamalarının da olduğunu sözlerine eklemektedir: 

K-10: Hayatımızın bir anlamı var mı? İşte bu hayat çok değerli de benim keşfedemediğim 

göremediğim bir nokta mı var asıl? Zaten kesin yani göremediğimiz bir şey var, bilmediğimiz bir 

şey var ama ne? Kozanın içindeyim çırpınıyorum ama bir türlü çıkamıyorum. Neden ben neden 

ben demekten enerjimi buna harcamaktan kanatlarımı güçlendirmeye vakit bulamıyorum. Neden 

bu kozanın içindeyim, neden konuldum ki? Bana neden eziyet ediliyor ki diye düşünüyorum.  
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Yaşamın içerisinde anlamı bulamadığına ilişkin ifadelerde bulunan K-2 ve K-4, 

yaşamın kendisine hep sıkıntı getirdiğini ve boşluk duygusunun kendisine mutsuzluk, 

ümitsizlik ve anlamsızlık getirdiğini belirtmektedir. K-2, maddeden arınsa bile boşluk 

ve anlamsızlık duygusunun kendisi için daha büyük bir problem olduğunu ifade 

etmektedir. Anlamı birtakım dini ritüellerde arayan K-4 ise kendisi için manevi anlamı 

olan bu ritüellerin kısmen iyi geldiğini ama yine de halâ anlama ilişkin bazı eksiklikleri 

hissettiğini dile getirmektedir: 

K-2: Benim içimdeki sıkıntının geçmesi lazım içimin rahatlaması lazım. Sanki o kadar çok 

alışmışım ki madde ile yaşamaya. Bundan sonra bir ümitsizlik var yani. Hiç kurtulamayacağım 

gibi değil de kurtulsam ne olacak, kurtulsam ne yapacağım gibi. 

K-4: Sürekli aynı şeyler, sürekli aynı şeyler sıkılıyorum. Ne bileyim farklı şeyler... Boşluk var 

hocam. Sekiz gündür ben burada namaz kılıyorum. Beş vakit namaz kılıyorum. Rahatım o 

konuda iyiyim ama ne bileyim sıkılıyorum yani. Namaz kısmen dolduruyor hayatı ama yine 

de… 

2.2.2 Yaşam Sistemindeki İlahî Tasarımı Sorgulama 

Yaşamda bir sistemin varlığına inanan katılımcılar bu sistemi genellikle ilahi tasarım 

boyutunda ele almaktadırlar. Kader, imtihan, sınav gibi kavramlarla yaşam sisteminde 

ilahi bir tasarımın bulunduğunu belirtmektedirler. K-1, madde kullanım yaşantısına 

eşlik eden birtakım sorunların kader programında belirlendiğini düşünmekte ve neden 

bu şekilde tasarlandığını sorgulamaktadır. Bazen de sorgulamaları sonucu ulaştığı 

birtakım farkındalıkları paylaşmaktadır: 

K-1: Neden doğru bir kaderim yok? Neden doğru bir yolda değilim? Neden böyle çizilmiş benim 

kaderim? Neden ailem bunları yaşamak zorunda? Karım neden arkamdan ağlamak zorunda 

benim? Babam bile diyor yani; ne yaptık da bu başımıza geldi? Nasıl bir cezadır bu? Oturduğun 

zaman ya diyordum. Allah’ım ben ne yaptım böyle diyordum. Ne yaptım da böyle bir ceza 

verdin? Öyle bir ağrılar oluyordu ki her tarafımda, o ağrıları ceza olarak düşünüyordum. Ben 

kendi şahsi hayatımdan konuşuyorum. İsyan ede ede zaten... Allah-u Teâla Yüce Rabbim ufak da 

olsa bir sınava sokmuş sen o sınavdasın, sen geçememişsin; ben yani şahsen öyle düşünüyorum.   

Hayatı ve kendi yaşantılarını bir sınav olarak ele alan K-6, özellikle anne-babası için 

kendisinin bir imtihan aracı olduğunu belirtmektedir. Dini ritüellerin yerine getirilmesi 

üzerinden kendisini olumsuz; anne-babasını olumlu sıfatlarla niteleyen K-6, bu zıtlık 



105 

 

içerisinde birtakım değerlerin ortaya çıkıp çıkmayacağını görmek isteyen bir Yaratıcı 

düşüncesine sahip görünmektedir: 

K-6:  … Ama biz bir de imtihan dünyasındayız hocam. Mesela sınava girmeden öğretmen sana 

geç demiyor. Biz sınavlar dünyasındayız. Allah, “bakalım” diyor. Sevdiği kullarına çok şey 

yaparmış, bela verirmiş. Buna sabredecek mi; kazanacak mı? Mesela bizim annemiz babamız 

namazlı abdestli; ama bize bak eroin, esrarcı, hırsız… Sabır işte sabır edecek, Allah onları 

sınıyor işte onunla… Diyor ya Allah bir kuluna, sen affedersen ben de seni affederim. Mesela 

biri bize bir yanlış bir şey yaptı affet. Mesela sana bir araba çarpacak. Allah da seni oradan 

kurtarır. Her şey bir vesile… 

Madde kullanım öyküsünün büyük bir kısmını yaşadığı sorunlara ve acı veren yaşam 

olaylarına bağlayan K-10, bu sorun ve olayların neden kendisine yaşatıldığının anlamını 

bulmak için güçlü bir isteklilik göstermektedir. Sıklıkla “neden ben” sorusunu soran 

katılımcı yaşam sistemindeki ilahi tasarımı sorgulayarak arka planda yatan anlamı 

bulma konusunda oldukça istekli görünmektedir: 

K-10: Benim öğrenmek istediğim bu neden, niçin hangi sebepten dolayı? Ne yaptım da… Ne 

güzel evlendim eşim vardı. Çocuğum mutluydu (Trafik kazasında eş ve çocuk vefat etmiş). Daha 

sonra annem bana kucak açtı. Anneme sarıldım, tam annemde mutluluğu buldum. Bu sefer onu 

da elimden aldı. Neden ben? Benim de canımı al diyordum Allah’ıma, almıyor. Yanlarına 

gideyim diyordum; ya da cehennemde yanacaksam yanıp yine de onları bir göreyim diyorum, 

yine olmuyor. Neden ben? Bu alın yazısını bu kaderi ben istemedim. Niçin benim başıma geldi? 

Öğrenmek istiyorum bunları. 

K-11, bazen başa gelen olayların, yorum farkına veya hayata bakış tarzına göre olumlu 

veya olumsuz değerlendirilebileceği yönünde farkındalık sahibi olduğuna işaret etse de 

başına gelen olayların kendi değerlendirmelerinden bağımsız olarak olgusal olarak kötü 

olduğuna inanmış bir görüntü çizmektedir. Çevresindeki insanlarla kendisini 

karşılaştırarak içinde bulunduğu durumun ilahi bir tasarım sonucu geliştiğini 

düşünmekte ve bunun sebeplerini araştırır ve sorgular bir görünümdedir: 

K-11: Olayları kötü yorumlamaktan ziyade gerçekten her şey kötü gidiyor. Allah’ım ona niye o 

makamı verdin? Bana niye bunu reva görüyorsun? Bazen kaderim bu, bize bu çizilmiş diyorum. 

Yaşadıklarının anlamını ilahi bir tasarım veya deneme/sınav olarak gören K-13, 

sorgulamalarına bir anlam bulmuş izlenimi vermektedir. Yakın çevresi üzerinde yaptığı 
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gözlemler sonucu birtakım yargılara vardığını belirten K-13, yapıp ettiklerini bahsi 

geçen gözlemler üzerinden anlamlandırdığını ve davranışlarını bu gözlemlere göre 

düzenlediğini belirtmektedir. Ayrıca gerçekleştirdiği sorgulama ve gözlemler sonucu 

vardığı yargılar sayesinde geçmişte deneyimlediği birtakım üzüntü verici olaylarla 

barışık bir tablo çizmektedir. Hatta “iyi ki de sınavdan geçmişim” gibi sözleriyle 

deneyimlerinin öğretici ve mutluluk getirici boyutunu sıklıkla ön plana çıkarmaktadır: 

K-13: Her şey bir sınav. Sınavdan geçiyoruz. Ben kötü biri olmadığım için O bizi kötülüklerden 

koruyor. Allah’a inanmayan taş olsun. Yaşadıklarım bir sınav. Babamda ve yaşadıklarımda 

gördüklerim üzerinden ne tür kötülükler yapmamam gerektiğini gördüm ve sınavdan geçtiğimi 

düşündüm. Geçmişte yaşadıklarımı iyi ki de yaşamışım. Yoksa ailemle mutlu olmazdım. İyi ki 

sınavdan geçmişim. Babamın yaptığı hataları yapmamayı öğrendim. Çok üzülüp yıprandım. 

Ama gelecekte mutlu oldum.  

Başka bir katılımcı yaşadıklarının anlamına ve arka planında yatan gizli amacı 

keşfetmeye odaklanmış görünmektedir. Anlamın keşfi için yaptığı sorgulama süreçleri 

sonrasında bir sonuca varamamış görünen K-5, bu durumun kendisinde isyan 

duygularını pekiştirdiğini dile getirmektedir: 

K-5: Ondan sonra isyan, ondan sonra “Allah’ım” diyordum. “Ne yaptım da sen bana bunları 

verdin?” Mesela çalışıyordum, çalıştığım para yetmiyordu. “Allah’ım bunu bana niye 

yaşatıyorsun” diyordum. Bir şeyin olmasını çok istiyordum mesela, kendim için değil 

kardeşlerim için, annem için… 

2.3 Yaşam Hedefi Arayışı 

Yaşam hedefi arayışı temasına; “yeni bir başlangıç arzusu ve kaliteli yaşam 

arzusu/mutluluk” kategorilerinden ulaşılmıştır. Aşağıda bu kategorilerle ilgili bulgulara 

ve betimlemelere yer verilmiştir. 

2.3.1 Yeni Bir Başlangıç Arzusu 

Katılımcıların çoğunda, yeni bir dünyanın ve hayatın mümkün olabileceğine yönelik 

inanç ve ümit güçlü bir şekilde kendini göstermektedir. Dibe battığını veya dibi 

bulduğunu ifade eden katılımcılar, “yüzeye” çıkabileceklerine olan güçlü inançlarını 

manevi birer ihtiyaç olarak sunmaktadırlar. Ayrıca yeniden bir başlangıç yapmak için 
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maneviyattan güç almak istediklerini belirtmektedirler. Birinci planda yeni bir başlangıç 

dışında başka bir yaşam hedefinin olmadığını ifade eden K-1, maneviyattan 

uzaklaştığını; fakat her an maneviyattan da bir ışık veya ümit bekler gibi bir durumda 

olduğunu belirtmektedir: 

K-1: Aslında manevi şeylerim var, yapmak isterim yani. Ama ne bileyim işte. Aslında bir yerden 

bir başlangıcım olsa devam edebilirim, inancım var. Hiçbir zaman o inancı kaybetmedim. Bir 

yerden bir kıvılcım çıksa diyorsun. Hayatımın devamlı bununla süreceği bir yol yok yani. Bunun 

bir yerde bitirmem gerekiyor. Bunun çok büyük farkındayım. Onun için mücadele ediyorum. 

Sonuna da yaklaştığımı umuyorum. İnşallah bu son olur diyorum. 

K-12, Hayata yeni bir sayfa açarak yaşam hedefi arayışında olduğunu “Evlenmeyi 

düşünüyorum” ifadesiyle vurgulamıştır. K-9 da benzer şekilde yeni bir başlangıç 

arzusunda görünmektedir. Bunun için yine kendisi gibi madde bağımlısı olan kız 

arkadaşıyla evlenme kararı aldığını söylemektedir. Evlendikten sonra kendisi madde 

kullanmaya devam etse de eşinin madde kullanmayı bıraktığını hatta kendisine 

bırakması için yardıma başladığını belirtmektedir. Bu süreçte maddeyi gerçek anlamda 

bırakmaya ilk niyet eden kişi olan eşinin bırakmasına şaşırdığını, eşinin bırakmasından 

ve sevgisinden güç almasına rağmen kendisinin bırakamadığını dile getirmektedir. 

Hayatta yeni bir başlangıç yaptıktan sonra sürekli bir mutluluk halinin olamayacağı 

gerçeğinin de farkına varmış bir görünümdedir: 

K-9: Eşimde şu an yok ama öncesinde vardı, evlenmeden önce vardı. Ben de ona şaşırıyorum 

zaten, eşimle biz beraber içerdik evlenmeden önce. Bana şunu demişti: “Ben evlenince her şeyi 

bırakacağım” demişti. Ben de dedim ki “sen bırakırsan ben de bırakırım”. Çünkü gerçek manada 

seviyordum ben onu, onun da beni sevdiğine inanıyordum.  O bıraktı, bana yardım da etmeye 

başladı. Dünya hali. İnsanlar dünyaya geldiğinde yeni bir sayfa açtıktan sonra yeni bir hayat 

kuruyor, evleniyor, boşanıyor. Nitekim bunun sonucunda geçim sıkıntıları meydana çıkıyor. 

Mutluluk illaki vardır; “mutlu olan insan yoktur” diyemeyiz tamam. Ama ara ara mutlu 

olursunuz…  

 

K-13, çok fazla eziyet görmesine rağmen yine de hayatın çok güzel olduğunu 

vurgulamaktadır. Hayatta yaşam hedefi arayışı içerisinde olduğuna da değinen K-13, 

madde kullanımın hayatta yeni bir başlangıç yaparak mutlu olmasına engel bir durum 

olduğunu belirtmektedir: 

K-13: O kadar eziyet görmeme rağmen, maddeye bulaşmasaydım, gerçekten hayat çok güzel.  
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2.3.2 Kaliteli Yaşam Arzusu/Mutluluk 

Katılımcıların hemen hemen hepsi kaliteli bir yaşamın hasretini çekiyor gibi 

görünmektedirler. Bazısı mutluluğu sıkıntılarının giderilmesinde; bazısı ailevi 

ilişkilerinin, iş hayatının, yakın çevresiyle olan iletişiminin düzgün olmasında; bazısı da 

bağımlılık döngüsünden kurtulmakta görmektedir. Yaşam tatmini konusunda yeni 

şeyler denemenin insanı en nihayetinde mutlu etmeyeceğini, kişinin her şeyden bir gün 

elbet bıkılabileceğini belirten K-6, madde dışında insanın mutlu olması için kaliteli bir 

yaşam arayışı içerisinde olması gerektiğine işaret etmektedir: 

K-6: Hani diyorlar ya ben bir şeyden bıkmam. Her şeyden bıkılır hocam, gezmek tozmaktan 

şundan bundan… İnsanı hiçbir şeyi tatmin etmiyor. 

Kardeşinin de kendisi gibi bağımlı olmasının, kendisini çok üzdüğünü belirten K-5, 

madde kullanmanın kişiyi mutlu ve arzu edilen bir hayat hedefinden uzaklaştırdığının 

farkında görünmektedir: 

K-5: Ben de onlar gibi olacaktım (bağımlı olmayan arkadaşları gibi), kardeşim de onlar gibi 

olacaktı ve her şey yoluna girecekti. 

Mutlu olma arzusunu yaşam hedefi olarak sunan K-1, bunun için rahat bir iş ortamında 

stresten uzak kaliteli bir yaşamı hedeflediğini belirtmektedir. Stresli ve yoğun iş 

hayatının da eşlik ettiği tekdüze bir yaşam düzeninin mutluluk getirmediğini, doğal 

olarak “Hep böyle gelmiş, ne zamana kadar böyle geçecek” gibi düşüncelerin aklına 

geldiğini belirtmektedir. Akabinde ister istemez “Hiç mi mutlu olmaya hakkım yok” 

gibi sorgulamalar yaptığını söylemektedir. 

K-3 ise, kendisine özgü kaliteli ve mutlu bir hayatın tarifini yapmaktadır. “Madde 

kullanmayan; düzgün bir işi ve iş hayatı olan; eğer evli ise evli olup ailesi, çoluğu-

çocuğu, eşi olan” bir kimsenin kaliteli bir yaşama sahip olabileceğini belirtmektedir. 
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Saydıklarından daha da fazla bir şey istemediğin ifade eden K-3, alçakgönüllülüğün ve 

kanaatkârlığın da kaliteli bir yaşam için gerekli olduğuna dikkat çekmektedir: 

K-3: Hepimiz insanız illaki hepimizin ufak tefek sıkıntıları olur, ama genelde bu profilde olanlar 

benim için mutlu insanlardır diyebilirim. Ufak şeylerden mutlu olan bağımlılıktan uzak, benim 

için mutlu insanlardır diyebilirim. 

 

Kendisinin ekonomik açıdan alt gelir grubunda olduğunu belirten K-10, kaliteli bir 

yaşam ve mutluluk için asgari bir ev, bir dükkân, bir araba sonrasında da sağlıklı bir aile 

yaşantısının yeterli olduğunu ifade etmektedir. Paranın ikinci planda geldiğini 

vurgulayan K-10, maddi durumun da mutluluk getirebileceğini ifade ederek gerçek 

mutluluğun düzgün bir aile yapısında ve kanaatkâr yaşam tarzında olduğunu dile 

getirmektedir: 

K-10: Her insanın aklında vardır yani, aşağı seviyede olanlar, bizim gibilerin hayalinde bir ev, 

bir dükkân, bir araba. Ondan sonra mutlu bir yuva…  Evin olduktan sonra, iş yerin olduktan 

sonra, ailen olduktan sonra, sevdiklerin yanında olduktan sonra zaten mutlusundur. Yani para da 

önemli değil aslında. Gerektiğinde kuru ekmek de yersiniz. Gerektiğinde yağlı da yersiniz. 

Aslında para da önemli değil. Tabii insan zengin olmak ister. Kim istemez ki rahat olmayı, rahat 

yaşamayı. Sonuçta para da yeri geldiğinde mutlu etmeyebiliyor.  Para ikinci sırada kalıyor, 

gerçekten de; aile yani. 

 

Hayatta doğal yollardan kaliteli bir yaşam hedefinin varlığı konusunda soru işaretlerinin 

olduğu gözlemlenen K-11, mutlu olmayı yaşam hedefi olarak görmekte ve madde 

kullandığında mutlu olduğunu belirtmektedir.  

K-11: “İ.” (arkadaşım) ile beraber giderken duman aldım, mutlu oldum. Mutlu olmaya 

çalışmamız gerekiyor.  

2.4 Değişim ve Arınma İhtiyacı 

Değişim ve arınma ihtiyacı temasına; “kısır döngüden çıkma isteği ve kar zarar 

değerlendirmesi” kategorilerinden ulaşılmıştır. Aşağıda bu kategorilerle ilgili bulgulara 

ve betimlemelere yer verilmiştir. 

 



110 

 

2.4.1 Kısır Döngüden Çıkma İsteği 

Madde yaşantısının kendilerini kısır bir döngüye soktuğunu belirten katılımcılar bunu 

sebebi olarak kendi iradelerinin dışında bedenlerinde, beyne bağlı bir sistemin 

kendilerini madde kullanmaya sürüklediğini ifade etmektedirler. “Robot gibi 

oluyorduk”, “gözüm hiçbir şey görmüyordu” gibi cümleleri sıklıkla vurgulayan 

katılımcılar kısır bir döngü içerisinde olduklarını ve iradesiz bir şekilde madde 

kullandıklarını söylemektedirler. Madde etkisi geçtikten sonra kullanmamak adına 

kısmen irade gösterseler de kriz durumlarında tercihsiz bir şekilde yine madde 

kullanmak için bir sürece girdiklerini, bu durumun hayat rutinlerini ve iş hayatlarını da 

aksattığını belirtilmektedirler: 

K-10: Aklımız fikrimiz eroin de olduğu için iş güç de yapamaz olduk zaten hep eroini nasıl 

buluruz nasıl temin ederiz. 

K-7: Hep maddeyle… Sevgilimiz de o oldu, arkadaşımız da o oldu. Gözünüz başka bir şey 

görmüyor hocam, hap gibi bir şey değil bu lanet (eroin), Allah belasını versin bunu yapanın, 

bunu çıkaranın. Bu onlar gibi bir şey değil. 

İfadelerinden değişim ve arınma ihtiyacını çok güçlü bir şekilde hissettiği anlaşılan K-1, 

madde kullanımına ilişkin kısır döngünün bireyi en istenmedik durumlara ve mekânlara 

sürükleyebildiğini, artık bazı sorumluluklarının farkında olduğunu, ne kadar çabalasa da 

madde yaşantısının hayatın kontrolünü elinden aldığını ve yararlı eylemler üretmesine 

engel olduğunu içtenlik belirten kavramlarla vurgulamaktadır: 

K-1: Girmediğim hiç bir ortam kalmadı. İçmediğin hiç bir uyuşturucu kalmadı. Bazı şeylerin 

daha çok farkında olup, hayat konusunda baskı bu aralar çok üstümde hissetmeye başladım. 

Artık bazı sorumlulukları yerine getirebilmek için bunu hayatımdan aradan çıkartmam gerekiyor. 

Aileyle maddiyatla çevreyle hiçbir sıkıntısı olan bir insan değilim. Ama hayatıma bu madde 

girdiği zaman bütün güzelliklerin iyiliklerin üzerine bir çizik atıyorsun hepsi gidiyor. O yüzden 

artık bunu hayatımdan komple çıkartmam gerekiyor. Bunları düzeltmeye çalışıyorum.  En alt 

seviyeden en üst seviyeye kadar. Her yere girdik çıktık ama bu madde işte hayatıma çok engel 

oldu. Ne kadar iyi olursan ol ne kadar şey olursan ol bu madde hayatına girdiği zaman bir çizik 

çekiyorsun işte onun mücadelesini veriyorum bırakmaya çalışıyorum. 

Tövbe etme, namaz kılma gibi ritüellerle maneviyattan da güç alarak defalarca bırakma 

deneyimine rağmen başarısız olduğunu belirten K-6, kontrol edebileceğini düşünme ve 
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kendine güvenme gibi tutumların doğru olmadığının farkına varmış bir görünüm 

sergilemektedir. Kendisine ve Allah’a “bir daha yapmayacağım” sözünü defalarca 

vermesine rağmen bir türlü kısır döngüden çıkamadığını anlatmaktadır: 

K-6: Allah’ım ya rabbim diyorum. Bir daha bunu bana cümle Muhammed ümmetine içirme 

diyorum ya rabbim. Ama biraz zaman geçiyor aradan yine içiyorum bu illeti. Bir de aklımıza 

getiriyoruz kendimize çok güveniyoruz. Kendimize güvenmeyeceğiz hocam ben kurtuldum 

diyorum öyle yok işte, düşüyorum buna bir yerde. Tövbe ediyorum mesela Allah’ım bir daha 

yapmayacağım. Ya rabbim diyorum, namaz kılıyorum. Ondan sonra bir bakıyorum kendimi 

eroin tezgâhında buluyorum. Yapmayacağım bir kere içtim bir daha olmaz diyorum, çok yalan 

söylüyorum. Allah’ım dedim, bir daha bunları bana gösterme ya rabbim yapmayacağım diyorum 

ama sonra gene aynı hataya düşüyorum. 

Kısır döngüden çıkabilmek adına AMATEM’de çare arayan K-8, maddenin hayatını 

tamamen ele geçirdiğini, iş hayatını ve maddi durumunu olumsuz etkilediğini ifade 

etmektedir. “Canıma tak dedi” ifadesiyle değişim ve arınma ihtiyacını derinden 

hissettiğini vurgulamaktadır. 

K-8: Biraz daha (AMATEM’de) durmayı düşünüyorum, çalışamıyorum ki hocam yerimden 

kalkamıyordum. Sabah işime gidemiyordum. Para zaten bulamıyordum, zorlanıyordum hocam 

artık. Canıma tak dedi, bırakmak istedim. 

2.4.2 Kâr-Zarar Değerlendirmesi  

Değişim ve arınma ihtiyacının belirginleşmesinde niyetin önemine vurgu yapan K-9, 

önceden kendisi gibi bağımlı olan kardeşi üzerinden bu durumu örneklendirmektedir. 

Kendisinin madde kullanımı sebebiyle birtakım zararlı olaylar ve eylemlere dâhil 

olduğunu, bunları gözlemleyen kardeşinin de kendisinden etkilenerek asla abisi gibi 

zararlı durumlara girmek istemediği için bırakmaya niyet ettiğini ve bıraktığını dile 

getirmektedir: 

K-9: Bundan beş yıl öncesine kadar benim kardeşim de uyuşturucu bağımlısıydı. O da eroin 

kullanıyordu o kendi isteğiyle bıraktı. Dediler işte falancanın damadı bu yolda gidiyor; kötü 

demesinler diyerekten öyle niyet almış o şekilde bıraktı.  Beş senedir hiçbir şey içmiyor ne alkol 

ve uyuşturucu. Onda bu dönüşümü sağlayan ben oldum.  Çünkü ben son dönemlerde kokaine 

merak sardım. Taş halk dilinde taşa merak salınca böyle triplere girdim, halisülasyonlara girdim. 

Olur-olmadık şeyleri yapmaya başladım. Ne bileyim böyle hırsızlık filan yapmaya başladım, 

kardeşim kendinin de öyle olacağını zannedip bıraktı. 
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Benzer şekilde değişim ve arınma sürecinin ilk basamağında düşüncelerin değişmesi 

gerektiğini belirten K-9, değişim ihtiyacını güçlü bir şekilde hissettiğini belirtmektedir. 

Eşinden, çocuğundan, evliliğinden ve aile hayatından bahseden K-9, değişimin 

öneminin ve getirilerinin farkında görünmektedir. Ayrıca eşinin boşanma talebinin 

mahkeme sürecinde olduğunu belirterek aile hayatını maddeden arınmak için anlamlı 

gördüğünü vurgulamaktadır: 

K-9: Değişim insanın vücudunda oluyor zaten şöyle oluyor. Düşüncelerin değişiyor her şeyin 

değişiyor. Mesela ben eşimden ayrıyım. 5 senedir ayrıyım bir tane çocuğum var çocuğumu 

göremiyorum. Çünkü babalık niteliğimi kaybetmişim. Nasıl bir baba olacaksın ki, sen madde 

bağımlısı bir insansın. Gidip de çocuğuna diyemezsin ki ben işte bu nedenle içtim diye. Şu an 8 

yaşında bir tane kızım var okula gidiyor. Hala da mahkememiz devam ediyor. Şahsen ben 

eşimden ayrılmak hiçbir zaman istemedim. Çünkü 5 sene bana katlandı o pis dönemlerde içtiğim 

dönemlerde 5 sene katlandı. 

Kaybettiklerini bir bir sayan bir diğer katılımcı artık sıfırı bulduğunu, eğer daha fazla 

mal varlığı olsa onların da elinden çıkacağına inandığını belirtmektedir. Sağlık 

sorunlarına da vurgu yapmakta olan K-4, kalp krizi geçirdiğini ölümün eşiğinden 

döndüğünü hastaneye yetiştirildikten sonra iki gün yoğun bakımda kaldığını dile 

getirmektedir. Maddi kayıplar ve sağlık sorunları gibi uğradığı büyük zararların kendisi 

için birer anlamının olduğu ve değişmek için istekli olduğu görülmektedir: 

K-4: Dükkânım vardı sanayide. Uyuşturucu yüzünden dükkânı sattım. Arabam vardı, arabayı da 

sattım. Abimin arabası vardı, onu da sattım. Her şeyim bitti yani. Ev olsa ev de gidecekti. Buraya 

gelmeden önce mesela kalp krizi geçirdim. Annemler kapıyı açmaya çalışıyorlar, açamıyorlar, 

kapıyı kırıyorlar. Ben çok kötü bir haldeyim. Hastaneye kaldırıyorlar, kriz geçirdim. 2 gün yoğun 

bakımda kaldım. Ondan sonra da buraya geldim işte, yatış yazdırmıştım. Hastaneden çıktığımın 

ertesi günü işte aradılar yatış için, buraya geldim. Evde dursaydım daha kötü olacaktım. Ailemi 

kaybetme eşiğine geldim ben resmen.  Yedi sene boyunca içtim ben,  yedi sene. Yedi sene ailem 

içtiğimi bilmedi benim. 

Kâr zarar değerlendirmesini ayrıntılı bir şekilde ifade eden K-6, madde kullanımının 

zararlarını maddiyat, sağlık, ilişkiler gibi bütün yönleriyle ortaya koymaktadır.  Madde 

temin etmenin hiç kolay olmadığını, aylık kazancının tamamının maddeye verilmesiyle 

madde almaya bile yeterli gelmeyeceğini belirtmektedir. Bu çerçevede değişim ve 

arınma ihtiyacını derinden hissetmiş görünmektedir:  
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K-6: Bir kârın olmuyor ki; kendine zararın oluyor. Bir insanın kendisine saygısı olmazsa 

kimseye saygısı olmaz. Bir insanın kendisine zararı olursa herkese zararı olur. Bir kârı yok ki 

para desen para dayanmıyor. Can desen can dayanmıyor, hiçbir şey dayanmıyor. Ailene zararı 

oluyor, çevrene zararın oluyor, zarar üstüne zarar. Hiç bir karı yok ki. Mesela bir adam bir 

milyarla da ev geçindiriyor 1 buçuk milyarla da. Diyelim asgari ücret, biz aylık 10 milyar ver en 

kötü 5-10 milyar buna gidiyor, yani hiç bulamadım desen günlük hiç bulamadın desen yüz 

milyon paran gidiyor, hiç bulamadım desen. 

Bu ifadelere ek olarak madde ile maneviyatın insan hayatındaki görüngülerinin 

tamamen ters yönde olduğunu, maddenin zarar getirdiğini, maneviyatın ise arınma ve 

değişimi getirdiğini belirten K-6, namaz kılma ibadetini örnek göstererek maneviyatın 

maddeden arınmadaki önemli rolüne vurgu yapmaktadır:  

K-6: Madde ve maneviyat ikisi bir arada olmaz hocam. Artı ile eksi yan yana geliyor mu? 

Gelmiyor. Ne kadar istersen iste. Bir yandan bir yana fırtıyor işte. Namaz kılarsan eroine 

gitmezsin. Eroin içersen namaza gitmezsin. 

K-7 de aynı şekilde madde kullanımının yol açtığı maddi zararlara vurgu yaparak 

hayatının alt üst olduğuna değinmektedir. Yaşadıkları üzerine düşünüp kâr-zarar 

değerlendirmesi yapıp yaşadıklarından ders çıkararak, kendi ifadesiyle, “en temiz yol” 

olan değişimin kârının farkında olduğunu vurgulamaktadır: 

K-7: Ama bu hayatımı çok olumsuz etkiledi hocam benim senelerce biriktirdiğim paralar ben 

gittim araba aldım. 15 milyara onu sattım. Bu sefer onun daha altı gittim bir şahin aldım. Onu da 

sattım, o kadar biriktirdiğim altınlar, paralar gitti. Hani hayatımı alt üst etti. Mesela benim 

arkamda annem var, abim var, dayım var, amcam var. Ben onları düşünerek en azından iyi 

yoldan gitmek zorundayım. Şimdi kötü yoldan gidersem ne olacak her gün anam ağlayacak abim 

peşime düşecek “M….”  nerelerde falan filan yani en temiz yol bence doğru olanı zararın 

neresinden dönersen kâr, yapacak bir şey yok yani. 

Bağımlı olduğu için annesinin üzüntüden sağlık problemi yaşadığını ve bu sebeple 

maddeden arınmak için AMATEM Kliniği’ne yattığını ifade eden K-12, daha çok 

annesi ve akrabalarının üzülmemesi için madde kullanmayı bırakmayı ve değişmeyi 

düşündüğünü söylemektedir:  

K-12:  Annem üzüntüden dolayı kalp spazmı geçirdi ve buraya yattım… Daha çok annemin 

rahatsızlanmaması için akrabalarım için bırakacağım. “M….” yapmaz derler.  
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 HAZIRLIK BASAMAĞINA İLİŞKİN BULGULAR 

Değişim sürecinin üçüncü basamağı olan hazırlık basamağına ilişkin olarak 

değişime adım atmak isteyen katılımcılar bu konuda birtakım sorumluluklar alarak; 

geçmişine, kendisine ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yaparak hazırlık yapması 

gerekmektedir. Hazırlık basamağı benliğin yeniden inşasını, becerilerle kuşanmayı içine 

almaktadır. Bu basamakta bireylerin eylem basamağı öncesi kazanması gereken 

birtakım tavır ve tutumlara yönelik katılımcı ifadelerine yer verilmektedir. 

3.1 Sorumluluk Alma  

Sorumluluk alma temasına; “kendisiyle yüzleşme, değişimi kabullenme, cesareti 

ve becerileri bir araya getirme, değişim için kısa vadeli planlar yapma” kategorilerinden 

ulaşılmıştır. Aşağıda bu kategorilerle ilgili bulgulara ve betimlemelere yer verilmiştir.  

3.1.1 Kendisiyle Yüzleşme 

Yaşamındaki sorunların kaynağı olarak dışsal faktörlerin varlığına vurgu yapan K-1, 

kendisiyle bu anlamda yüzleşmediğini ve kendisini hesaba çekmemesinin bir problem 

olduğunu fark etmiş gözükmektedir. K-9 ise yaşamındaki sorunların kaynağını dışarıya 

atfetmek yerine yapıp ettiklerinin sorumluluğunu üstüne alan bir yaklaşım 

sergilemektedir.  

K-1: Ben biraz da dışarıya suç atıyorum. Kendimi sorgulamıyorum. Öyle bir sıkıntım var. 

K-9: Sebebi Allah demiyorum, kendimiz yaptık.  

K-4 de “kendi kusurlarımı görmem lazım” diyerek K-1 ve K-9 ile benzer bir tutum 

sergilemiştir. Aklın işlevselliğinin önemi üzerinde duran K-3, Allah’ın kendisine iyi ve 

kötüyü ayırt edecek aklı vermesi sayesinde yaşamındaki eylemlerinin sorumluluğunu 

aldığını ve kendisiyle yüzleşebildiğini ifade etmektedir. Ayrıca kader inancı konusunda 

kendi iradesinin ve sorumluluklarının farkında olduğu anlaşılmaktadır. Davranışlarının 
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sorumluluğunu alırken samimiyete de vurgu yapan K-3, kasten gerçekleştirilen olumsuz 

eylemlerden sonra gösterilen pişmanlık sözlerini “ikiyüzlülük” olarak belirtmektedir: 

K-3: Şimdi hepimiz aklı başında insanlarız, Allah bize akıl vermiş fikir vermiş bize. İyiyi de 

göstermiş, kötüyü de göstermiş. Bunu yaparsan karşılığı bu. Bunu yaparsan karşılığı bu demiş. 

Biz ne yapıyorsak kendi özgür irademizle yapıyoruz. Yaptıklarımın sorumlusu kesinlikle benim, 

kadere inanıyoruz. Bir yere çıkıp atlayıp “bu da kader” diyemiyoruz, biz yapıyoruz. Benim için 

her şey oraya çıkıyor, ikiyüzlülük gibi. Bile bile, işte atıyorum birinin kul hakkına girmek. 

Ondan sonra da gidip “Allah’ım ben çok pişmanım” demek olmuyor. 

K-3 ayrıca geçmiş yaşantısındaki birtakım eylemlerini suç ve günah olarak belirtmekte, 

madde bağımlılığı sebebiyle mecburen yanlış olanı seçtiğini dile getirmektedir. Bu 

konuda eylemlerinin sorumluluğunu hissettiğini ve pişmanlıkları olduğunu sözlerine 

eklemekte, ahiret inancı dolayısıyla hesaba çekileceğini ifade etmekte ve kendisiyle 

yüzleşmektedir.  

K-3: Genelde pişmanlık, korku oluyor, günahlarımdan. Dünyanın öbür tarafındaki hesaba 

çekileceğimizden yaptıklarımızın karşılığı olduğu için, yapıyorum sonra pişman oluyorum. 

Biliyorum hani, korka korka yapıyorum. Ama suç olduğunu biliyorum, korkuyorum, pişman 

oluyorum. Üzülüyorum ama gene de yapıyoruz işte mecburiyetten. 

K-6 da benzer şekilde kendi eylemlerinin sorumluluğunu alan bir yaklaşım 

sergilemektedir. Kontrol edebileceği düşüncesiyle kendine fazla güvenmenin; merak 

duygusunun ve büyük konuşmanın madde kullanmasına sebep olan duyguları olduğunu 

söylemektedir: 

K-6: Ne yaptıysam kendi kendime yaptım. Hep meraktan hep bana bir şey olmaz. Ben yapmam 

deyip çok büyük konuştum. Çok özgüvenim vardı kendime. Mesela içiyorlardı, “ben içmem” 

dedim. Evdeki yağı sattım, tabakları sattım. Büyük konuşmak… Kendine çok güvenmeyeceksin. 

K-11 de eylemlerinin sorumluluğunu almada dışsal unsurlara atıf yapma gibi bir eğilimi 

olduğunu belirtmektedir. Diğer taraftan “ama sonra sorumlusu benim diyorum” sözüyle 

kendisiyle yüzleşmede ve eylemlerin sorumluğunu almada içsel faktörlerin etkisinin 

farkında olduğunu dile getirmektedir: 

K-11 Bazen kaderim bu, bize bu çizilmiş. Ama sonra sorumlusu benim diyorum. 
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3.1.2 Değişimi Kabullenme 

Değişimi kabullenmede tövbenin fonksiyonuna ve önemine değinen K-8, Allah’a edilen 

tövbenin kesinlikle kabul edileceğine yönelik inancı sağlam görünmektedir. Tövbe 

konusunda hatanın tekrarlanmaması gerektiğini belirtmektedir. K-13 de aynı şekilde 

tövbe konusunda hatanın tekrarlanmaması konusuna değinmekte, “her şey beyinde 

bitiyor” cümlesiyle tövbeden sonra kararlılık ve kalıcılığın önemine vurgu yapmaktadır. 

Ayrıca tövbenin bir defada olacağını ve gerçek bir dönüşüm için bunun şart olduğunu 

ifade etmektedir: 

K-8: Tövbe etsek affeder illaki. Ama sen de yapmayacaksın, kendin de yapmaman lazım tövbe 

ettikten sonra. 

K-13: Her şey beyinde bitiyor. Tövbe bir defada olur. Önemli olan hatayı tekrarlamamak. Yoksa 

tövbenin bir anlamı yok. Yoksa yalansan tövbe etmiş oluruz. 

Sadece mutlu olmayı hedeflemenin, değişimi kabullenmenin önünde bir engel olduğunu 

belirten K-9, hayatın ve insanın sürekli eksikliklerinin olduğunu ve hiçbir zaman 

mükemmeli tam anlamıyla yakalayamayacağını vurgulamaktadır. Bu sebeple değişim 

için bağımlı olduğunu ve hayatın şartlarını kabullenmeyi gerekli görmektedir:  

K-9: Bence hiçbir zaman hiç mutlu insan yoktur. Çünkü insanoğlu sürekli eksikleri var. Senin 

eksik yanın yok mu hocam, var. Sen eksik yanını arıyorsun. Ben de eksik yanımı arıyorum. 

Dışarıda milyarlarca insan var, hiç kimse mutlu değildir ki. Ama ne yapıyor? Demek ki bu hayat 

böyle, kabullenmek… Biz kabullenmiyoruz, bağımlı olduğumuzu kabul etmiyoruz. En büyük 

hatamız bu bizim kabullenmiyoruz.  

Bağımlılığının kendisine yaşattıklarından dolayı çıkmazda hisseden K-1, değişimi 

kabullenmiş ve eyleme geçmeye hazır bir durum sergilemektedir: 

K-1: Kesin bir şeyler yapacağım artık. Yoksa o kaymayı yaşıyorum. Çok istekliyim gerçekten 

bırakmaya. Çünkü gitmiyor yani böyle tıkanıyorsun. 

K-11, değişim için iyi niyetli olmanın ötesinde eyleme geçmek için adım atılması 

gerektiğine “Kalbin temiz olması düşüncesi biraz avuntu” cümlesiyle işaret etmektedir. 

Düzelme ve değişim için maneviyatın rolüne ve önemine dikkat çeken K-3, değişimi 
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kabullenmek ve eyleme geçmek için içsel süreçlerin önemine dikkat çekmektedir. 

Manevi düşünce ve ritüellerin bu açıdan bir köprü olacağını belirtmektedir: 

K-3: Düzelme anlamında gerçekten faydası oluyor yani. İlk konuştuğumuzda ne bahsetmiştim, 

maneviyata yönelmek. Birilerinin isteğiyle değil de kendi içinden geldiğimde yaparım diyordum. 

Şu an mesela o istek içimden de geliyor. Babamla işte camiye gitmek veya dini konular açılınca 

sohbete katılmak. Onlar da içimden geliyor artık yavaş yavaş. 

3.1.3 Cesareti ve Becerileri Bir Araya Getirme 

Dönüşüm ve iyileşme için eyleme geçmeden önce birtakım hazırlıkların yapılması 

gerektiğine dikkat çeken katılımcılar donanımlı olmanın, başarabileceğine olan inancın, 

çaba sarf etmenin ve maneviyattan güç almanın önemine vurgu yapmaktadırlar. 

Donanımlı olmayı değerler boyutunda ele alan K-1, değerlerle güçlenmenin bireyin 

dönüşüm sürecini kolaylaştıracağını belirtmektedir. K-2 de benzer şekilde kararlılık için 

donanım sahibi olmanın önemine vurgu yapmaktadır: 

K-1: Değerler boyutunda güçlenirsek, bu anlamda donanım sahibi olursak, o alan çok kolay 

hallolur. 

K-2: Kendimizi çok yıpratmışız hocam ya vallahi içmeyeceğim ama bir daha bu sefer. Bu 

kararlılığı devam ettirebilmemiz için donanım sahibi olmamız lazım tabii. 

Kendine güveni ve cesareti, değişime hazırlıkta ön şart olarak sunan K-6, “biraz çaba 

harcayacaksın” sözüyle de değişime hazırlığın eylemsel boyutuna dikkat çekmektedir. 

K-12 de cesaretini toplamış ve değişim için eyleme geçmede kendine güvenen bir 

görüntü çizmektedir: 

K-6:  Ben yapamam, edemem demeyecek de bir taraftan da kendine güvenecek. Bir anlamda 

biraz çaba harcayacaksın, ben başarabilirim diyeceksin. 

K-12: Şimdi kendime güveniyorum.  

Yine değişim için sorumluluk almada cesaretin ve becerilerin bir araya getirilmesine 

vurgu yapan başka bir katılımcı maneviyatla bu sürecin sağlamlaştırılması gerektiğini 

vurgulamaktadır: 

K-9: Maneviyat işin de biraz daha fazla çalışmak gerekiyor. Ben bu maneviyat işini hallettim 

tamam diyemezsin daha fazla uğraştıkça güçlenir insan, dirençli olur insan. 
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3.1.4 Değişim için Kısa Vadeli Planlar Yapma 

Değişim için eyleme geçmeden önce küçük şeylerin önemine dikkat çeken K-1, 

yaşamına spor, fitness gibi bazı aktiviteleri dâhil etmeyi planları arasına almanın faydalı 

olacağını düşünmektedir. Bu sayede yeni bir başlangıca hazırlık için insanın kafasında 

bir projesi olması gerektiğini belirtmektedir. 

K-1: Bir spor olsa fitness mitness bir şeyler çalışsak, araya bir şey koyunca yapacağın bir şey var 

sonuçta. Bir planın var, projen var. Ona göre gitsen aslında… 

Küçük hedeflerle amacına ulaşmayı planlayan K-3, önceleri AMATEM Kliniğine salt 

çıkarsal niyetlerle geldiğini “şu tedavi bitse de şuradan çıksam da içsem” cümlesiyle 

vurgulamaktadır. Sonrasında ise zaman geçtikçe, arınmak için öncelikle bilişsel 

düzeydeki değişimin önemini kavramış gözükmektedir. Bu hedefine yönelik olarak ise 

özellikle “ortam” diye tarif edilen madde kullanma yerlerinden uzak durduğunu, bu 

şekilde kendisine motivasyon sağladığını ve kendini mutlu hissettiğini ifade etmektedir: 

K-3: İlk geldiğimde hocam aklımda “şu tedavi bitse de şuradan çıksam da içsem” düşüncesi 

vardı. Ama zaman geçtikçe, şeyler oturdukça, mesela dışarı çıktığımda karşılaştığımda bu sefer 

korkuyorum tekrar şey olacak diye. O yüzden ortamlarda bulunmuyorum, öyle bir şey başıma 

geldiğimizde uzaklaşıyorum. Bunları yaptığım zaman mutlu oluyorum. Demek ki isteyince 

oluyormuş diye. Buradan motivasyon sağlıyor daha da bugün içmeyeyim küçük küçük hedeflerle 

öyle küçük şeye gidiyoruz. 

Değişimi tövbeyle ilişkilendiren K-6, samimiyetin ve içtenliğin önemini ön plana 

çıkarmaktadır. Değişimin eylemsel boyutuna dikkat çeken K-6; bunun için ilk planda 

kendini affettirmeye çalışmayı, çevreyi ve arkadaş çevresini değiştirmeyi, eşe dosta 

yararlı eylemler üretmeyi gerekli görmektedir: 

K-6: Ama içten affettireceksin hocam, Allah’ım beni affet öyle değil, bir daha yapmamaya 

çalışacaksın içten tövbe edeceksin. Çevreni değiştireceksin, arkadaşlarını değiştireceksin. Eşine 

dostuna yararın olacak.  

Değişimi daha çok manevi boyutta değerlendiren K-9, Allah’a karşı kendisini sorumlu 

hissettiğini ve bu sorumluluk düşüncesinin bazı kararlar almasında etkili olduğunu ifade 
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etmektedir. Aldığı bazı kararlardan sonra değişimin başladığını da sözlerine ekleyen 

katılımcı madde kullanmama konusunda çok istekli görünmektedir: 

K-9: Ben Allah’ın huzuruna öyle gitmek istiyorum. Bu beni çok etkiledi ya. Biz ne yapıyoruz 

dedim içip içip camilere giriyoruz, zikirlere katılıyoruz. “Tövbe estağfurullah ya Rabbi” dedim. 

Sonra benim fikrim, zikrim oldu. Değişim başladı, ben de arkadaşlarıma dedim ki bundan sonra 

içmeyeceğim dedim. Söz mü dedi, söz dedim. 

3.2 Kendini Kabul 

Kendini kabul temasına; “affedildiğini hissetme, keşkelerden arınma, 

duygularını fark etme ve yönetme” kategorilerinden ulaşılmıştır. Aşağıda bu 

kategorilerle ilgili bulgulara ve betimlemelere yer verilmiştir. 

3.2.1 Affedildiğini Hissetme  

Sorumluluk almaya adım atmak için kendisiyle barışık olmaya ihtiyaç duyan 

katılımcıların birçoğu, bunun için affedildiğini hissetmeye veya suçluluk duygusundan 

kurtulmaya gereksinim duydukları görülmektedir. Bu bağlamda madde yoksunluğunun 

yol açtığı krizleri ceza olarak düşünen K-5; Allah’a isyan etmek, Allah’ın yasakladığı 

şeyleri yapmak, emaneten verilen bedenine zarar vermek, dini yükümlülüklerini yerine 

getirmemek, sadaka gibi iyilikleri yapmamaktan dolayı suçluluk duygularıyla yüklü 

olduğunu belirtmektedir: 

K-5: Öyle bir ağrılar oluyordu ki her tarafımda, o ağrıları ceza olarak düşünüyordum… Ama işte 

acizlik yaptık. Sabretmedikçe Allah’a karşı isyan Allah’ın yasakladığı şeyleri yapmak. Allah’ın 

verdiği cana en büyüğü Allah’ın verdiği cana böyle nasıl diyeyim Allah sana bir şey emanet 

ediyor. Sonra sen hıyanetlik ediyorsun başka bir şey değil başka hiçbir şey değil yani şöyle 

baktığım zaman ya hani desem ki sen Allah için gece gündüz dua etmişsin ibadet yapmışsın ve 

onları yaptığın halde başına mı geldi desen, bundan dolayı mı isyan ettin de sen, o da yok. Sen 

Allah için bir şey yapmamışsın, bir günden bir güne susup birine beş kuruş sadaka vermemişsin. 

Sonra da Allah’ım neden böyle oldu?... Kendime de kızıyorum. Özellikle de gece yastığı kafama 

koyuyorum, diyorum. Bugün ne yaptım, hesabı yapıyorum. Ya diyorum Allah’ım affet diyorum. 

Sık sık tövbe ettiğini ve sonra tövbesini bozduğunu ifade eden K-1 ve K-6, elde 

olmayan nedenlerden dolayı tekrardan nüks yaşadıklarını belirtmektedirler. Ayrıca 
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affedilme ihtiyacını sadece Allah’a değil aile ve yakın çevresine karşı da hissettiklerini 

sözlerine eklemektedirler: 

K-1: Bana bir şey olmaz; yine affederler yine severler. O şekilde oldu hep yani. Ve de bu çok zor 

bir şey yani bağımlılık. Sizin bu rahat tavırları Allah görüyor sonuçta. Peki sizin hakkınızda ne 

düşünüyordur? Ben çok tövbe bozuyorum. Üç dört kere elimde olmadan…  

K-6: Tövbe ediyorum sonra bozuyorum hocam; “Allah’ım ya Rabbim” diyorum. “Bir daha bunu 

bana, cümle Muhammed ümmetine içirme” diyorum. Ama biraz zaman geçiyor aradan, yine 

içiyorum bu illeti.  Kendimi de yaktım ailemi de yaktım. Ama burada konuşuyorum şuraya 

çıkınca yine aynı işte. 

Allah’ın affediciliği konusunda ümitvar ve olumlu bir yaklaşım sergileyen K-3, aynı 

yaklaşımı insanların affediciliği konusunda gözetmemektedir. Dini inancından dolayı 

hakkına girdiği kişilerin rızasını gözeten katılımcı bu açıdan bazı korkular taşıdığını 

ifade etmektedir. K-4 de benzer şekilde kendini kötü hissettiğini, ailesine karşı kendini 

suçladığını belirtmektedir: 

K-3: Kendimi suçlu hissediyordum. Allah istedikten sonra tabii ki affeder o sonsuz bir 

bağışlayan esirgeyen isimleri var. Affedeceğine inanıyorum hocam. Ümit kesmiyoruz kesinlikle; 

ama “ne ile gelirsen gel ama kul hakkıyla gelme” dediği için ben de kul haklarımı düşünüyorum. 

Diğer hepsini Allah affeder diyorum ama işin içinde kul hakkı olduğu için, onun da kişiyle 

helalleşmeden olmayacağını bildiğim için o yandan da korkum var yaptıklarımdan dolayı.  

K-4: Kötü hissediyorum. Sürekli üşüme var. Kendimi suçluyorum sürekli aileme karşı. 

K-2, içindeki sıkıntının ve kendine karşı düşmanlık duygularının kısmen de olsa 

çevresel faktörlerden kaynaklandığını “insanlar bana mı bakıyor acaba” cümlesiyle dile 

getirmektedir. K-14 de birtakım eylemlerini dini açıdan değerlendirerek madde 

kullanımının kötülük yapmasına sebep olduğunu ve vicdanî açıdan rahatsızlık 

yaşadığını belirtmektedir: 

K-2: “İnsanlar bana mı bakıyor acaba” diyorum. Benden böyle bir şey beklenmiyordu. Aynaya 

baktığımda “benim gibi bir adam bunu nasıl yapar? Ben bunların diline düşecek adam mıydım 

falan” diyorum. Kendime düşman olmuşum biraz yani. İçimdeki o sıkıntı acaba bundan mı 

kaynaklanıyor? 

K-14: Madde kullanmak, seni her türlü kötülüğü, haramı işletebiliyor. Vicdan azabı duyuyorum.  
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Yaradanın affediciliği hususunda oldukça olumlu bir tavır sergileyen K-10, kul hakkı 

konusunda aynı düşüncede görünmemektedir: 

K-10: Kurban olduğum Rabbim bu kadar yüce ki affeder bağışlar. Yeter ki kul hakkıyla karşısına 

çıkmayalım. İstedikten sonra affeder. 

3.2.2 Keşkelerden Arınma  

Geçmişte düzenli ve kaliteli bir yaşam tarzının olduğunu belirten K-2, madde 

bağımlılığı sebebiyle eski yaşantısından uzaklaştığını, eğitiminin sekteye uğradığını bu 

sebeple kendine karşı yoğun bir şekilde kızgınlık ve pişmanlık hissettiğini ifade 

etmektedir. 

K-2: Eski halimi bildiğim için bu da çok moralimi bozuyor. Ben kendime yakıştıramıyorum 

yani. Ben üniversite filan okuyordum. Sonra böyle bir şey olunca... Önemsiz gibi görünse de çok 

etkiliyor… Kendime biraz kızgınlık var, çok var. İçimde kendime karşı pişmanlık, çok pişmanlık 

var. Bu pişmanlık geçse işte. 

Benzer şekilde K-13 geçmişe dönük yaşantısında istemediği ve hatırladığında kendini 

kötü hissettiği deneyimlerine ilişkin paylaşımlarda bulunmaktadır. Fakat bu pişmanlık 

duygularından çıkıp maneviyata yönelerek eyleme geçmeye istekli bir duruş 

sergilemektedir: 

K-13: Madde içerken çok kötü hissediyordum. Çocuklarımın eşimin rızkını ona vermek beni 

üzüyordu. Herkesin hatası olabilir. Allah’ın affediciliğime inanıyorum. Tövbe edip menzile gidip 

namaza başlamak ve aileme namazı, dini öğretmek. Ben de namaza tekrardan başlamak 

istiyorum. 

K-9, madde kullandığı dönemde hırsızlık yapmadığını ve kendi parasını kazandığı için 

şükür duygusu hissettiğini ifade etmektedir. Sonrasında ise dükkânına gelen 

müşterilerinden gereğinden fazla para alarak kul hakkı yediğini ve günaha girdiğini 

paylaşmaktadır. K-14 de aynı şekilde madde kullandığı dönemdeki hatalarından 

bahsederken “neden yaptım” sözüyle içsel bir huzursuzluk yaşadığını dile getirmektedir. 

Her iki katılımcı da geçmişe dönük hatalarının kendilerinde pişmanlık duygusu 

yaşattığını belirtmektedirler: 
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K-9: Şimdi hocam biz madde kullanıyoruz. Bu maddeyi bulmak için, Allah’a şükür biz hırsızlık 

yapmadık. Çünkü kendi paramı yedim. Ben Ahmet'in Mehmet'in parasını çok nadir yedim. Biz 

nasıl günaha girdik, kul hakkı ile günaha girdik. Mesela benim dükkânıma müşteri geliyordu. 

Arabasını açıyorum fren balatası bozuk. Ben adamın fren balatasından tut fren merkezine kadar 

değiştiriyordum. Niye? Para lazım çünkü bana uyuşturucuyu almam için. Bu ne? Kul hakkı.  

K-14: Neden yaptım diyordum… 

3.2.3 Duygularını Fark Etme ve Yönetme 

Madde bağımlısı bireyler genellikle duygularını tanımakta ve kontrol etmekte zorluk 

yaşadıklarını paylaşmaktadırlar. Utangaçlık duygusunu yoğun bir şekilde hisseden K-7, 

madde kullanmayan bireylerin sıradan bir şekilde yaşadığı duyguları yaşayamadığını, 

komşularıyla dahi karşılaştığında utangaçlık ve çekingenlik yaşadığını belirtmektedir:  

K-7: Özgüven sıfır hocam. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Sizin hayatınızda yaptıklarınız doğal 

olan öngörülen şeyler bana ters gibi geliyor, ayıp gibi geliyor, utangaçlık gibi geliyor. Bu çok 

oluyor. Mesela şu son bir senedir komşumu görüyorum. Onunla yüz yüze gelmek istemiyorum 

mesela. 

Geçmişinde yaşadığı birtakım sorunların madde kullanmasında etkili olduğunu belirten 

ve hatırladığında duygusal anlar yaşayan K-5, anılarını paylaşırken tüm ayrıntılarıyla 

anlatmaktadır. Babasının evi bırakıp gitmesini, sonrasında annesinin hasta olmasından 

dolayı kendisinin evin geçimini üstlenmek üzere eğitimini yarıda bırakıp çalışmak 

zorunda kalmasını üzülerek anlatmaktadır. Madde bağımlısı olmasının sebebini 

babasının küçük yaşta annesini ve kendisini terk etmesine bağlamaktadır: 

K-5: Liseyi bırakmam da en büyük faktör ailevi sebepler. Babam hayatına başka bir kadını kattı, 

bıraktı gitti. Evin en büyüğü ben olduğum için çalışmam gerekti. Annem zaten şeker ve kalp 

hastası. Yaşı da bayağı var 45-46 yaşında, mecbur ben çalışmak zorunda kaldım. Derslerim falan 

çok güzeldi. Annemi aradım, gel benim tasdiknamemi almam gerekiyor okuldan diye, annem 

kadın yazık ağlaya ağlaya gelmiş okula, müdürün yanına çıktık. Yine aynı şekilde ağlıyor. 

Tamam, ağlama falan diyorum ama kadın ne yapsın yani, evlat yani; koca bırakmış gitmiş, 

arkasında bir desteği yok. Fakat şu an beraberler. Ben babam sebebiyle eroine düştüğümü 

düşünüyorum. Tam desteğe ihtiyacım olduğu zaman yüzüstü bırakıp gitti, bütün sorumluluğu 

benim üzerime bıraktı. 

Anne ve babasının madde bağımlısı olmasında etkisi olmadığını ve onlara asla kızgınlık 

beslemediğini vurgulayan K-6, sorumluluğu kendisine almakta, kendine fazla 
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güvenmekten ve kontrol edebileceğini düşünmekten dolayı madde bağımlısı olduğunu 

dile getirmekte, bundan dolayı da kendisine öfke beslediğini paylaşmaktadır:  

K-6: Annem bana kızdı, içeyim, şu problemle karşılaştım içeyim (dedim). Ne anneden ne 

babadan (dolayı oldu). Hem büyük konuşmaktan hem de meraktan, bağımlı olunca da krizden 

dolayı yoksunluktan dolayı. Ne yaptıysam kendi kendime yaptım. Hep meraktan hep bana bir 

şey olmaz. Ben yapmam deyip çok büyük konuştum. Çok öz güvenim vardı kendime. Mesela 

içiyorlardı, ben içmem dedim. Evdeki yağı sattım tabakları sattım.  

K-11 haksızlık karşısında öfke duygusunu kontrol edemediğini, sinirlendiğini ifade 

etmektedir. Bunun sebebi olarak adalet duygusunun kendisi için önemine dikkat 

çekmektedir: 

K-11: Haksızlık karşısında öfkelenirim, sinirlenirim. Adalet duygusu benim için önemlidir.  

 

 EYLEM BASAMAĞINA İLİŞKİN BULGULAR 

Hazırlık basamağında değişim için eyleme geçmeye yönelik sorumluluk alma ve 

kendini kabul çerçevesinde duygu ve düşünce durumlarına ilişkin birtakım paylaşımlara 

yer verilmiştir. Eylem basamağında ise hazırlık basamağındaki söz konusu duygu ve 

düşüncelerle ilişkili olarak değerler, zaman yönetimi, sosyal çevre, iletişim ve 

üretkenlik gibi konularda katılımcıların paylaşımlarına yer verilmektedir. 

4.1 İletişim 

İletişim temasına; “iyi insanlarla beraberlik ve Yaradanla iletişim” 

kategorilerinden ulaşılmıştır. Aşağıda bu kategorilerle ilgili bulgulara ve betimlemelere 

yer verilmiştir. 

4.1.1 İyi İnsanlarla Beraberlik 

Kendi ifadelerinden duygusal dengesini korumaya ve genel iyilik halini sürdürmeye 

şiddetle ihtiyaç duyduğu anlaşılan katılımcılar madde kullanmayan ve kendisine destek 

olmaya istekli olan kişilere kendilerini rahatlıkla açtıklarını belirtmektedirler. K-7, 
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kendisiyle görüşüldüğünde hissettiği duyguları “vallahi hocam biraz rahatlattınız ya 

konuştum. Allah razı olsun vallahi rahatladım ya” şekilde ifade etmiştir. Bir din 

görevlisinin kendisine gösterdiği ilgi ve şefkati ayrıntılarıyla anlatan K-9 ise, iyi 

insanlarla beraberliğin madde bağımlılığıyla başa çıkmadaki olumlu katkısına ve temiz 

kalmadaki kalıcılık etkisine vurgu yapmaktadır. Maddenin meydana getirdiği krizlerle 

baş etmede oldukça zorlandığı, herkesin kendisinden uzak durduğu bir anda bir din 

görevlisinin kendisine kucak açtığını, maddenin yol açtığı krizlerin nasıl geçtiğine 

ilişkin araştırma yaptığını ve üç gün içerisinde kendisini krizlerden kurtardığını tüm 

ayrıntılarıyla anlatmaktadır:   

K-9: Diyanetten bir hocamız cami hocası idi.  Ben sürekli onunla takılmaya başladım hocamdan 

ayrılmıyorum.  Krize giriyorum hocamı arıyorum. Ne yapacağım diyorum. “V….” çık yanıma 

gel diyor, ben yanına gidiyorum. Hocam beni yıkıyor. Ateşim çıkıyor böyle. Yabancı bir insan, 

bu öyle bir insan ki… Tutup da kimse kimsenin evladına öyle bir iyilik yapmaz. Hele bir de 

madde bağımlısı bir insansın sen? Yani ben bu adamın evine giriyorum. Beni böyle soğuk sulara 

sokuyor. İnternetten araştırmış, bunu en kolay şekilde nasıl atlatırız diye. Bir yandan internetten 

bakıyor, neyin faydalı neyin zararlı olduğunu araştırıyor. Nitekim hocam beni üç günde iyi etti. 

Üç günde krizi atlattım ve hiçbir şekilde ne “Suboxone”8; ne başka bir ilaç; ne bir ağrı kesici 

hiçbir şey almadım. Üç gün sonra komple krizler bitti.  Üç gün sabrettim, üç günde bitiyor. 

Sonra iki sene içmedim, iki sene içinde hocamla takıldım. 

Madde bağımlısı bireylere destek olunmadığını belirten K-6, insanların kendileri 

damgaladığını ve dışlandığını ifade etmektedir. İnsanların kendilerine yardım etmelerini 

ve tedavi süreçlerine katkıda bulunmalarını istemektedir: 

K-6: Ama bazen insanlar çok hor görüyorlar, mesela bir çocuk bağımlı. Sen onu Allah rızası için 

bir bak bakayım, onu kurtarmaya çalış. Hastaneye yatırır mesela, hiç yok yani dışarıda. 

İki katılımcı kötü alışkanlıkları olan bireylerle beraber olmanın zararları hakkında 

paylaşımda bulunmaktadır. K-4, hem abisinin hem de kendisinin bağımlılık yapan 

maddeye kuzeni sebebiyle başladığını şu sözleriyle dile getirmektedir: “Yedi sene önce 

bunu ağabeyimle bana kuzenim alıştırdı. Kuzenim sebebiyle bulaştık biz buna. O şu 

                                                
8 Madde kullanım bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir tür ilaçtır. 
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anda hala içiyor. K-12 de benzer şekilde arkadaş ortamı ve meraktan dolayı başladığını 

söylemektedir: “Arkadaş ortamı ve meraktan başladım. Altıncıda başladım.” 

Madde bulabilmek için dilencilik yaptığı esnada yaşlıca bir amcayla karşılaştığını 

anlatan K-10, yaşlı amcanın kendisine güzel nasihatler ve manevi teselliler verdiğini, bu 

nasihatlerin ve tesellilerin kendisinde birtakım düşünce değişikliğine sebep olduğunu; 

ardından ablasının tedavi olması yönünde bir teklif getirmesiyle beraber iyileşme 

niyetiyle adım attığını anlatmaktadır. Kendisinin öncelikle iyileşmek için tedaviye 

başvurduğunu, bununla birlikte vefat eden eşi ve çocuğu için iyilik üretmeyi kendisine 

manevi bir etkinlik olarak hedef edindiğini dile getirmektedir. Kendisi için iyi insanlarla 

beraber olmanın manevi anlamda önemli bir boyuta sahip olduğunu sıklıkla 

vurgulamaktadır: 

K-10: Ben dilencilik yaparken bir amca ile karşılaştım. “Sen niye böyle dileniyorsun” dedi. “Elin 

ayağın tutuyor, sapasağlamsın” dedi. Ben de anlattım. Tabii madde bağımlısı olduğumu 

söylemedim. “Eşimi çocuğumu kaybettim sokaklarda yatıyorum” dedim. O da bana ne dese iyi! 

“Eğer dedi sen böyle devam edersen onlara hiçbir faydan olmaz” dedi. “Ama sen gidip 

çalışırsan, abdestini alırsan, namazını kılarsan, gidip mezarlarının başına onlara dua edersen, 

onlar öbür tarafta daha bir şey olur” dedi. Böyle söyleyince de bir an durdum. Çünkü yani 

gerçekten de onların mezarına ne gidebiliyorum; ne başlarında dua edebiliyorum; ne başka şey. 

Fakat o da bana onu söyledikten sonra ona hak verdim yani. Zaten o arada da ablam devreye 

girince de “seni kurtaralım, şöyle yapalım, böyle yapalım” deyince de tamam dedim. Mademki 

Rabbim benden daha fazla sevmiş onları yanına aldı. En azından o zaman bana bu durumda 

onların adını yaşatmak düşer, dua mı etmek. Bunun üzerine kabul ettim tedaviyi. Siz istedikten 

sonra, dua ettikten sonra, Rabbim bir fırsat çıkartır karşınıza.  Zaten şöyle karşılaştığım dayı 

bana öyle söyledi. Doğru söylüyorsun dayı haklısın dedim. Akşam da ablam bana fırsat çıkardı 

durup dururken hiç beklemediğim bir anda, Allah’ımın gerçekten o kadar çok hikmeti var ki 

anlatılmaz yani. 

4.1.2 Yaradanla İletişim  

Özellikle Yaradanla iletişim boyutunda gerçekleştirdiği etkinlikleri ve dini ritüelleri 

sıklıkla paylaşan katılımcılar yüksek bir güçle iletişim kurmanın kendilerine kattığı 

iyilik halini yoğun bir şekilde hissetmektedirler. K-1, Kur’an-ı Kerim’den öğrendiği 

duaları her gün okuduğunu, Yaradanla her gün iletişim kurduğunu, makul ve mütevazı 

isteklerde bulunduğunu belirtmektedir:  
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K-1: Gece dua mı ederim mesela. Her gece ben dua mı ederim. Her gece “Kulhu”mü üç kere 

okurum. Allah’ın adını zikrederim. Çok makul istediklerim. Ailemin sağlığı sıhhati olsun, 

arabalarımıza kaza bela gösterme devletle sıkıntımız olmasın bu kadar.  

Dua ettiğinde manevi anlamda yaşadığı rahatlama hissini ön plana çıkaran K-3, dua 

sırasında talep ettiği şeylerin gerçekleşmesinden ziyade dua sırasında hissettiklerinin 

önemine vurgu yapmaktadır. Dua fenomenini ilginç bir şekilde danışmanlık sürecine 

benzer şekilde tanımlamaktadır. Duanın, kendisi için biriyle konuşmaktan daha etkili bir 

iletişim ve iç huzur aracı olduğunu vurgulamaktadır: 

K-3: Dua ederim hocam, dua ettiğimde de manevi bir şey olur, kendimi rahatlamış hissederim. 

İstediğin bir şey hemen gerçekleşmese de yine de bir mutluluk, bir huzur oluyor, derdinizi biriyle 

paylaşmış gibi. Dua ettiğimde biriyle konuşmaktan daha çok, kesinlikle daha çok etkisi oluyor. 

Daha farklı yani, iç huzur dediğimiz şey. 

K-13, dua ettiğinde tüm insanlar için dua ettiğini ve bunun kendisine iyi geldiğini ifade 

etmektedir. Allah’ın yardımını ve olumsuz durumlardan korumasını hem kendisi hem 

de tüm insanlık için istediğini dile getirmektedir: 

K-13: Tüm insanlar için dua ederim ve kendimi iyi hissederim çevremle ilgili dua ederim. 

“Yardım eyle, kötü düşürme” diye. 

Dua ritüeli sırasında hissettiklerinden ziyade duada ifade edilen yardım talebinin 

gerçekleşme durumunu ön plana çıkaran K-5, edilen duaların kesinlikle kabul 

edileceğini ve bu konuda oldukça emin bir yaklaşım içerisinde olduğunu belirtmektedir:  

K-5: “Rabbim” diyorum “bana yardım et”. O da yardım ediyor hocam, ben buna adım gibi 

eminim şahidim de. 

Yine duanın içeriğine ilişkin bir paylaşımda bulunan başka bir katılımcı, dua ettiğini 

fakat duada istedikleri gerçekleşmeyince dua etmeyi bıraktığını belirtmektedir: 

K-11: Dua ettim olmadı, sonra bıraktım.  

4.2 Değerlerle Yaşam (Özveri ve Sevgiye Odaklanma) 

Değerlerle Yaşam (Özveri ve Sevgiye Odaklanma) temasına doğrudan aynı 

isimdeki kategoriden ulaşılmıştır. Aşağıda bu temaya ilişkin bulgulara ve betimlemelere 

yer verilmiştir. 
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K-6, yalan söylemenin bireydeki değerleri yok ettiğini, yalan söyleyen insanın tüm 

kötülükleri işleyebilme potansiyelinin olduğunu belirterek değerlerin insan hayatındaki 

önemine vurgu yapmaktadır: 

K-6: Bir de yalan olmayacak insanda yalan. Yalan söylemeyen insan hiçbir şey yapmaz; ama 

yalan söyleyen insan her şeyi yapar. Bir insanda yalan varsa, ben kendi açımdan, her şey vardır. 

Yalan söyleyen insan her şeyi yapar. 

Bedenin emanet olarak verilmesi üzerinde duran K-10, bedenin hangi amaçla verildiğini 

düşünmenin ve o amaca göre kullanmanın, özverili ve sorumluluk sahibi olmadaki 

önemine dikkat çekmektedir. Ayrıca insanlığa yönelik derin bir sevgi içerisinde olduğu 

görülen K-10, diğer insanları kendisinden daha “iyi” gördüğünü, kendisi ihtiyaç 

içerisinde olsa da başkasının ihtiyaçlarını önceliklediğini, gösterdiği fedakâr tutumların 

değerini sorguladığını cümlelerinde dile getirmektedir: 

K-10: Canını veren Allah, bedeni veren Allah ve siz bedeni kötü yönde kullanıyorsunuz. Kötü 

amaçla kullanıyorsunuz. Ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü günah olduğunu biliyorum ama… 

Ben karşımdaki insanı her zaman kendim gibi görüyorum; çünkü benim elimde bir ekmek olsun. 

Karşımdaki adam aç olduğunu söylesin, ben elimdeki ekmeği komple ona veririm. Bu sizce iyi 

bir şey mi kötü bir şey mi? Ben herkesi öyle görüyorum, iyi görüyorum. 

Benzer şekilde K-5 de bedenin emanet oluşu üzerine vurgu yapmakta, emaneten verilen 

bedenle iyilik yapmanın, Allah’ın arzuladığı kişilik özelliklerine ve değerlere sahip 

olmanın, dini ritüellerin ve yararlı eylemler üretmenin önemine değinmektedir: 

K-5: Allah’ın verdiği en büyük emanet olan cana böyle nasıl diyeyim… Allah sana bir şey 

emanet ediyor. Sonra sen hıyanetlik ediyorsun, başka bir şey değil yani. Şöyle baktığım zaman 

hani desen ki “sen Allah için gece gündüz dua etmişsin, ibadet yapmışsın ve onları yaptığın 

halde mi başına geldi” desen “bundan dolayı mı isyan ettin de sen” o da yok. Sen Allah için bir 

şey yapmamışsın, bir günden bir güne birine beş kuruş sadaka vermemişsin örnek veriyorum. Ya 

da tutup kalkıp iki rekât namaz kılmamışsın. Sonra da Allah’ım neden böyle oldu… 

K-13, eylemlerine yön verirken, bu dünyadan sonraki hayat inancının ve sorumluluk 

duygusunun davranışlarını etkilediğini ve insanlarla kurduğu ilişki de adaletli hareket 

etmeye özen gösterdiğini ifade etmektedir: 

K-13: Bu dünyayı düşünürken gelecekteki dünyayı da düşünüyorum. Kimsenin hakkına 

girmemeye çalışıyorum. 
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K-14, vatan ve millet kavramlarının ön plana çıkararak içinde yaşadığı toplum için 

yararlı eylemler üretmeye gayret ettiğini vurgulamaktadır: 

K-14: Vatanıma milletime hayırlı olmaya çalışıyorum. 

4.3 Başa Çıkma (Sabır) 

Başa çıkmada güçlük yaşadığı anılarını ayrıntılarıyla paylaşan K-5, kardeşinin cep 

telefonu isteğine cevap vermek için bir çaba içerisine girdiğini ve o sırada maddi 

sıkıntılar yaşadığından dolayı elindeki biriktirdiği parayı harcamak zorunda kaldığını, 

dolayısıyla kardeşine cep telefonu alamadığını dile getirmektedir. Bu ve benzeri 

durumlarla baş etmede çok zorlandığını, sabırsızlık gösterdiğini ifade etmektedir. 

Sabretmenin, beklemenin, sakinliğin, zamana ve akışına bırakmanın önemini şu 

sözleriyle vurgulamaktadır: 

K-5:  On altı yaşına girdim. Kardeşim de on dört yaşına girdi. Kardeşim cep telefonu istiyor.  

Küçük olan kardeşim ortancam. Ona cep telefonu almayı o kadar çok istedim ki hocam. Kendim 

bile harçlık almıyordum, biriktirdim biriktirdim. En son gene evin kirası, sıkıntılar falan oldu. 

Kira parasını harcamak zorunda kaldık. Kirayı günü geldiğinde ben o parayı o telefon parasını 

götürüp kiraya verdim. Yani zoruma gitti hocam. Ben sabreden bir insan da değilim tez 

canlıyımdır. Bazen beklesek daha hayırlı bir şey olacak belki. Şöyle dönüp baktığımda, ben de 

eğer sabretseydim hala çalışmaya devam etseydim bu illete başlamamış olsaydım. Belki ben de 

onlar gibi olacaktım.  Belki değil hatta olacaktım. Ben adım gibi biliyorum. Biraz sabır etseydim 

biraz sükûnet edip her şeyi akışına bıraksaydım. Geçmeyen bir şey yokmuş hocam ben bunu 

anladım. Geçmeyen hiçbir şey yok. Yeter ki zaman, sabır.  

Yaşadığı olayların kendisi üzerinde bıraktığı etkileri içine attığını; fakat bir gün bunlara 

tahammül edemediğini ve kendisini eve kapattığını belirten K-2, bu durumun madde 

kullanmasına sebep olduğunu ifade etmektedir: 

K-2: Başa çıktım çıktım çıktım aslında, bir yerde doldu. “Böyle olmuyor” dedim ne yaparsam 

yapayım. Eve kapandım yani ben bunu içerken. Maddi olarak da çok ağır geldi. 

Başa çıkmanın güçleştiği bir yaşam olayında tekrardan madde kullanmaya hiç 

düşünmeden başladığını belirten K-10, yaşadığı duygusal yoğunlukla baş edemediği 

için hayatını hiçe saydığını ve intihara yönelik madde kullanım davranışlarına girdiğini 

dile getirmektedir: 
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K-10: Eşim ve çocuğumu trafik kazasında kaybettim. Gözümün önünde oldu. Ondan sonra eşim 

ve çocuğumu kaybettikten sonra üzüntüden direkt ben ölmek istiyorum dedim. Ölmek için tekrar 

eroine daldım, direkt balıklamasına, nasıl bir insan havuza balıklama atlar, ben de öyle eroine 

atladım. Ve atlar atlamaz direkt damar yolunu kullanmaya başladım. Damarlarıma iğne yapmaya 

başladım. Çünkü niyetim ölmekti, intihar etmekti. 

Sabrı, sükûnet ve beklemek olarak ifade eden K-11, tahammülü de sabrın anlamına 

dâhil etmektedir. Madde kullanmayı da bir teselli ve baş etme aracı olarak kullandığını 

belirtmektedir:  

K-11: Sabır; sükûnetle beklemek, gelecek şeyi heyecanla beklemek, tahammül etmektir hocam.  

Kendimizi avutmak için kullanıyoruz. 

Karşılaştığı problemlerle başa çıkmada daha olumlu bir tutum sergileyen K-13, çözüme 

odaklandığını, bunun için çeşitli seçenekleri denediğini, iletişim kurmaya çalıştığını 

söylemektedir:  

K-13: Bir problemle karşılaştığımda çözüm üretirim. Hadi bir gel dışarı çıkalım derim. Bir hata 

ettiysem açıklarım, özür dilerim. Konuşarak çözmeye çalışırım. 

4.4 Yararlı Eylem Üretme 

4.4.1 Çalışkanlık 

Sürekli eylem içerisinde olmanın katılımcılara iyi geldiği, katılımcıların ifadelerinden 

anlaşılmaktadır. K-6, AMATEM’de hiç boş durmadıklarını, madde ile başa çıkma 

becerileri kazandırmayı amaçlayan SAMBA isimli psikoeğitim programına veya drama 

gibi etkinliklere sürekli katılım sağladıklarını ifade etmektedir. Geçmişte çalıştığı, 

sosyalleştiği ve hayatın içerisinde olduğunu günleri anlatan K-5, çalıştığı günleri 

özlediğini ve çalışmayı bırakmasaydı belki de hiç madde bağımlısı olmayacağını dile 

getirmektedir: 

K-5: Şimdi dönüp geçmişe baktığım zaman da benim kuzenim var amcamın oğlu. Aynı yaştayız, 

yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Ne ben onun evinden çıkardım; ne de o bizim evden çıkardı. 

Sonra ben uyuşturucuya başladım. Yavaş yavaş milletten soğumaya başladım, toplumsal alandan 

bireysele doğru kaymaya başladım. Arıyor  neredesin diyordu. İşim var diyordum. Telefonu 

kapatıyorum. Görüşmek istemiyordum. Ben de eğer sabretseydin, hala çalışmaya devam 

etseydim, bu illete başlamamış olsaydım belki ben de onlar gibi olacaktım.  
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K-8, çalıştığı dönemlerde madde kullanmanın aklına gelmediğini, işi bıraktığı 

zamanlarda ise maddenin aklına geldiğini ifade etmektedir:  

K-8: Çalışıyorum hocam aklıma gelmiyor, çalıştığım zaman aklıma gelmiyor; ama iş bittiği 

zaman hemen aklıma geliyor iş bitince aklıma geliyor. 

Evde durmaktan ve eylemsizlikten sıkılmış bir görünümde olan K-4, çalışmaya istekli 

ve kararlı bir yaklaşım sergilemektedir. K-13 de çalışmayı çok sevdiğini belirtmektedir: 

K-4: Çalışacağım, evde duramıyorum, duramıyor insan. 

K-13: Çalışmayı çok seviyorum…  

K-6, madde bağımlısı olmadığı dönemlerde çalışmadığını, boş zamanlarını iyi 

değerlendirmediğini “boş zamanlarımızda geziyorduk tozuyorduk başka bir şey 

yaptığımız yok hocam” cümlesiyle ifade etmektedir: Ayrıca hala madde kullandığını ve 

üretkenliğinin olmadığını “hep eroin içiyorum hocam başka bir şey yaptığımız yok” 

cümlesiyle ifade etmektedir: 

4.4.2 İyilik Peşinde Olma 

İyilik peşinde olmanın bir gün kendilerine yaptığı iyiliklerin karşılığını alacağını ifade 

eden K-6, bu iyiliklerin geçmişiyle barışmasına da aracılık edeceğine inanmış bir 

görünüm çizmektedir: 

K-6: Yarın bir gün bir iyilik yaparız, bakarsın her şeyi siler. 

Kendisine manevi açıdan çok iyi gelen bir olayı anlatan K-3, sıcak bir günde ailesiyle 

beraber yaptıkları bir seyahat esnasında yol kenarında gördüğü, aç ve susamış olduğunu 

düşündüğü köpeklere bakkaldan süt alarak içirdiğini; ailesinin, yaptığı bu davranıştan 

dolayı mutlu olduğunu, onlar mutlu olduğu için kendisinin de mutlu olduğunu 

söylemektedir. Bir iyilik yaptığında veya yardım ettiğinde mutlu olduğunu ve hayattan 

lezzet almasını sağladığını belirtmektedir. İyilik davranışındaki niyete de vurgu yapan 
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katılımcı insanlardan bir şey beklediği için değil Allah rızası için yaptığını bunun da 

kendisinde haz ve lezzet duygularını uyandırdığını ifade etmektedir:  

K-3: Mesela köyden gelirken annemgil bir camide durdular … Caminin karşısında bahçesinde 

yavru köpekleri gördüm. Hava sıcak yatıyorlar. Önce götürdüm bir kapla su verdim. Suyu 

içtiklerinde hava çok sıcak olduğu için içim şey oldu mesela. Gittim bakkaldan süt aldım 

getirdim onları döktüm... Namaz kılıp geldiler, onlar bile benim bu yaptığım hareket ile ilgili çok 

mutlu oldular. Hayvanlara ne kadar iyi bir şey yapmışsın. Çok iyi bir şey yapmışsın falan diye, o 

olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Bir iyilik yaptığında bir şeylere yardım ettiğimde, onlar 

mutlu ediyor. Yani hayattan daha çok lezzet almayı sağlayan şeyler. Kesinlikle bir beklenti için 

yapmadım, Allah rızası için hayvanlara yardım ettim. Onların doyduğunu gördüğünde gerçekten 

bir lezzet, bir haz duygusu oldu kesinlikle. 

Madde bağımlısı bir bireyi bağımlılıktan kurtarmayı, maddi yardımda bulunmayı ve 

dini ritüelleri “iyilik yapmak” kapsamında ele alan K-6, zekât ve adak ibadetlerini buna 

örnek göstermektedir. Cümlelerinde niyet vurgusu yapan katılımcı, niyette Allah rızası 

gözetilmesinin, insana olumlu dönütlerinin olacağını ifade etmektedir: 

K-6: …Zekât, bir şeyi adak adayabiliriz, iyilik yapabiliriz. Mesela kendimiz kurtulduk bir kişiyi 

de kurtardık ne kadar sevap. Mesela bir insanı kurtarmak ne kadar büyük. Mesela iyilik yap 

denize at diyoruz, sonra sen onu Allah rızası için yap, onun sana kârı… 

K-10, dünya hayatında vefat eden eşi ve çocukları için dua etmenin, onların adlarını 

yaşatmanın ve sevap işlemenin hayata tutunma aracı olduğunu ön plana çıkarmaktadır: 

K-10: Ölmek yerine burada dünyada yaşayıp da eşimle çocuğumun adlarını yaşatmak, onlara dua 

etmek onların adına sevapları işlemek… 

K-11 iyilik yapmanın ve birtakım değerlerin önemine dikkat çekmektedir. K-13 de 

benzer şekilde iyilik yapmanın kendisindeki olumlu etkisine dikkat çekmekte, 

Yaradanla kurduğu bağın motivasyon kaynağı olduğuna da işaret etmektedir:  

K-11: İyilik, yardım etmek, dürüstlük, benim için önemli. 

K-13: İnsanlara iyilik yapmayı seviyorum. Her ramazan ve bayram 40-50 aileye iyisinden 

yiyecek gıda alırım. Bayramda birçok çocuğu giydiririm. Bizi Yaradan bize bu canı veren o. 

4.4.3 Hobiler Edinme 

Hobilerin ve boş zaman etkinliklerinin hayatı anlamlı ve yaşanabilir kıldığına dair 

ifadelerde bulunan katılımcılar, hem zamanı olumlu yönde değerlendirememenin madde 
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bağımlılığına yol açtığına; hem de bağımlılığın zamanı olumlu yönde değerlendirmeye 

engel olduğuna ilişkin çift yönlü etkileşime vurgu yapmaktadır. K-8, madde bağımlısı 

olmadan önceki dönemde arkadaşlarıyla geçirdiği zamanları “en mutlu olduğum 

zamanlar” sözüyle ifade etmektedir. Madde kullanmaya başlamayan ve hobileri olan 

arkadaşlarının şu anki yaşamlarına imrendiğini ifade etmektedir. K-3 de benzer şekilde 

boş zamanlarında yaptığı hobilerden bahsetmektedir: 

K-8: Madde kullanmadan önce geziyordum hocam kafeye giderdim, arkadaşla beraber bir yerde 

toplanırdık, gezerdik, tozardık. Elbise aldırdık mesela. Otururduk, gezerdik, yani mangala filan 

giderdik. Sonra buna (eroine) başladım. Arkadaşlar gidiyorlar geziyorlar. Hobileri var yani. Bir 

şeyler alıyorlar mangala gidiyorlar mesela, tatile gidiyorlar, öyle mutlu olunur yani. En mutlu 

olduğum zamanlar arkadaşlarımla tatile giderdik, gezerdik, çalışırdık, kendi paramızı yerdik, 

biriktirirdik. Sonra birleştirirdik, aynı elbiseleri giyerdik mesela.  

K-3: Boş zamanlarımda da halı saha maçları, çok nadir tiyatro, sinema gibi şeylere giderdim. 

Madde kullanmaya başladıktan sonra sosyal aktivitelerinin ve hobilerinin hepsinin 

bittiğini belirten K-10; maddenin, tüm hayatını ele geçirdiğini dile getirmektedir: 

K-10: Bir arkadaşınızda pikniğe gitmek. Bir akrabanızı düşünmek. Bir aktivite bir yürüyüş… 

Yok, bunların hiçbiri yok! Sosyal faaliyetiniz tamamen ölüyor. Aklınız fikriniz, nasıl bir insan 

çıktığında yemek yeme ihtiyacını düşünürse eroin de 24 saat boyunca aklımızdan çıkmıyordu. 

Maddenin, bireyin haz duygularını ele geçirdiğini vurgulayan K-1, yaşamı kaliteli ve 

mutlu kılabilmek için sosyal aktivitelerin ve hobilerin önemine dikkat çekmektedir. 

Sürekli aynı işi yapmanın ve tekdüzeliğin, bireyi yaşanabilir bir hayat yaklaşımından 

uzaklaştırıldığını belirtmektedir: 

K-1: Bıraktığınız zaman haz duygularınız devamlı onu istiyor o hazza alışmış, o şevke alışmış. 

Araya bir şeyler katmanız gerekiyor. Benim işim, nakliyeciyiz biliyorsunuz. Kendi işimiz. 

Gidiyorum, sabah çıkıyorum mesela 7’de gidiyorum. Evden işe, işten eve, evden işe. Onlar da 

(ailesi) haklı olarak takip ediyorlar aslında seni. Çünkü korkuyorlar. Ben her seferinde diyordum 

araya bir şeyler katacağım. Spor yapacağım, yüzmeye gideceğim. Gerçekten de bir sosyal 

aktivitem yok. Ev iş, ev iş, ev iş olunca insanda, işte o haz duyguları, hep böyle mi gidecek 

diyor. Hep böyle mi olacak hayat? Araya bir şeyler katmayıp… 
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 SÜRDÜRME BASAMAĞINA İLİŞKİN BULGULAR 

Değişim sürecinin son basamağında kararlılık ve kalıcılık kavramlarının önemi ortaya 

çıkmaktadır. Özellikle madde bağımlılığı bağlamında en sık karşılaşılan problemlerin 

başında nüksler/kaymalar yer almaktadır. Bu nedenle arınmayı ve temiz kalmayı 

sürdürmek için özdenetim ve duygusal dengeyi koruma temalarının ön plana çıktığı 

görülmektedir. Aşağıda iyileşmeyi sürdürmeye yönelik katılımcı ifadelerine yer 

verilmektedir: 

5.1 Özdenetim (Zararlı Alışkanlıklardan ve Hatırlatıcılardan Uzak Durma) 

Madde kullanmayı bıraktığı ve temiz kaldığı dönemden sonra tekrar kayma yaşadığı 

belirten K-9, iyileşmeyi sürdürmenin önemine dikkat çekmektedir. Temiz kaldığı 

dönemde manevi değerlerini, dini ritüellerini, Allah ile olan bağını devam ettirdiğini ve 

bunun temiz kalmasına katkı sağladığını ifade eden katılımcı, ritüellerin ve Yaradanla 

olan bağın zayıfladığı anda tekrardan kayma tehlikesini yaşadığını dile getirmektedir. 

Maneviyattan uzaklaşmanın beraberinde olumsuz duyguların tetiklediğini/hatırlattığını 

söyleyen katılımcı sonrasında kendine, çevresine ve vatana hayrı olmayan bir birey 

haline gelebileceğini vurgulamaktadır: 

K-9: Ama sen aracın yağına suyuna bakmazsan ne olur, motoru yatak sarar. Beni yaratan kim? 

Allah. Ben namazımı kılmazsan, manevi değerlerimi kaybedersem ne olacak? Bu sefer de 

şeytanî duygularım büyüyecek. Bu ne olabilir? Kadın zinasıydı, içkisiydi, kumarıydı, kötülükler 

art arda geliyor. Ben ne yaptım bu iki yıl boyunca onu sildim, maneviyatı yerleştirdim. Buraya 

tapayı kapattım ama iyi kapatamamışız, demek ki kaçırdı. Patladı tekrar tapamız.  Ama madde 

kullanırken bunlar hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Yalan, zina vesaire hepsi art arda geliyor. Tüm 

kötülükler birbirini buluyor, ortaya ne çıkıyor tamamen şeytanın askeri. Şeytanlaşmış bir insan 

türüyor. Ee bu insanın vatana mı yararı olsun, millete mi yararı olsun, kendine yararı yok ki 

vatana, millete, çevresine faydası olsun. 

Benzer şekilde zararlı alışkanlığının madde kullanmasına sebep olduğunu belirten K-13, 

sonrasında madde bağımlısı bir birey haline geldiğini ifade etmektedir:  

K-13: Alkol, madde almama ve bağımlı olmama sebep oldu.  
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AMATEM’deki temiz kalma durumunu sürdürme konusunda umutsuzluk yaşadığı 

cümlelerinden anlaşılan K-6, temiz kalmada saygı kavramının önemini ön plana 

çıkarmaktadır. Değişimi bireyin, aileden ve yakın çevreden önce kendisi için istemesi 

gerektiğine vurgu yapmaktadır. Alkolün ve esrar gibi birtakım zararlı alışkanlıkların 

bağımlılığı çok güçlü olan eroin veya kokaini çağrıştırdığını ve bu maddeleri 

kullanmaya yol açtığını belirtmektedir: 

K-6: Mesela hocam biz eroini bıraktık diyelim, buradan çıktık. İçmesek de bir yerde eroine 

buluşacağız yani. Alkol de alıyoruz. Ben inanıyorum yani, onlar esrar bağımlılık yapmıyor 

diyorlar ya! Yok ya. Buradan çıkıp esrar içsek yine başlayacağız eroine. Başa döneceğiz. Kayma, 

ondan sonra kısmi kayma, tam kayma derken yine geldik. Hocam bir insanın önce kendisine 

saygısı olacak sonra başkasına saygısı olacak. Hani diyorlar ya annem için yaptım. Hayır, önce 

kendin için yapacaksın. Sonra dersin ki annem için yaptım. 

Madde kullanırken ortama eşlik eden arkadaşlarının, temiz kalmasına engel olabilecek 

davranışlarda bulunabileceklerini ifade eden K-8, onların eski zamanları hatırlatıcı 

yaklaşımlarına karşı birtakım net cümleler ürettiğini belirtmektedir. Temiz kalmaya 

oldukça istekli görünen katılımcı, başına gelecekleri az çok tahmin etmekte, gelecekte 

arınmış bir birey olma konusunda oldukça kararlı bir duruş sergilemektedir: 

K-8:  …şimdi zaten mahalleye gittiğimde arkadaşlarım gelecek. Gel içelim diyecek. Ben 

“aramayın, sormayın” diyeceğim. Kesin diyeceğim. “Ben rahatsız oluyorum. Ben bunu bıraktım. 

Beni de teşvik etmeyin, bana yine selamımız olsun ama benim yanıma gelmeyin, böyle şeyler 

için” diyeceğim “eroin kullanmıyorum” diyeceğim “bıraktım” diyeceğim.  

Zararlı alışkanlıkları ve bağımlılıkları olan bireylerle beraber olmanın tehlikelerine ve 

onlardan uzak durmak gerektiğine vurgu yapan K-10, arkadaşlarının kendisini bağımlı 

birey haline getirdiğini ifade etmektedir: 

K-10: Çünkü onu içtiğim zaman, arkadaşımda görmüştüm. Bana ilk teklif ettiğinde bunun bir 

alışkanlığı, bir bağımlılığı var mı dedim. Hayır, yok demişti. Biraz arkadaşın da kurbanı oldum, 

biraz kandırmıştı. 
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5.2 Duygusal Dengeyi Koruma (Aşırılıklardan Uzak Durma) 

Temiz kaldığı dönemdeki durumunu tansiyon hastalığı sürecine benzeten K-7, temiz 

kaldığı sürece tansiyon hastası gibi aşırı duygu ve davranışlardan uzak durma 

konusunda kararlı bir tutum içerisinde görünmektedir. Tekrardan madde bağımlısı 

olmamak, maddeden korunmak veya kayma yaşamamak adına manevi açıdan duygu ve 

davranışlarındaki aşırılıklara bir ömür boyu dikkat ederek yaşar ise Cennete layık bir 

hale gelebileceğini belirtmektedir: 

K-7: Hocam hani tansiyon olayındaki gibi ömür boyu dikkat ediyoruz ya biz şimdi bu manevi 

anlamda da ömür boyu dikkat edersek maddeden korunmak için, Cennete layık bir hale geliriz. 

K-10, karşısındaki insanın mutluluğu için kendi mutluluğunu feda edebilecek bir 

yaklaşım sergilemektedir.  

K-10: Benim isteğim bu hocam, karşındaki insan mutlu olsun. Yeter ki ben ağlayan olayım.  

K-11, değer olarak ifade edilen kavramların hayatta bireyi mutlu etmesini bir ölçüt 

olarak ele almaktadır: 

K-11: Değerlerin kişiyi mutlu etmesi gerekir. 

K-12, maddi kaynakların fazlalığının madde istekliliğini tetiklediğini ve nüks; yani 

kaymaya sebep olabilecek bir unsur olduğunu ifade etmektedir: 

K-12: Biraz fazla paradan tekrardan döndüm maddeye. 

K-14 ise, temiz kalma yolculuğunda Allah ile arasındaki duygusal ilişkinin kendisini 

motive ettiğini ve koruduğunu dile getirmektedir: 

K-14: Allah korkusu beni iyi yolda gitmeme sevk ediyor. 
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 DEĞİŞİM SÜRECİNİN BAĞLAMI 

Bu başlık altında sıralanan temalar, değişim sürecinin farkındalık öncesi, farkındalık, 

hazırlık, eylem ve sürdürme basamaklarının herhangi bir kesitinde yer almaktan öte 

sürecin tamamında bütünleştirici boyutta ihtiyacı hissedilen, herhangi bir basamak 

altında sınırlandırılamayacak kadar geniş bir anlam alanına ve maneviyatla iç içe bir 

niteliğe sahiptir. Bu temalar bağlılık, tevekkül, olumlu düşünme, huzuru hissetme ve 

umut olmak üzere 5 farklı başlıkta ele alınmıştır. 

6.1 Bağlılık 

6.1.1 Aile Birlikteliği 

K-2, babasının iş seyahatleri nedeniyle her zaman şehir dışında olması ve annesinin de 

çalışıyor sebebiyle neredeyse anne-babasız büyüdüğünü ifade etmektedir. Kardeşinin de 

kendisinin de ailedeki sözlü veya sözsüz şiddetin içerisinde büyüdüğünü belirten 

katılımcı, annesinin boşanma kararı ve sonrasında başka biriyle evlenme durumları 

dolayısıyla anne figürünün hayatında etkin bir rol oynamadığını belirtmektedir. 

AMATEM’deki diğer madde bağımlılarının yaşantılarına yönelik yaptığı gözlemlerde 

de bağımlı bireylerin genellikle parçalanmış ailelerin çocukları olduğu bilgisini 

paylaşmaktadır. Parçalanmış ailelerin madde bağımlısı çocuklarının eylemlerinin 

nedenleri araştırılırken, ebeveyn otoritesinin olmayışının veya yetiştirilen aile ortamının 

dezavantajlı durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktadır: 

K-2: Ben zaten kendimi bildim bileli annem çalışıyor. Zaten anne babasız büyüdük. Baba şehir 

dışındaydı hep zaten. Kavga dövüş, öyle parça parça büyüdük yani kardeşim de ben de. Sonra 

tam ben bu sefer annem ben boşanacağım dedi dayanamıyorum dedi. Bu sefer, boşanır tamam 

iyi rahat rahat  annemi görürüz dedik. Derken bu sefer de başka biriyle evlenme işi çıktı. Hiç 

anne şeyi görmedim ben hiç. Bakıyorum burada da hep parçalanmış aileler yani. Herkesin 

boşanmış filan hep böyle yani kimse keyfinden bu işe düşmemiş. Başlarda aslında kendime 

kızıyordum da sonradan biraz da dedim hani. Bizim de hani (aile çevresi) düzgün olsa, biz de 

içmez miydik gibi düşündüm yani. Çünkü bize kızacak biri yoktu başımızda. Çocuk, bir şey 

yapar hani. 



137 

 

Ailesinin, özellikle de abisinin, babasının yerini doldurmaya çalıştığını ve bunu çok 

takdir ettiğini dile getiren K-7, babası dışında kalan abi, anne, amca, enişte gibi aile 

bireylerinin kendisini temiz tutmak için gösterdikleri gayreti takdirle ve dualarla 

anmaktadır. Aile birlikteliğinin önemine vurgu yapan K-7, babasının ölümü üzerine 

sarsıldığını, madde kullanmaya sebep olarak babasının ölümünü bahane etmediğini; 

bununla birlikte babasının yokluğunu her zaman hissettiğini ve kendisinde hep boşluk 

duygusunun var olduğunu ifade etmektedir. “Babam yanımda olsaydı belki de 

yapmazdım” cümlesiyle aile birlikteliğinin önemini de vurgulamaktadır: 

K-7: …Boşluk her zaman vardı zaten, babamın ölümünün arkasına hiç saklanmadım. Ama hep 

bir tarafım boş; bir tarafın dolu olsa da bir tarafında bir şeyler yok… Sonuçta annem yanımda, 

abim yanımda. Onların, (özellikle) abimin bana yaptığını hiçbir zaman bir baba oğluna yapmaz. 

Allah ondan bin kere razı olsun. Annem de öyle, amcam öyle, eniştem öyle. O yönden pek bir 

şeyim yok yani. Ama galiba biraz babamın olmayış sebebi. “Yok mu bunların (AMATEM’deki 

madde bağımlılarının) babası” var! Ama belki de olmazdım böyle. Sonuçta anne nereye kadar 

peşinden koşabilir çocuğunun arkasından. Bir de erkekse... Babam yanımda olsaydı belki de 

yapmazdım hocam. Çünkü babamın en sevmediği tip şu an benim halim en sevmediği tip yani. 

Yine aile birlikteliği ile ilgili bir durumdan bahseden başka bir katılımcı, çok küçük 

yaşlarda anne babasının ayrıldığını, kardeşlerin hepsinin annenin yanında kaldığını, 

kendisinin ise babasının yanına gittiğini ifade etmektedir. Babasıyla on dört yaşında 

iken yaşadıklarının aralarındaki bağları kopardığını belirten K-11, annesinin başka 

biriyle evlenmesi sonrasında ablasıyla yakınlaştığını, ablasıyla vakit geçirmekten ve 

ailesiyle birlikte akşam yemeği yemekten dolayı mutlu olduğunu dile getirmektedir: 

K-11: Üç kardeş, baba bir, toplam altı kardeşiz. Anne ve baba ben 3-4 yaşındayken ayrıldı. 

Sadece ben babamın yanına gittim. 14 yaşımda babamın tutumları ilişkileri kopardı. Annem 

başka biriyle evlendi. Ablamla vakit geçirmek mutlu ediyor. Anneden ziyade ablaya yakınım. 

Ailemle birlikte akşam yemeği yemek mutlu ediyor.  

Madde bağımlılığının aile bağlarını kopardığını belirten K-5, aile bireyleri ile bir araya 

gelmenin önünde bir engel oluşuna da vurgu yapmaktadır. Kullanılan maddenin hayatın 

tamamını doldurduğunu ve aileye yer bırakmadığını ifade etmektedir: 
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K-5: Uyuşturucunun peşinden koştuğumuz için, bir de bu öyle pis bir illet ki insanı ailesinden 

bile soğutuyor ya. Ailenizle bir araya gelemiyorsunuz. Sabah evden çıkıyorsunuz, sadece madde 

oluyor hayatınızda başka hiçbir şey olmuyor.  

Madde kullandığı dönemlerde ailesiyle iletişiminin ve aradaki güven duygusunun 

sorunlu olduğunu, AMATEM’deki tedavi sonrasında ailesiyle olan iletişiminin ve 

güven ilişkisinin daha iyiye gittiğini, bu durumun hem kendisini hem de ailesini mutlu 

ettiğini belirten K-3, gelecekteki durumuyla ilgili olarak oldukça umutlu bir tutum 

sergilemektedir.  

K-3: Eksik kalan yanları var ama eskiye göre, şu an çok daha iyiyim. Her yönden ailemle aram 

iyi. Sabah kalktığımda ne olacak nereden para bulurum derdim yok. Ailemle güvenim tam 

oturmadı ama bana yavaş yavaş güveniyorlar. Onlar da çok memnunlar bu durumdan. Hep daha 

iyiye gidiyor yani. Zamanla inşallah daha da iyi olacak. 

Aile birlikteliğinin önemine dikkat çeken K-13’ün, dönüşüm sürecinin bütünleştirici 

unsurlarından olan bağlılık ve aile birlikteliğine önem verdiği görülmektedir. Haftanın 

belirli bir gününü ailesine ayırdığını, kahvaltıyı eşiyle beraber hazırladığını, temizliği 

eşiyle beraber yaptığını, hafta sonu etkinliklerine yine eşiyle beraber gittiklerini ifade 

etmektedir. Madde kullanan bir çevresi olmadığı gibi herhangi bir arkadaşının da 

olmadığını söyleyen K-13, bir insanın eşiyle ve çocuğuyla mutlu olabileceğini dile 

getirmektedir: 

K-13: Pazarları aileme zaman ayırıyorum. Eşimle kahvaltı hazırlıyoruz. Günü beraber temizlik 

yaparak evi toparlayarak geçiriyoruz. Akşam mavi göle pikniğe gideriz ailecek. Hafta içi 

akşamları eve gidip yemeği beraber hazırlıyoruz. Hiç ortamım yoktur. Madde kullanan bir 

çevrem yoktur. Arkadaşım yok. İnsan eviyle işiyle ailesiyle çocuğuyla mutlu olur. 

Akrabalarından örnekler vererek aile bağlarının önemine ve mutluluk getirdiğine vurgu 

yapan K-14, maddî durumdan ziyade basit ama birlikte yenilen bir kahvaltının 

kendisinde bıraktığı olumlu etkiyi şu şekilde ifade etmektedir: 

K-14: Teyzemlerin aile bağları çok kuvvetli ve çok mutlular. Asgari ücretle geçiniyorlar. 

Kahvaltıda zeytin peynir ekmek olur; ama onlarla birlikteyken o kahvaltıdan çok lezzet aldım.   
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6.1.2 Yakınlardan İlgi Görme 

Madde kullanmaya başladıktan sonra yakınlarının ilgisizliklerinden şikâyetle bahseden 

K-8, madde kullanmadan önceki dönemde çevresindekilerin ilgisini ve sevgisini 

yakından hissettiğini; sonraki dönemde ise yalıtılmışlık ve değersizlik duygularıyla baş 

başa kaldığını belirtmektedir. Yine yakınlarının damgalamalarından ve dışlamalarından 

yakınan K-8, yakınlarının bu haksız tutumlarını eleştirmektedir. Özellikle yakınlardan 

görülen ilginin manevi bir ihtiyaç oluşuna vurgu yapmaktadır: 

K-8:  Eroini kötü gördükleri için biraz ilgisiz davranıyorlar. Maneviyat ilgi olabilir mi hocam? 

Bu ilgisizlik madde başlamadan önce yoktu, iyiydik, seviyorlardı beni. “Bunu bırak bırakmazsan 

benim yanıma gelme” dediler, benimle konuşma dediler. “Bıraktıktan sonra benim yanıma gel” 

dediler. Bence haksızlardı hocam. Daha bir ilgili olabilirdi. Babam mesela “gel seni tedaviye 

götürelim” filan diyebilirdi. Dışlıyorlardı. Toplumun içine bile katılamaz olduk. Madde 

kullanınca insanlıktan çıkıyoruz. Niye yalan söyleyeyim.  Eroinci diye selam bile vermiyor, 

binadaki komşularınız bile eroinci diye selam vermiyorlar, konuşmuyorlar, dışlıyorlar hocam. 

Kendi akrabam bile değer vermiyor, kardeşin bile git diyor. Hocam yani bu hastalık olduğunu 

bilerek biraz daha ilgili olmaları lazım. Şimdi bıraktım mesela, ailem şimdi beni iyi görüyorlar, 

her şeyi yapıyorlar, ellerinden gelen hepsini yapıyorlar, yavrum çocuğum filan. 

Sevdikleriyle beraber olmayı, onların kendisini desteklemesini mutluluk olarak 

isimlendiren K-10, sevdiklerinin mutluluğunun da kendi mutluluğu için bir araç 

olduğunu belirtmektedir. Hatta sevdikleri tarafından desteklenmekten öte, sevdiklerinin 

kendisinin yanında olduğunu hissetmesinin daha mutluluk verici olduğunu ifade 

etmektedir. İlgi ve sevgi sayesinde üç buçuk sene temiz kaldığını cümlelerine ekleyen 

K-10, bir insanın kalbinin içinde sevgi olduğunda ve dini ritüellerini yerine getirdiğinde 

maddeden uzak durabileceğini dile getirmektedir. İlgi ve sevgi ihtiyacının giderildiği 

dönemde maddeye ihtiyaç duymadığını vurgulamaktadır:  

K-10: Benim için mutluluk karşınızdaki insanı mutlu edebilmek. Onun mutlu olduğunu 

gördüğünüz zaman zaten ben de mutlu olurum. Bu kesin de dediğim gibi sevdiklerim yanımda 

olduktan sonra her türlü mutlu olurum ben, yeter ki onlar benim yanımda olsun, beni 

desteklesinler. Desteklemekten ziyade benim yanımda olduklarını bildiğim an bile beni mutlu 

eder yani… O zaman bir bayanla tanıştım, o beni buraya yatırdı, onun sayesinde kurtuldum. 

Buraya geldim tedavi gördüm kurtuldum dışarıya çıktım. Üç buçuk sene içerisinde onunla 

evlendim. Allah’ıma şükürler olsun çocuğum oldu. Hiç (madde) kullanmadım çünkü sevdiğim 

vardı, devamlı düşündüğüm biri vardı, eroin aklıma bile gelmiyordu. Kalbimin içinde sevdiğim 

vardı, tekrar namaza başlamıştım. Oruç tutmaya başlamıştım. Bayram namazlarına gitmeye 

başlamıştım. 
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Ailesinin kendisine gösterdiği ilgiyi her zaman yanında hissettiğini belirten K-1, 

maddeden arınacağı konusunda ailesinin umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini 

vurgulamaktadır: 

K-1: Aile hiç vazgeçmedi, tek çocuğum ve devamlı üzerime titriyorlar. Başka hiç bir şeyleri yok 

hayatlarında. Onlar da sağ olsunlar asla desteklerini esirgemiyorlar. Çünkü aile hiçbir zaman 

umudu kesmiyor. Her zaman bir umut her zaman bir umut. 

Benzer şekilde annesinin dindarlığını ve çocuklarına verdiği manevi desteğin önemine 

vurgu yapan K-14, aile değerlerinin kendisi için önemli olduğunu ifade etmektedir:  

K-14: Annemin dindarlığı ve bize verdiği manevi destek beni tuttu.  Aile değerleri benim için 

çok önemli. 

Babasının kendisine hep uzak durduğunu ve baba ilgisinden yoksun büyüdüğünü 

belirten K-4, yedi sene boyunca madde kullandığını fakat ailesinin ilgisizlikten dolayı 

fark etmediğini dile getirmektedir: 

K-4: Ben 10 yaşından beri iyi hatırlarım, babam bir kere gel yanıma dediğini hiç hatırlamam. Ya 

şöyle yapalım böyle yapalım dediğini hiç hatırlamam. Gece mesela çalışıyoruz geç geliyoruz, hiç 

kimse yok evde, herkes uyuyor. Yanımda çalışan başka bir arkadaşı evine bırakıyoruz. Annesi 

camda bebeği bekliyor, çocuğu bekliyor camda. Şöyle düşünüyorum. “Benim ailem niye bunu 

yapmıyor” diye. Benim içtiğimi yedi sene bilmediler, bu da ilgisizlikten dolayı, ilgilenselerdi 

zaten bunu bilirlerdi. 

6.1.3 Seven Yaradan Algısı 

Katılımcılar genellikle seven Yaradan algısını, affedilme istekleri ve ümit duygularıyla 

beraber ele almaktadırlar. Allah ile olan bağlılıkta gönlün fonksiyonuna vurgu yapan K-

1, dini ifadelerin ve inancın bu bağlılığı beslediğine işaret etmektedir. Yaradanla ile olan 

ilişkiyi anne-çocuk ilişkisine benzeten katılımcı, annenin çocuğuna gösterdiği şefkat 

gibi Yaradanın da kuluna rızıklar göndermesini, sıkıntılarını gidermesini olumlu bir 

Yaradan algısı çerçevesinde değerlendirmektedir: 

K-1: Yani gönülden yakınlaşmak, gönlünü Allah’a bağladıktan sonra 

“Bismillahirrahmanirrahim” bile desen sonuçta ne yaptığını biliyorsun. Neye yaradığını 

biliyorsun… İnanıyorum, sonuçta Yaradan, bir anne evladına kıyamazken; Yaradan kuluna nasıl 

kıysın yani. Anneyi senin arana elçi koymuş. O seni dünyaya getirmiş. Anne bile canın acıdığı 

zaman çıkıp da yanına koşuyor. Çocuğu gözüyle gör! Kıyamayacağı düşüncesindeyim. 
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Kıymıyor zaten sabrediyor değil mi yani? Beni sevdiğini düşünüyorum İşim gücüm rast gidiyor. 

Sıkıntı yok. Hani bana rızkımı veriyor Borcum yok derdim yok. Ya da olunca ödeyebiliyoruz, 

Kaza bela göstermiyor. Bunlar benim için çok önemli şeyler. 

Yine olumlu bir Yaradan algısı çerçevesinde başına gelen veya gelebilecek olayları 

değerlendiren K-6, değerler boyutunda Allah’ın affediciliğini ön plana çıkarmaktadır.  

Yaranın kendi affediciliğini, kulunun affediciliğine bağladığını belirterek koşulsuz bir 

şekilde kullarını seven ve kabul eden bir Yaratıcı algısına sahip olduğunu 

vurgulamaktadır: 

K-6: Diyor ya Allah “bir kul seni affederse ben de seni affederim”. Mesela biri bize bir yanlış bir 

şey yaptı, affet. Mesela sana bir araba çarpacak. Allah da seni oradan kurtarır, her şey bir vesile. 

Mevlana diyor ya hocam. Ne olursan ol yine gel. Denizler kadar günahın olsa da yine gel diyor. 

Benzer şekilde K-8 de Allah’ın sevgisinin kendisindeki ümidi beslediğine işaret 

etmektedir:  

K-8: Hocam Allah seviyordur illaki kuluyuz sonuçta bunları yapmazsak… Allah’tan ümidimi 

kesmedim. 

Etkin bir şekilde madde kullanmaya devam ettiği dönemde bile camiye gittiğini ve 

namazlarına devam ettiğini belirten K-9, Allah’ın kapsayıcılığı ve sevgisini derinden 

hissettiğine ilişkin ifadelerde bulunmaktadır. Arkadaşlarının, madde kullanmalarından 

dolayı suçluluk hissettiklerine ve bundan dolayı namaz kılmayı uygun görmediklerine 

işaret eden K-9, kendisinin olumlu bir Allah algısının olduğunu vurgulamaktadır. Dini 

ritüellerin zamanla bireyin düşüncelerini ve davranışlarını olumlu yönde değiştireceğini 

dile getirmektedir. Allah’ın adaletinin kendisine korku değil; aksine ümit verdiğini 

belirtmektedir:  

K-9: Bir gün sanayide camiye sarhoş girdim, yine uyuşturucu kullanmıştım, Ben devam 

ediyordum, namazımı hiç bırakmadım, uyuşturucu içtiğim halde namaz kılıyordum. Çünkü bana 

büyük bir hocamız şöyle demişti: “V….” demişti, “Ne olursan ol gel diyor değil mi?” demişti. 

“Evet hocam” dedim. “Zamanla sen o maddeden utanacaksın namaz bunu engelleyecek” demişti. 

(Bir gün arkadaşlarım) “Ya sen kafayı mı yedin Allah çarpar şöyle böyle” (dediler). Ya dedim 

“sizin inandığınız Allah'la benim inandığım Allah arasında çok fark var” dedim. “Benim 

inandığım Allah, İslamiyet kolaylık dini değil mi” dedim. Fikri ne olursa zikri olur derler ya 

benim fikrim ne, ibadet yapmak, uyuşturucu içmek değil; aslında benim fikrim ibadet yapmak 
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olduğu için sonra zikrime dönüştü. Bu 2014 yılında (oldu). Sabah namazına sürekli gidiyordum. 

Ben korkudan yana değilim. Ee bunun ahiret hayatı var demiş peygamber bana. Ben bu dünyada 

günah işlersem kulu görmedi; Allah gördü. Onun vebalini ödeyip de benim Cennetime 

gireceksin diyor. Öyle bir sevgi gösteren bir Allah’tan korkmaya gerek var mı yok, benim 

Rabb’im demiyor “sen bunu işledin, ömrü billah seni cehennemde atacağım” demiyor. Ne diyor 

“sen onun vebalini ödeyeceksin” diyor, “benim cennetime gene geleceksin diyor”. “Tek bir 

Allah’a şirk koşma” diyor. “Allah’ı yok sayma” diyor.  

Yaradana olan bağının gerçek zenginlik olduğunu ifade eden K-14, o bağın hiçbir 

zaman kopmadığını ve kendisi için çok değerli olduğunu belirtmektedir: 

K-14: Yaradana olan bağ asla kopmadı. Her şeyi kaybetsek de Allah’ımız var. 

6.2 Bireysel Çaba ile Beraber Yaradana Dayanma 

Eylemlerin kalitesini niyetlerin belirlediğini belirten K-3; dışsal faktörlerin, 

eylemlerinin niteliğini belirtmede çok fazla etkili olmadığını ifade etmektedir. 

İnsanların kalplerindekini bilen Allah’ın rızasını niyete alarak eylemde bulunmanın 

önemli olduğunu dile getirmektedir: 

K-3:  Ameller niyetlere göredir kesinlikle. Yani bizim niyetimiz iyi olduktan sonra, Allah bizim 

kalbimizden geçeni bildikten sonra insanların yaptığımız şeyleri kötü gibi görmesi sıkıntı değil. 

Önemli olan onun neyi niyetle yaptığımız önemli niyetimiz iyi olduktan sonra inşallah. 

Madde kullanmayı tam olarak bırakmak için öncelikle kafada bitirmenin gerekliliğini 

beliren K-5 bireysel anlamda sorumluluk almanın önemine vurgu yapmaktadır. 

Sonrasında ise vücut diliyle vicdanın rolüne dikkat çekerek Allah’tan yardım istemek ve 

Yaradana güvenmek gerektiğini dile getirmektedir.  

K-5: Öyle de insan bırakır mı bırakamazsın kardeşim, önce şurada bitireceksin (kafasını 

göstererek) sonra buradan isteyeceksin (kalbini göstererek).  Ondan sonra Allah’ım yardım et 

diyeceksin. 

Kendi iradesini Allah’ın yardımıyla daha güçlü hale getireceğine inanan K-8, bu sayede 

tekrardan kayma yaşama ihtimalinin olmayacağını belirtmektedir. Allah’ın yardımını 

yanında hissetmenin, ona güven duymanın ve onunla iletişim kurmanın ümit 

duygularını beslediğini, bu şekilde yaşamanın gerekli olduğunu vurgulamaktadır: 
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K-8: Kurban olduğum Allah yardım eder yani. O bana yardım ederse ben buna bir daha asla 

dönmem diyorum hocam. Bu bana ümit veriyor. Allah’a dua ettim inanıyorum zaten, O’ndan 

ümit ederek yaşayacağız. 

Yaşamında zor dönemler geçirdiğini belirten K-10, bütün bu zor süreçlerde Allah’ın 

yardımını ve sevgisini hissettiğini belirtmektedir. İyiliksever insanlar aracılığıyla 

Allah’ın kendisine sevgisini gösterdiğini düşünmektedir. Madde bağımlısı olmasına 

karşın Allah’ın kendisine yardım etmesini, Allah’ın kendisine yönelik merhametine ve 

bağışlayıcılığına bağlamaktadır: 

K-10: Dört sene içinde mendil sattım, araba camı sildim, dilencilik yaptım. Çoğu zaman 

“Allah’ım, bugün hiç bir iş yapamadım, param yok, ne yapacağım, ne edeceğim” dediğim zaman 

biri çıkıp geliyordu. Ya elli milyon ya yüz milyon veriyordu, durup dururken hiç ummadığım bir 

anda. Ondan sonra Allah’ıma dua ediyordum. “Allah’ım ne yücesin, ne şeysin” diye. Fakat bunu 

acaba biz acı çekmeyelim diye mi yapıyordu? Rabbim ya da başkalarına zarar vermeyelim diye 

mi? Bunu da düşünmeden geçemiyorum. Ama yine de o affedici, bağışlayıcı. 

 

6.3 Olumlu Düşünme (Şükür) 

Maddi durumunun iyi olmasının kendisinde bir gevşeklik ve rahatlık durumuna yol 

açtığını belirten K-1; ailesinin her zaman ve şartta kendisinin arkasında durmasının, 

şımarıklık duygusunu beslediğini ve içinde bulunduğu avantajlı durumu fark 

edememesine sebep olduğunu ve bu nedenle maddeye kaydığını belirtmektedir. 

Farkındalık kazandıktan sonra ihtiyacından daha çok kazanmanın sanıldığı gibi daha 

çok mutluluk getirmeyeceğini vurgulayan K-1; basit, kanaatkâr bir yaşam tarzının 

insana gerçek mutluluğu getireceğini ifade etmektedir: 

K-1: Maddiyat, rahatlık, şımarıklık duygusu oluşturdu bende. Arkamda insanlar var… 

(Farkındalık sonrası) Milyarlarım olsun trilyonlarım olsun. Malımın üstüne mal katayım 

kesinlikle yok. Evde çorbamız kaynasın, borcumuzu ödeyelim yeter Allah’ım. Dua ettiğimde 

kabul olduğunu da görüyorum. 

Arkadaş çevresinin, kendisinin arzuladığı imkânlara sahip olmalarına rağmen içinde 

bulundukları güzellikleri fark edemediklerini ve nankörlük ettiklerini belirten K-5, 

kendisinin ise dezavantajlı bir durumda olmasına rağmen önceleri çalışmayı asla 
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bırakmadığını fakat zamanla “onlar nankörlük ediyor da ben niye etmiyorum” 

düşüncesinin güçlendiğini dile getirmektedir. Böylece şükretmeyen ve sürekli Allah’a 

sitem eden bir insan haline geldiğini söylemektedir. Sonrasında ise “geçmeyen bir şey 

yokmuş” düşüncesinin kendisinde birtakım farkındalıklar kazandırdığını, artık isyan 

etmediğini, isyan etmeyi günah olarak bildiğini, Allah’ın kendisini denediğini ve 

başaramadığında sorumluluğu kendi üstüne aldığını vurgulamaktadır. İsyan ede ede 

zaten bu hale (madde bağımlısı ve ona eşlik eden sorunlu durum) geldiğini düşünerek 

istediği bir şey olmayınca “boş ver” dediğini ve artık hayata daha olumlu baktığını ifade 

etmektedir: 

K-5 Dedim ki, Allah’ım neden dedim, millete bakıyorum her şey gayet güzel. Arkadaş çevrem 

çalışmadıkları halde -o zaman- okumadıkları halde her türlü imkânları var, daha o halde 

nankörlük ediyorlar. Ben de bakıyordum şöyle kendimde bir şey yok, çalışıyorum çalışıyorum 

olmuyor. Onlar nankörlük ediyor da ben niye etmiyorum dedim. Biliyorum da günah olduğunu. 

Şu an mesela son bir senedir filan kesinlikle bir isyan etmiyorum, kesinlikle yani. Nasıl diyeyim 

örneğin ayakkabım yırtık, ayakkabı almam gerek, düşünüyorum. Eskiden ben böyle böyle 

yapıyordum, bir şey istiyordum, olmuyordu. Boş ver ya diyorum zaten böyle hep yapa yapa 

zaten bu hale geldik.  Ben önceden nasıl diyeyim şükretmiyordum hocam. Yalana gerek yok. 

Sürekli Allah’a bir sitem. Allah Teala Yüce Rabbim ufak da olsa bir sınava sokmuş sen o 

sınavdasın. Sen geçememişsin ben yani şahsen öyle düşünüyorum.  Geçmeyen bir şey yokmuş. 

Hocam ben bunu anladım, geçmeyen hiçbir şey yok. 

İnsanların, özellikle de madde bağımlılarının, yaşantılarındaki güzellikleri kendinden 

bilme, olumsuzlukları ise Allah’a yükleme gibi bir yönelimi olduğunu belirten K-10, 

eylemlerin sorumluluğunu almaya yönelik yapılan içsel ve dışsal atıflara manevi bir 

boyut getirmektedir: 

K-10: İyi bir şey olduğu zaman Allah’ımızı düşünmüyoruz. Allah’ım senin sayende güzel şey 

oldu demiyoruz. Ne zaman ki başımıza kötü bir şey gelse Allah’ım neden diyoruz. 

K-11, hayata olumlu bakmaya çalıştığını fakat gördüğü olumsuz olayların kendi 

yorumlamasından bağımsız olarak gerçekten kötü olduğunu ve yaşamının kötüye 

gittiğini söylemektedir: 

K-11: Olayları kötü yorumlamaktan ziyade gerçekten her şey kötü gidiyor.  
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6.4 Huzuru Hissetme 

6.4.1 Bütünlük Duygusu  

Dua ettiğinde Yaradanı her an yanında hissettiğini belirten K-9; Yaradanın, var ettiği 

insanı asla yalnız bırakmadığını, gönlünden geçen her türlü isteğine cevap verdiğini ve 

bu iletişimin kendisini huzurlu hissettirdiğini vurgulamaktadır. Ayrıca madde kullanımı 

ve buna eşlik eden bazı sorunlardan dolayı oluşan günah duygusuyla baş etmede 

Allah’ın ve peygamberin merhametinin kuşatıcılığını ön plana çıkarmaktadır: 

K-9: Ben dua ettiğimde içime bir huzur geliyor şöyle bir şey. Ben Yaradandan isterim. Çünkü o 

yarattığı için şimdi insanoğlu illaki tek başına değil benim duam şudur “ya Rabbi benim gibi 

düşenlerin dilde dileğini gönülde muradını ver”. En güzel dua… Diyor ya ben isteseydim öyle 

bir ümmet yaratırdım ki hiç günah işlemeyen ama Âdemoğlunu yarattım diyor. Günah işleyip 

onların tövbe ettiğini gördüm diyor ve sevindim buna diyor ayet-i kerimede. Böyle bir Yaradan 

varken ne hacet ki başka bir yaratıcı aramak veya başka bir peygamber aramak? Ümmetim 

ümmetim diye yalvaran bir peygamber varken. 

Boşluk ve yalnızlık duygusunu derinden hissettiğini belirten K-10, bu sırada yakın 

çevresinden destek beklediğini; fakat aradığı desteği bulamadığını ifade etmektedir.  

Hiç kimsenin kendisini dinlemediğini, halini hatırını sorup öğrenmediğini, anlamadığını 

bu noktada hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmektedir. Diğer taraftan ise Allah’ın 

yüceliğine vurgu yaparak Allah’ın; sıkışık olduğu zamanlarda yardım isteğine cevap 

verdiğini, zor durumda kaldığında bir çıkış yolu gösterdiğini, kendisini desteklediğini, 

kötülüklerden koruduğunu ifade etmektedir. Fakat bunula beraber eroini de bir arkadaş, 

sırdaş ve sığınılacak bir liman, yalnızlık ve boşluk duygusuyla baş etmede bir araç 

olarak görmektedir. Eroinin bir sığıntı veya bazı şeyleri unutma aracı olduğunu 

belirtmekle beraber Yaradanın bağını nasıl kuracağını bilemediğini ifade etmektedir: 

K-10: Boşluktaydım yalnızdım. Derdimi sıkıntımı kimseye anlatamıyordum kimseyle 

paylaşamıyordum. Tekrar arkadaşlar benim halimi hatırımı anlarlar dedim. Ne durumda 

olduğumu bilirler öğrenirler dedim. Ailem için de öyle beni anlarlar dedim. Ama tam aksine, tam 

tersi oldu. Hiç kimse anlamaz oldu. Rabbim her şeyden yücedir. Kurban olduğum Allah öyle bir 

yücedir ki. Derler ki kul sıkışmayınca Hızır yetişmez derler. Gerçekten öyle öyle. Zor 

zamanlarımda kurban olduğum Allah’ım öyle yetişiyor ki hiç ummadığınız bir anda karşınıza bir 

şey çıkıyor yani. Mesela para bulamadığımızda nasıl bulacağım, nasıl şey yapacağım diye 

düşünürken eroini bulabilmek için, eroini alabilmek için krizde kalmamak için Allah’ın bir 
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yerden, ya bir arkadaş gönderiyor ya bir dost gönderiyor ya bir yerden bir şey buluyorsunuz. 

Kesin bir şey çıkıyor karşınıza o an o parayı bulabiliyorsunuz. Yani madde bulmak için değil, 

zorda kalıp kötü şeyler yapmamak için. Allah’ım o kadar yüce ki duaları kabul ediyor... Eroine 

düşme sebebimiz en çok da yalnızlık boşluk derdinizi sıkıntınızı anlatamamanız kimseyle bir 

şeyi. O an eroini içtiğiniz sürece unutuyorsunuz. Bu sefer eroini bir arkadaş bir sırdaş bir dert 

ortağı olarak görüyordum. Çünkü arkamda kimse kalmadı, ailem bile beni bazen dışlıyordu, 

bazen uzaklaştırıyordu, eroini bir “sığıntı” olarak gördüm.  Ya adım atmasını bilmiyorum 

Allah’ıma karşı, ya da nasıl yapacağımı bilmiyorum. 

Maneviyatı düşünmenin kendisine çok iyi geldiğini ifade eden K-3, ruhunu beslenmiş 

hissettiğini dile getirmektedir. Ruhun açlığını gidermek adına bedeninin çoğu zaman 

bazı şeylere ihtiyaç duyduğunu, ruhu beslendiğinde ise bedenin ruhu beslemek için 

maddi şeylere ihtiyaç duymayacağını vurgulamaktadır: 

K-3:  Bazen bunları (maneviyatı) düşünmek o kadar iyi geliyor ki ruhu besliyor, ruh doyduğu 

zaman... Bazen değil çoğu zaman bedenim, ruhun açlığından dolayı aradığı bazı şeylere 

(maddelere) hiç ihtiyaç duymuyor. 

Manevi anlamda bir takım yönelimleri ve etkinlikleri olduğunu söyleyen K-14, Allah 

inancının ve annesinin duasının kendisini hep koruduğunu ifade etmektedir. 

K-14: “Yunus Emre dizisi”ni izliyorum, son zamanlarda maneviyata yöneldim. Anamın duasıyla 

tamamen yoldan çıkmadım. Asla zıvanadan çıkmadım Allah inancımdan dolayı. 

6.4.2 Manevi Ritüeller 

K-1, uyuşturucu ile ilgili yaşam ve dönüşüm hikâyeleri konu alan belgeselleri izlediğini 

ve maneviyat fenomeninin bağımlı bireylere iyi gelişini gözlemlediğini belirtmektedir: 

K-1: Bazı belgesellerde görüyorum. Uyuşturucu içen insanların belgesellerini yapıyorlar, 

maneviyat konusunun iyi geldiğini görüyorum, denk geliyorum ve izliyorum. 

K-9, maneviyatın formel bir yapısının olmadığını, bireye özgü olduğunu ve maneviyatla 

ne kadar meşgul olunur ise insanı o kadar güçlü ve dirençli yapabileceğini dile 

getirmektedir. Kendisinin madde etkisindeyken camiye gittiğini de paylaşan katılımcı, 

arkadaşlarının bu durumu garipsediğini ve kınadığını; fakat onlara “o Allah ile benim 

aramda” diyerek maneviyatı asla bırakmak istemediğini belirtmektedir. Manevi 
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yaşantıyı zayıflattığında kalpteki sevginin de azaldığını, kayma ve nüks yaşadığını, 

kalbin Allah’ı hatırlamasının beyni de etkilediğini sözlerine eklemektedir. 

K-9: Ben bu maneviyat işini hallettim tamam diyemezsin daha fazla uğraştıkça güçlenir insan 

dirençli olur insan. Bana “sen kafayı mı yedin” diyorlardı. “Hiç insan uyuşturucu içip içip 

camiye gidip beş vakit namaz kılar mı” diyorlardı.  Diyordum “ben kılarım o Allah’la benim 

aramda”. “Sen bunu yargılayamazsın” diyordum. Ama manevi yaşantı azaldığı zaman, tekrar 

kayma, tekrar düşme oluyor. İnsanın manevi değeri kayboldukça ne oluyor hocam? İçindeki 

sevgi bitiyor, kalp zikretmezse beyin neylesin. 

İslam dininin ibadetlerinden olan abdest almak, namaz kılmak gibi ibadetleri yaptıkça 

rahatladığını, mutlu ve huzur dolu olduğunu söyleyen K-3, maneviyattan kopmadığını 

fakat madde kullanmaya devam ettiği için de tam olarak maneviyata yönelemediğini 

ifade etmektedir. Dini ritüelleri de içine alan maneviyatın daha yoğun yaşandığı 

durumlarda kötülüğün önünün kesileceğini, kötülüğe olan isteğin kırılacağını 

vurgulamaktadır. Zira madde kullandığında kendini suçlu hissettiğini sonrasında madde 

kullanmasının yanlış olduğunu bildiği halde gidip namaz kıldığını belirtmekledir. 

Madde kullanmayıp bedenen temiz olduğu dönemde ise maneviyata yönelik istekliliğin 

geri geldiğini, haz ve mutluluk duygularını yaşadığını, rahatladığını ve maneviyatın 

kendisine iyi geldiğini paylaşmaktadır: 

K-3: Gerçekten huzur, rahatlıyoruz.  Mesela abdest alıp iki rekât namaz kıldığımızda veya vakit 

namazlarına gittiğimizde mutlu oluyorum, huzur doluyor, iyi geliyor kesinlikle. Ama işte tam 

arınmadığımız için iki arada bir derede kalmış gibi oluyoruz. Biz maddeyi bıraktıktan sonra 

maneviyata yönelirsek ve tam anlamıyla dini vecibelerini yerine getirirsek… Nasıl diyeyim; 

namaz kılarsak, bütün görevlerimizi yerine getirirsek kötülüğe yönelir miyiz? Kötülüğe olan 

isteğimiz kırılır. Madde kullandığımda o anda yapmıyordum, kendimi suçlu hissediyordum. 

Madde kullanıp gidip namaz kılınca yanlış olduğunu biliyordum. Ama şu an hem vücut olarak 

temizim, hem de şey olarak iyi olduğum için içimden de geliyor, haz alıyorum, mutlu oluyorum, 

rahatlıyorum namaz kıldığımızda. İyi de geliyor. Ara ara elimden geldiğince yapmaya 

çalışıyorum görevlerimi. 

Yine İslam dininin en önemli ibadet biçimlerinden olan namazı, maneviyatının da 

önemli bir ögesi olarak gören katılımcılar, namazın madde bağımlılığını kontrol altına 

almaya yönelik başa çıkma becerilerini güçlendirdiğini dile getirmektedirler. K-4, 

AMATEM’de yatılı olarak kaldığı dönemde namaz kıldığını ve kendisini manevi açıdan 
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rahatlamış hissettiğini; ama yine de namazın boşluk duygusunu tam olarak 

doldurmadığını, bunun yanında başka şeylere de ihtiyacı olduğunu dile getirmekledir: 

K-4: Sekiz gündür ben burada (AMATEM) namaz kılıyorum. Beş vakit namaz kılıyorum 

rahatım o konuda iyiyim ama ne bileyim sıkılıyorum yani. Namaz kısmen dolduruyor hayatı ama 

yine de. 

Namazın İslam’daki önemini vurgulayan başka bir katılımcı K-4, Allah’ın, nasıl 

davranacaklarını görmek için insanları var ettiğini, bu sebeple ona bağlanıp sevgi 

duyarak yaşamanın, gerçek mutluluğu ve huzuru getireceğini belirtmektedir.  Ama bazı 

insanların mutluluğu Allah’la beraber olmakta değil; madde kullanmakta, parkta, 

denizde, okey oynamakta, bahçelerde çay içmekte aradığını söylemektedir. Maneviyat 

ve maddenin birbirine ters olduğu gibi namaz ve eroinin de birbirine ters olduğuna 

dikkat çekmektedir. Bu sebeple namaza başlayıp Allah’a yönelen, manevi değerlerine 

dikkat eden insanların, Allah’ın yardımıyla madde kullanmayı bırakabileceklerini ifade 

etmektedir: 

K-6:  Namaz hocam, namaz dinin direğidir. Allah bizi ibadet için yollamış. Ancak kalpler 

Allah’ı anmakla huzur bulur. Kimi insanlar neler yapıyordur, mutlu insan kimi mangalda, kimi 

alkolde, kimi uyuşturucuda arıyor mutluluğu. Kimi parkta gezmekle arıyor, kimi denizde arıyor. 

Kimi bilmem okey oynayarak arıyor, kimi bahçelerde çay içmek de arıyor. Kimi tatile gitmek, 

kimi köye gitmek de arıyor; ama mutluluk huzur bence yani namazda yani namazda. Namaz 

kılarsan eroine gitmezsin; eroin içersen namaza gitmezsin. Namaza başlarsak namazlarımızı 

kılarsak Allah’a yönelirsek biz bunu bir şekilde atlatırız. Allah bize yardım eder ama yalan dolan 

olmayacak aklımızda. Tam teşekküllü namazımızı kılacağız. O zaman kurtuluruz hocam. 

K-11, namaz kılma isteğinin olduğunu fakat maneviyata ve manevi unsurlara karşı 

kalbinin karardığını ifade etmektedir. K-13 ise sıkıntıdayken Kur’an-ı Kerim 

okuduğunu, kendisine ferahlık verdiğini, okurken AMATEM’deki halinden bile daha 

iyi hissettiğini, madde bağımlılığına yönelik kullanılan “S…” isimli ilacın bile bu kadar 

iyi gelmediğini belirtmektedir. Namazı bıraktıktan sonra madde kullanmaya başladığını 

söylemektedir: 

K-11: Namaz kılmak istiyorum ama kılamıyorum. Maneviyata, manevi şeylere karşı kalbim 

kararmış.  
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K-13: Sıkıntıdayken elime Kur’an-ı Kerim’i alıyorum, ferahlık veriyordu. S… bile beni Kur’an-ı 

Kerim okurken ki halim kadar iyi yapmıyordu. Hatta AMATEM’deki halimden daha iyi 

oluyordum. Namazı bıraktım sonrasında maddeye başladım. 

On iki yaşlarında Kur’ân’ı tamamen okuduğunu belirten K-5, madde bağımlılığı 

sebebiyle bu tür dini ritüellerini yerine getiremediğini, maneviyattan ve manevi 

değerlerden tamamen uzaklaştığını dile getirmektedir. K-14 de, Ramazan ayının, 

kendisinin dindarlığında bir artış sağladığını belirtmektedir: 

K-5: On iki yaşında Allah kabul etsin, Kur’an'ı hatim etmiş bir insanım. İleriki zamanlarda bu 

uyuşturucu mevzusundan dolayı tamamen, kısmen demiyorum tamamen, Allah affetsin, manevi 

değerlerimizden tamamen bir anda kaymaya başladı. 

K-14: Ramazan’da dindarlığıma daha çok özen gösterdim.  

6.5 Başarabileceğine İnanma (Umut) 

K-1, ailesinin umutlarını hiç kaybetmediğini, kendisinin maddeden kurtulabileceğine 

olan inançlarını sürdürdüğünü, her zaman desteklediklerini belirtmektedir. Maneviyata 

kendisini yakın hissettiğini ve maneviyatta umut aradığını dile getiren K-1, maneviyatın 

kendisi için bir fırsat olduğuna, her şeyin bu şekilde düzelebileceğine ve hayatında 

dönüşüm sağlayabileceğine inanmaktadır: 

K-1: Aile hiç vazgeçmedi. Tek çocuğum ve devamlı üzerime titriyorlar. Başka hiç bir şeyleri yok 

hayatlarında. Onlar da sağ olsunlar asla desteklerini esirgemiyorlar. Çünkü aile hiçbir zaman 

umudu kesmiyor. Her zaman bir umut, her zaman bir umut. Biraz da maneviyata yönelik 

dediğim gibi bu benim için bir şans diyorum yani. Belki bu şekilde düzelecek her şey. Bir umut 

bağlıyor insan. Bana sıcak geliyor yani. Belki de manevi alan hayatımızda dönüşümü 

sağlayacak. 

Eroin kullandığı için suçluluk duygularının olduğu anlaşılan K-6, Allah’tan asla ümit 

kesilmeyeceğini, belki de madde bağımlısı olmasına rağmen Cennete gidebileceğini, 

bunu takdir edecek olanın yalnızca Allah olduğunu dile getirmektedir: 

K-6: Allah ne bileyim. Biz belki eroin içiyoruz, belki Cennete gideceğiz. Allah bilir onun son 

nefeste ne yapacağımızı, hiç kimse bilemez. Bir de insanlar birbirlerine diyor ya sen 

Cehennemliksin, sen bilmem şeysin. Onu ne bilirsin? 
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Bazı zamanlarda madde bağımlılığından kurtulmanın tek çıkış yolunun Allah’a olan 

inanç olduğunu düşünen K-14, bazı değerlerin ve inançların insanı koruduğunu 

belirtmektedir: 

K-14: Bazen tek kurtuluşun Allah’a olan inanç olduğunu düşündüm. Bazı insanları değerler, 

inançlar tutar.  

K-9 ise AMATEM’deki tedavisi sonrasına ilişkin kesin kararlar aldığını belirtmektedir. 

Ya tamamen temiz kalacağını ya da tamamen dibe batacağını düşünmektedir. Hatta 

başaramazsa, ne kendine ne de kendisi için yıllarca mücadele eden ailesine artık zarar 

vermemek için ölümü bile göze aldığını belirtmektedir: 

K-9: Eğer ki kendimce ben kararımı verdim buradan çıktığımda tekrar düşersem dönüşü 

olmayan bir yola geleceğime inanıyorum. Verilmiş bir sözüm var, bu son şansı verdim ben 

kendime. Bununla (AMATEM ile) kurtuldum kurtuldum. Kurtulamadım hiçbir şey 

yapmayacağım tek sadece yapacağım bir şey, ne o insanlara zarar vereceğim; ne de başkasına bir 

zarar vereceğim. Çekip gideceğim başka bir yere. Öleceksem de o arada öleceğim uzaklaşırım, 

kaçacağım. Bir nevi kaçmak istiyorum. Çünkü benim ailem yıllardır savaş veriyor. Benim 

babam, öyle bir baba ki kimsede yok. 

K-8 benzer şekilde AMATEM sonrası temiz kalabilme konusunda umutsuzluk 

yaşadığını dile getirmektedir. K-10 da manevi anlamda ruhunun kirlendiğini ve onu 

temizlemenin mümkün olup olmadığı konusunda şüpheler taşıdığına ilişkin ifadelerde 

bulunmaktadır: 

K-8: İçim de umutsuzluk var. Nasıl bırakırım buradan çıktığım gibi nasıl bırakacağım. 

K-10: Allah’ım bilir de ruhumuz gerçekten o kadar kirlendi ki acaba onu temize çıkartabilir 

miyiz, öyle bir şey mümkün mü? 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

TARTIŞMA VE YORUM 

Her birey, manevi açıdan hayata anlam yüklemek ve yaşamına bir amaç 

belirlemek üzere arayış içerisindedir. Bu arayış insanın en derinlerde yatan 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaygının taşındığı varoluşsal bir süreçtir. Bu 

sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi; kişinin duygu, düşünce ve davranışlarına 

olumlu şekilde yansıyacaktır. Hayatın bir amacının olmadığı gibi düşüncelere neden 

olan anlamsızlık duygusu bireylerde varoluşsal birtakım kaygılara yol açmakta ve birey 

bu duygularla baş edebilmek için bireysel tercihlerini belirlenmektedir. Benzer şekilde 

yine varoluşsal açıdan bireyin mutlu ve huzurlu olma isteği manevi ihtiyaçlarının 

karşılanması ile yakından ilgilidir. Manevi ihtiyaçları karşılanmamış birey bu 

ihtiyaçlarını herhangi bir şekilde gidermek için genellikle yerine koyma ya da bastırma 

yolunu tercih etmektedir. Bu yerine koyma, geçiştirme veya bastırma tarzlarından son 

zamanlarda sıklıkla görülen eğilim ise bağımlılık yapıcı madde kullanımıdır. Mutluluk, 

güven, huzur, sorumluluk gibi varoluşsal ihtiyaçları karşılanmamış bireyler, başka 

şekillerde bu ihtiyaçlarını giderme eğilimdedirler. Bunların en başında gelen uyuşturucu 

veya uyarıcı madde kullanım davranışının sıklığı arttıkça iradenin kontrol edilemediği 

ve yaşamda olumsuz etkilerin olduğu bir sürece girilebilmektedir. İşte bu noktada 

madde bağımlılığı problemi baş göstermektedir. 

Karşılanmayan birtakım ihtiyaçlar, bazen yaşama daha yakından bakmayı ve 

değişim için yaşamı daha dikkatli keşfetmeyi veya planlamayı gerektirebilir (Joe ve 

Ivan, 2005: 126). Bireyin için önemli hale gelen ve ihtiyaç olarak hissedilen şey 

sonrasında değerli hale gelmektedir. Kendi otantik yaşamına ait değerler alanını, 
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genellikle önem verdiği ve ihtiyaç olarak gördüğü fenomenler üzerinden belirleyen 

bireyler, bu değerleri varoluşsal ve aşkın boyut açısından hayatının anlam ve amacına 

dâhil edebilmektedir. Bu çerçevede maneviyat, temelde hayatın anlam ve amacı, 

hayattaki önemli olan unsurlar ve öncelikler, hayatta değerli olan şeyler olarak kendini 

göstermektedir.  

Özellikle bağımlı bireylerin değişimi ve nihayetinde dönüşümü için değerleri 

gündeminde canlı tutması zorunlu gözükmektedir. Kendisine değer verilmemiş bir insan 

bir başkasına değer verememekte; bunu sonradan öğrenebilmesi de ancak kendisine 

değer verebilmeye başladıktan sonra gerçekleşebilmektedir. Yani iki yönlü işleyen bir 

süreçtir. Bir başka deyişle insan kendine değer verebildiği oranda başkalarına da değer 

verebilir (Bien ve Bien, 2002: 197). Diğer insanların kendisine gerçek anlamda değer 

verdiğini hissettikçe kendisini değerli bulur.  

Değerler alanı, manevi düşünce ve algılardan bağımsız olarak düşünülemez. Bu 

nedenle manevi değerler aynı zamanda bireyin manevi ihtiyaçları olarak belirmektedir. 

Bireyin ahlaki, dini, ruhsal ve aşkın yanıyla ilgili olan manevi ihtiyaçları; psikolojik, 

toplumsal ve fiziksel ihtiyaçlarına göre daha karmaşık, soyut bir yapıya sahiptir. 

Dolayısıyla ölçülmesi de kolay olmamaktadır. Bu nedenle kişinin fiziksel ve psikolojik 

sağlığında daha açık ve kolay ölçülebilen fizyolojik ihtiyaçların öncelikli olarak ele 

alındığı görülmektedir. Manevi ihtiyaçlar ise çoğu zaman göz ardı edilebilmektedir. 

Bundan dolayı bağımlı bireylerin manevi ihtiyaçlarının da belirlenmesi ve uygun 

müdahalelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir (Ergül ve Bayık, 2004: 38). 

Maneviyat görüngüsünün nasıl betimlendiğini araştırmak bu açıdan önemlidir. 

İhtiyaçlar ile isteklilik arasında esasında diyalektik bir ilişki bulunmaktadır. 

Öncelikle çalışma alanıyla ilgili olarak birtakım ihtiyaçlar tespit edilebilir. Buna karşın, 

hedef kitle bu ihtiyaçlarını giderme istekliliğinde olmayabilir. Eğer bireyler ihtiyaçlarını 

gidermeye istekli değillerse öğrenmeye direnebilir, değişime niyet etmeyebilirler. 
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İhtiyaçların giderilmesi birey için anlamlı ve değerli değilse değişime niyet etme 

istekliliği de gösterilmeyebilir. Bundan dolayı ihtiyaçlar gerçekçi olsa da bu ihtiyaçları 

karşılamaya yönelik atılan adımların amacına ulaşma olasılığı oldukça düşüktür. 

İhtiyaçların duyuşsal boyutta anlamlı/manalı, manevi bir değerinin olması, değişime 

niyet etmeyi ve duyuşsal hazırbulunuşluk düzeyini yükseltmeyi sağlamaktadır. 

Bu açıdan varoluşsal ve manevi ihtiyaçların karşılanması birey açısından çok 

önemlidir. Bağımlı bireylere yönelik gerçekleştirilen gözlemler sırasında da sorumluluk, 

sabır, dert, kararlılık, irade, çevreye suç yükleme, motivasyon, farkındalık gibi değer ve 

kavramların daha çok madde bağımlılığının kişide oluşturduğu rahatsızlık durumundan 

kurtulma ihtiyacı üzerinden şekillendiği görülmüştür. Bu çerçevede özellikle nükslerin 

önlenmesi ve kararlılık kavramlarının önemi ön plana çıkmaktadır.  

Maneviyat yaklaşımları çerçevesinde ele alınan bağlılık, umut, güçlenme, hayata 

dair anlam ve amaç kavramları ile pozitif özellikler, madde bağımlıları özelinde hayatı 

temiz ve doğal yoldan sürdürmeye katkı sağlamakta ve hissedilen bazı ihtiyaçlara güçlü 

bir şekilde cevap verebilmektedir. Birleşik Krallık gibi Batı ülkelerinde yapılan 

araştırmalarda, bağımlılık problemleriyle daha erken dönemlerde yüzleşildiği, yaşamı 

dönüştürücü bir fenomen olarak ele alınan maneviyatın, bağımlılık tedavisinde yer alıp 

almama sorunsalının çoktan aşıldığı ve artık uygulama alanlarına geçildiği görülmüştür. 

Maneviyat diğer tedavi ve rehabilitasyon modellerine entegre edilerek biyo-psiko-

sosyo-spiritüel modeller (Leukefeld ve Leukefeld, 1999; Marks, 2005; Salem ve Ali, 

2008) geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bağımlılıklarına ilişkin farkındalık ve 

içgörü sahibi bireylerin tedaviye daha olumlu cevap verdikleri görülmüştür. Özellikle 

kişilerin bilinçaltında madde ve alkol konusunda özgürlük, mutluluk ve neşe gibi 

kavramlara yönelik olumlu algıların manevi açıdan incelenmesi gerektiği ortaya 

çıkmıştır. 
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Bu araştırmada, madde bağımlısı bireyler, sorunlardan kurtulmak için birtakım 

ihtiyaçlarının olduğunu ifade etmektedirler. Bu ihtiyaçlar Maslow’un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisinde (Langford, 2002) de tasnif edildiği üzere fizyolojik gereksinimler, 

güven, sevgi ve ait olma, saygınlık ve kendini gerçekleştirme olarak ifade edilen 

ihtiyaçlarla büyük ölçüde örtüşmektedir. Araştırmada bireylerin önem atfettikleri 

deneyimler, hayatlarını değerli kılan beceriler, hayata anlam ve amaç katan unsurlar, 

“maneviyat” çerçevesinde değerlendirilmiştir. Maneviyat kelimesinin anlam veya mana 

kelimesinden türediği (Düzgüner, 2013; Şensoy, 2003) göz önünde bulundurulduğunda 

katılımcılar için dönüşüm sürecine katkı sunan her şeyin anlamlı veya manevi olduğu 

söylenebilir. Maneviyat araştırmalarında sıklıkla kullanılan fenomenolojik desenle çok 

net cevaplar alınmasa da gerçek düşünce ve yorumlara büyük ölçüde bu model yoluyla 

ulaşılabilmektedir. 

 FARKINDALIK ÖNCESİ DÖNEME İLİŞKİN TARTIŞMA  

Farkındalık öncesi dönem esasında dönüşüm basamaklarına ait değildir. Sadece 

dönüşüm basamaklarının ilki olan farkındalık veya niyetli değişime geçiş öncesi mevcut 

durumu göstermektedir. Değişim sürecindeki her bir basamak, değişim öncesi eksikliği 

hissedilen veya farkındalık öncesi değişime gösterilen dirence ilişkin “değişimi gereksiz 

görme, kontrol edebileceğini düşünme ve maddeye ilişkin keyif gibi olumlu düşünceler” 

temalarını göstermektedir. Tartışma bölümünün bu kısmı araştırma sorularından, 

“madde bağımlısı bireylerin, dönüşüm basamakları öncesi durumları nedir?” sorusuna 

yöneliktir. Araştırmaya katılanların değişim süreci öncesi mevcut durumlarına ilişkin 

kendi ifadelerindeki temalar tartışılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Hayatın anlamının, yaşam hedefi arayışının, değişim ve arınmanın ihtiyaç olarak 

görülmediği farkındalık öncesi bu dönemde bağımlı bireyler, değişimi gereksiz görerek 

bağımlılık yaşantısı içerisinde yaşamlarını bir şekilde sürdürmeye devam etmektedirler. 

Madde bağımlıları tarafından bağımlılık yaşantısının olumsuz olarak nitelendirilmediği 
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bu dönemde “iletişimin, değerlerin, başa çıkmanın, yararlı eylemler”in eksikliğinin de 

madde kullanımı yoluyla keyif arayışı ve hazza odaklanmaya neden olduğu ifade 

edilebilir.   

Değişim insan doğası için çoğu zaman riskli algılanır. Güvenli ve alışık bir 

düzeni terk etmek risk almayı gerektirir. Bu nedenle madde bağımlısı bireylerin 

değişime niyet etmelerinin önüne bazı engeller çıkabilmektedir. İnsanlar, bazen 

değişmek istediklerinde bile nesnel olarak çıkarlarına ilgi duyacak şekilde 

davranmamaktadırlar. Örneğin, formda ve sağlıklı olmak istemelerine rağmen, sigara 

içmeye devam etmekte veya düşük egzersizli bir yaşam tarzı sürdürmektedirler. İnsanlar 

sağlıklı davranışlar benimsemeye çalışsalar bile, bu yeni davranış biçimlerinin 

korunması zordur ve bu nedenle yüksek başarısızlık oranları ile karakterize edilir 

(Borland, 2014: 1-2).  

Bağımlılığın biyolojik gelişiminin ilk aşamalarında bilinçli zihin, maddenin 

artan kullanım belirtilerini göz ardı eder veya reddeder. Kişi sadece problemin var 

olduğunu kabul etmekle beraber, bunu düşünmek istemez. Bunu düşünmek için bile bir 

neden görmez. Bu inkâr durumu, diğer insanların için tam anlamıyla apaçık bir 

bağımlılık kanıtı olabilir; ancak bağımlı kişi ona tamamen kör ya da her zaman başka 

bir yöne bakıyormuş gibi görünür. Ancak kanıtlar arttıkça bağımlı kişi, bu gerçeği 

farkındalığından uzak tutmak için artan bir psikolojik enerji kullanmalıdır. Bu, 

psikolojik baskının başlangıcıdır. İçeride derin bir yerde, kişi bağımlılığın var olduğunu 

kabul eder; fakat bilgiyi farkındalıktan uzak tutar (May, 2009: 43).  

Bazen kişi değişebileceğini bilir; ancak değişmekten, gelişmekten çekinir; yeni 

düşünce ve davranış tarzına direnir. Değişme fikri her insana zaman zaman ürkütücü 

gelebilir. Değişimde belirgin veya üstü örtük şekilde isteksizlik gösteren kişileri 

değişmeye zorlamak genelde olumlu sonuç vermez (Peteet vd., 1998). Ama yine de 

değişime zorlamamanın uygun bir yaklaşım olup olmadığı tartışılmaktadır. Onların bu 
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tutumlarına neden olan, içinde bulunulan keyif veya güven alanının ellerinden alınacağı 

düşüncesi ve değişimin getireceği yeniliklere ve risklere eşlik eden endişe duygusudur. 

Bununla birlikte, değişimin beraberinde sadece güvensizlik getirmediğini, esasında 

güveni de beraberinde getirdiğini vurgulamak farkındalık öncesi dönemden farkındalık 

dönemine geçmede önemli bir faktör olarak görülebilir. Ayrıca risk almak beraberinde 

daha güzel fırsatları doğurma potansiyelini içinde taşır. 

Katılımcıların, “madde kullanmayınca kötü oluyorum; kullanınca mutlu 

oluyorum” şeklindeki ifadeleri, maddeye ilişkin keyif gibi olumlu düşüncelere sahip 

olunduğunun, bundan dolayı değişime direnç gösterildiğinin gerçekçi göstergeleridir. 

İnsan hep sevinç duyamaz, bedendeki mutluluk hormonları ve endorfinler; dışarından 

alınan uyarıcılar ve maddeler de bunu uzun süre sağlayamaz. Mutluluğun kimyası şayet 

fazla zorlanırsa insanı mutsuz eder. Çabucak tükenen, bu nedenle yenilenmesi gereken 

maddeler söz konusudur (Schmid, 2015: 27-28).  Frankl (1997), kendilerini geleceği 

olmayanlar olarak adlandıran ve anlık hazlara odaklanan kişilerin varoluşlarını 

gerçekleştiremedikleri görüşündedir. Aşırı alkole ve uyuşturucuya yönelen kişi şimdiki 

anda haz alabiliyor olabilir; ancak bu kişinin şu anı geçmiş ve gelecekten kopuk olduğu 

için duygularını fark edip yönetmeye istekli hale gelemeyeceği düşünülmektedir.  

Hayatın anlamını tatmin olmakta arayan bireyler için madde, hayatta boşlukları 

dolduran bir sığıntı, oyalanma ve keyif alma aracı haline gelebilmektedir. Özellikle 

yaşamın zorlaşmaya başladığı anlarda oluşan can sıkıntısını baskılamak, odaklanmayı 

veya farkındalığı azaltmak için keyif verici maddelere kompulsif bir biçimde yönelmek 

de değişimin önündeki engeller arasında sayılabilir. Zira söz konusu zorlantı hissi 

psikolojik bir ihtiyacın kontrol dışı karşılanması, aşerme, tolerans geliştirme, istekliliğin 

belirli periyotlarla canlanması durumlarından kaynaklanmakta ve iradenin kontrol 

edilmediği durumlara yol açmaktadır. Bu anlamda tıbbi ve psikoterapiyi içine alan 

bütüncül tedavi yaklaşımlarının gerekliliği her açıdan kendini göstermektedir. 
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Katılımcılar, farkındalığın ve değişime yönelik niyetin olmadığı farkındalık 

öncesi dönemde değişimin önünde bazı engellerin olduğunu net bir şekilde ifade 

etmişlerdir. Değişime niyet, değişim yolculuğundaki en önemli aşama denilebilir. 

Değişime niyet edebilmek için her şeyden önce değişimin gerekliliğine ilişkin 

farkındalık sahibi olmak gerekir. Değişimin gerekliliğine inanmayan bireyler, genellikle 

değişime niyet etmemektedirler. Ayrıca mevcut durumundan memnun olan, özellikle 

kötüye kullandığı maddenin kendisini bağımlı yaptığını inkâr eden veya en azından 

bağımlılığını kimseye zarar vermeden kontrol edebileceğine ilişkin ümidini koruyan 

bireylerdeki eğilimlerin de değişime direnç göstermeye yol açtığı görülmektedir. Bu 

şekilde hayatın kontrolünün sağlanabileceğine yönelik inanç; özdenetimin ve duygusal 

dengenin önemini yok saymaya yol açabilmektedir. Böylece kendine yalan söylemeyi 

veya durumu minimize etmeyi içine alan inkâr mekanizması işlemektedir. 

İnkâr, bağımlılık ilerlerken ortaya çıkan bilinçdışı ve yarı bilinçli bir savunma 

mekanizmasıdır. Bağımlılığın öngörülebilir ve bütünden ayrılmaz bir parçasıdır. Kişiye 

kendini, madde kullanımı ve iyileşmenin her basamağında farklı şekillerde gösterir. 

Kullanıcıyı durumunun korkunç olmadığına dair temin eden alternatif bir açıklama 

sistemi sağlar. Böylelikle bağımlılık davranışının devamını ve tıbbi, mesleki, ailesel ve 

diğer ilişki sorunlarının artmasını da kolaylaştırıcı bir rol üstlenir. İnkâr beraberinde 

belli inançların da gelişmesine yol açar (Amodeo, 2012: 102). İnsanın kendisinden 

kaçabileceği düşüncesini uyandıran madde, belirli bir aşamadan sonra yaşamını 

sürdürebilmesi için zorunlu hale gelmektedir. Ayrıca hissedilen üzüntü ve umutsuzluk, 

sorumluluklardan kaçma ve çevredeki insanlara istediklerini kabul ettirebilme aracı 

olarak kullanıldığı görülmüştür (Geçtan, 2014). 

İnkâr ve bastırma başarısız olduğunda, bağımlı kişi bir tür sorunun var olduğunu 

fark eder. Bir şekilde mantığa bürümek ve bağımlılık davranışını haklı çıkarmak için 

mazeret haline getirip rasyonelleştirmek amacıyla yeni bir savunma mekanizması 
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gerektirir. Bu rasyonalizasyonlar kasıtlı yalanlar değildir; kişi aslında kendini davranışın 

doğru olduğuna ikna etmeye çalışır (May, 2009: 45). 

Birleşik Krallık ziyaretinde gözlemlenen “bağımlılığı kontrol altında tutma” 

yaklaşımının, tedavi edilebilir bir hastalık olan bağımlılık için uygun bir yöntem 

olmadığını söylenebilir. Nitekim farkındalık öncesi döneme ilişkin bağımlılık 

davranışının kontrol edilebileceği düşüncesi değişime niyet etmeyi ve değişime adım 

atmayı engelleyen bir durum olarak görünmektedir. Buna göre kontrol altına alınmış bir 

bağımlılık, bağımlının geride kalan madde kullanma alışkanlığını yeniden 

ilerletebileceğine dair açık bir işarettir. Böylelikle bağımlılığı tedavi etmek yerine 

kontrol altına almak alternatif bir çözüm gibi görünmemektedir. 

Farkındalık öncesi döneme yönelik bu tartışmalardan anlaşılacağı üzere bu 

dönemde maneviyatın en önemli bileşeni olan farkındalığa yönelik direnç/inkâr, güçlü 

bir şekilde görülmektedir. İnkâr ve direnç mekanizmasını; değişimi gereksiz görme, 

bağımlılık yapan maddeye yönelik olumlu düşünceler ve hayatın gidişatını madde 

kullanımı ile beraber kontrol edilebileceği gibi temalar beslemektedir (Pickard, 2016). 

Bu dönemde özellikle genetik/fizyolojik bağımlılık modelleri ile kompulsif/aşırı 

davranış bağımlılık modellerinde yer alan biyolojik ve psikolojik boyuttaki zorlantı 

durumundan dolayı değişim için gerekli olduğu düşünülen maneviyatla bağ 

kurulamamaktadır. Özellikle genetik/fizyolojik modeller bağımlılığın doğasını 

beyindeki dopaminer sistemde gerçekleşen bozulmalara ve kısmen de olsa genetik 

mirasa yüklemektedir. Bu çerçevede özellikle beynin yapısındaki bozukluklar 

yoksunluk hislerine neden olduğu için bu dönemde ilaç ile tedavi zorunlu 

gözükmektedir. Beynin mezolimbik sisteminde yer alan hayata tutunma gibi en temel 

dürtülerdeki bozukluklar bu dönemde varlığını sürdürebilmektedir. Bundan dolayı 

manevi müdahalelerin değişim sürecine dâhil edilebilmesi için öncelikle değişime 
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gösterilen direncin önündeki söz konusu unsurların giderilmesi (Ann Stoddard Dare ve 

Derigne, 2010; Ponizovskiy ve Gofman, 2017) kaçınılmaz bir gerekliliktir.  

Sonuç olarak özellikle değişimin gereksiz görülmesi farkındalık aşamasına 

geçilmesinde büyük bir engel gibi görünmektedir. Değişim ihtiyacı ciddi anlamda 

hissedilmediği sürece farkındalık aşamasına geçilemeyecektir. Madde kullanımına bağlı 

olarak biyolojik boyutta beynin yapısıyla ilgili bozulmalar ve hazza odaklı bir beyin 

sistemi, değişim sürecinin eylem basamağının önünde bir engel olarak durmaktadır. 

Ayrıca yine yoksunlukların ve fizyolojik ihtiyaçların bireyin varoluşunu sardığı bu 

dönemde hayatın kontrolünün madde kullanımı ile beraber sürdürülebileceği düşüncesi, 

değişimi sürdürme basamağının başarısız olmasına neden olabilecektir. 

 FARKINDALIK BASAMAĞINA İLİŞKİN TARTIŞMA 

Farkındalık basamağı, var olan bir bağımlılık davranışını değiştirmekle ilgili 

düşüncelerin oluştuğu, başarılı bir iyileşme kararı almaya başlandığı dönemdir. Bu 

dönem iki alt boyutta ele alınabilir. Öncelikle bireyin devam ettirdiği bağımlılık 

davranışına ilişkin değişim düşünceleri zihninde oluşmaya başlar; fakat bunun önünde 

“çaresizlik ve isyan” duyguları ile “maneviyatla bağın zayıflaması” engel olarak 

durmaktadır. Farkındalık basamağına geçişteki bu engelin aşılması için genetik, 

kompulsif, psikolojik yaklaşımların önemle üzerinde durduğu zorlayıcı durumların 

tıbbi, terapötik desteklerle aşılması gerekmektedir. Ayrıca zayıflayan manevi bağlarla 

tekrardan iletişim kurulmaya çalışılması da farkındalık basamağına geçiş sürecini 

güçlendirecektir.  

Biyolojik olarak zorlantı durumları ile psikolojik ve manevi boyuttaki 

motivasyon eksiklikleri belli ölçüde giderildikten sonra farkındalık basamağında 

üzerinde durulması gereken birtakım temalar vardır. Bunlar; “anlam bulma arayışı”, 

“yaşam hedefi arayışı” ile “değişim ve arınma ihtiyacı”dır. Tartışma bölümünün bu 

kısmı araştırma sorularından, “madde bağımlısı bireylerin, dönüşüm basamaklarından 
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farkındalık düzeyindeki ihtiyaçları nelerdir?” sorusuna yöneliktir. Araştırmaya 

katılanların değişim ihtiyacını hissettiği ve değişimin öneminin farkına vardığı bu 

döneme ilişkin kendi ifadelerindeki temalar, tartışılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Değişimin bir gereklilik olarak algılanmaya başlandığı bu dönemde özellikle 

sorumluluktan uzak kalma ve kendiyle yabancılaşma sebebiyle çaresizlik ve isyan 

duygularının baskın olduğu söylenebilir. Diğer taraftan özellikle maneviyatla kurulan 

bağın hissedilemediği; fakat zayıflayan bu bağın tekrardan güçlendirilmesi gerektiğine 

dair düşüncelerin başladığı bu basamakta bağımlı bireylerin Yaradanla, aileyle ve 

yakınlarıyla olan bağlılık ihtiyacı belirgin şekilde görülmektedir. Bunun yanında 

bireysel çaba ile Yaradana güvenerek iyileşmenin/arınmanın gerçekleşebileceğine 

dönük inancın eksikliği de açıkça ortadadır. Bu yaklaşım, İslam düşüncesindeki 

tevekkül anlayışını ifade etmektedir. Maneviyatla bağın zayıflamasının altında yatan 

tevekkül, şükür ve huzurdaki eksiklikler, farkındalık basamağına geçişteki en belirgin 

karakteristik özelliklerdendir. 

Bağımlılığa ilişkin sorunlu davranışa erişim sağlayan; çaresizlik ve isyan 

duyguları üzerine kurulu bir yaşam modeli oluşturan bireylerin değişime niyet etmesi 

zordur. Çünkü kişinin değişimin gerekliliğini fark etmesi; fakat çaresizlik duygularının 

buna engel olması değişimin önündeki engellerdendir. “İnsanlıktan çıkıyoruz” gibi 

ifadeler yaşanılan çaresizliğin en güçlü göstergelerindendir. Bağımlı kişi gerçek bir 

problemi olduğunu çok iyi bilmektedir. İnkâr, baskı ve rasyonalizasyon düşünceleri 

birer gerçeklik olarak bilişsel arka planda hala varlığını sürdürmekte ve değişim 

istekliliğiyle beraber devam etmektedir (May, 2009: 46). Bu durumdaki bir kişinin, 

bazen değişimin mümkün olduğuna dair ümidini yeşertmek ve değişimin bir sonraki 

aşamasına geçmesi için birtakım yeniliklerin farkına vardırmak yararlı olabilir. Değişim 

ve arınma ihtiyacını gidermek için bireyi zorlamak yerine anlam ve yaşam hedefi 

arayışına destek olmak ve bir sonraki aşamada yeni birtakım başa çıkma becerileri 
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edinmesine yardımcı olmak, değişimin önemini fark etmesi açısından faydalı olabilir 

(Dökmen, 2005: 309).  

Bu nedenle özellikle değişim için hazırlık basamağında sorumluluk alma ve 

kendini kabul temalarındaki psikolojik ve manevi donanımların edinilebilmesi için 

farkındalık basamağındaki değişimin önündeki engellerden çaresizlik ve isyan 

duygularını tanımak, bu duygulara ilişkin hissedilenlerin adını koymak ve bu konuda 

farkındalık çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Özellikle psikolojik bağımlılık 

modelleri, bu çalışmaların yapılmasının bağımlılığı kontrol altına almada etkili 

olduğunu vurgulamaktadır. Katılımcıların ifadelerinin özündeki anlam keşfedilmeye 

çalışıldığında değişimin önündeki engeller karşısında değişim sürecinin ilerletilmesi 

için sağlam bir bağlılık ile bazı temel düzenleyici kapasite veya güç gerektirdiği 

görülmektedir. Aynı zamanda insanların ve çevrenin birey üzerindeki etkisine karşı 

koymak için etkili bilişsel ve davranışsal başa çıkma becerileri gerektirir. Zayıflayan 

manevi bağlarla tekrardan iletişim kurulması gibi tamamlayıcı ve onarıcı destek 

sistemleri aramak bu çerçevede yardımcı olacaktır. (DiClemente, 2018). Bununla 

beraber kişinin içindeki değişim güdüsünün ve onunla ilintili iradenin değişime adım 

atabilmesi için çevresel şartların (Dökmen, 2005: 315)  düzenlenmesi ve buna yönelik 

hazırlık çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Bazı araştırmacıların varoluşu, maneviyatı da içine alan daha geniş bir kavram 

olarak kullandıkları görülmüştür. Maneviyat kavramının, dini çağrışımlardan kaçınmak 

için tercih edildiği, maneviyat üzerinde sıklıkla araştırma yapılan hemşirelik 

literatüründen (Westman vd., 2006) anlaşılmaktadır. Varoluşçuluk ve maneviyat 

yaklaşımlarının her ikisinde de varoluşun anlamını sorgulama, insanların dünyayı nasıl 

anlayacağı ve insanın nasıl yaşaması gerektiği hakkındaki düşünceler tartışılmaktadır. 

Diğer bazı araştırmacılar ise insanın anlam arayışını maneviyatın varoluşsal yönü olarak 

tanımlamaktadır (Emblen ve Pesut, 2001; Fawcett ve Noble, 2004; Fry, 2000).  
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Bu çalışmada açıklanan temaların ve modellerin sadece manevi olduğunu iddia 

etmek doğru değildir; çünkü insanı parçalara ayırmak mümkün değildir. Beden, zihin ve 

ruh gerçek hayatta bölünemez; ancak bir yönüne odaklanmak karmaşık bir gerçekliğin 

anlaşılmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla, değişime ilişkin ihtiyaçlar, değişimin bütününü 

kuşatan maneviyatla ilişkili olarak anlaşılması ve tartışılması gerektiği düşünülmektedir. 

Değişimin önündeki engellerin üstesinden gelmek, maneviyatın kişi içindeki itici güç 

olarak görülmesiyle yakından ilgilidir (Speck, 2005). Engeller ile karşılaşıldığında, 

insanlar yaşamda değişiklik yapmak zorunda oldukları için büyümeyi de algılarlar. 

Açıklanan zorlukların her birinin maneviyatla da bağlantıları vardır. Anlam-anlamsızlık 

ile ilgili zorluk, maneviyat çerçevesinde kolayca anlaşılır, çünkü anlam genellikle 

maneviyatın merkezinde yer alır (Fry, 2000; Wiklund, 2008b, 2008a).  

Katılımcılar, bağımlılıktan arınma sürecinde maneviyatın en önemli ögelerinden 

olan niyetin öneminin farkına varmış görünmektedirler. Niyet etme ve arınmayla ilgili 

kazanılan bu farkındalık ve manevi yaşantıya yüklenilen anlamla ilgili ön plana çıkan 

temalar, Öznur Özdoğan’ın (2019) tövbe çalışmasındaki farkındalık aşamasında da 

vurgulanmıştır. Maneviyatla bağın kurulamadığı ve fizyolojik olarak aşerme veya 

zorlantı hisleriyle halâ baş etmeye çalışıldığı bu dönemde değişime niyet edilebilmesi 

ve tam olarak farkındalık boyutunun yaşanabilmesi için bazen gönüllülükten öte 

bireylerin istekleri dışında zorunlu bir tıbbi tedavinin gerekliliği öngörülmektedir. 

Farkındalık basamağında yine ön plana çıkan en önemli manevi ihtiyaçlardan 

biri de anlam bulma arayışıdır. İnsan kişiliğinin derinliklerinde, hayatın gerçek bir 

iyiliğinin ve akla uygun bir anlamının bulunması gerektiğine dair hiç yok olmayan bir 

arzu vardır (Tolstoy, 2005: 41). Manevi bilinçdışı olarak tarif edilen ve dürtüsel 

bilinçdışının karşıtı olarak açıklanabilen vicdan fenomeni sorumlu olma ve karar verme 

eylemlerini içine alır. Bulmak, var olmak anlamlarını taşıyan vicdan insanın varoluşunu 

gerçek anahtarıdır. İnsanın kendine evet diyebilme ve sorumluluk alma yeteneği olarak 
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görülmüştür (Özdoğan, 2009). Bu nedenle hümaniter bir vicdanın uyanması, değişim 

için lazım olan anlamın keşfine, yaşama hedefi arayışına ve bağımlılığı kontrol altına 

almaya kapı aralayacaktır. Vicdan, kökeni konusunda tam olarak rasyonelleştirilemeyen 

bir yapısı vardır. Bilinç daha çok olanı görürken vicdan, sezgisel ve tinsel (Frankl, 

2018: 29) olanı da karar verme ve doğru olanı bulma sürecine dâhil eder. Söz konusu 

vicdanın uyanması, değişim yollarının aranıp bulunmaya çalışılması, şifalanma 

sürecinin en önemli ön şartıdır denilebilir. 

Değişim yollarının arandığı bu süreçte hayatın anlamsız, amaçsız ve boş gelmesi 

sebebiyle yaşanılanlara odaklanmanın verdiği psikolojik ve manevi rahatsızlık 

durumundan kurtulmak için uyuşturucu madde kullanımı gibi çaresizce bir arayış 

içerisine girildiği fark edilmektedir. Maddeyi herhangi bir şeye odaklanmamak; şimdiyi 

veya ânı düşünmemek için kullanma belirtileri gözlemlenmiştir. Bu sebeple ânı 

yaşamak ve değerlendirmek üzere gerçekleştirilecek bilgece farkındalık odaklı 

çalışmaların çok önemli olduğu düşünülmektedir. Burada esasında farkındalığa karşı bir 

direncin varlığı söz konusudur. Maneviyat burada farkında olmaya istekli hale getirmek 

için çok önemli rol üstlenmektedir. Çünkü arınmanın ve dönüşümün ilk basamağı 

farkındalıktır. Farkındalık varoluşun kilitlerinin açılmasını sağlar. Kendisinin bilincinde 

olarak insanın çevresinde olup biten şeylere cevap verme şuuruyla yaşaması anlamına 

gelir. Farkına varılan fenomenlerin özündeki anlama odaklanılmasıyla; bireyin varoluş 

serüveninde hayata yüklediği amaca ve değerlere kattıklarıyla; bağlılık ve güven gibi en 

derin varoluşsal ihtiyaçlara cevap getirilmektedir.  

Varoluşsal açıdan anlamsızlık ve hayatın bir amacının olmadığı gibi düşünceler, 

bireylerde varoluşsal bir takım kaygı veya düşüncelere yol açmakta ve bireyler bu 

düşüncelerle baş edebilmek için maneviyattan yardım alma eğiliminde oldukları 

görülmektedir. Kişi farkındalık yaşantısında hem hatalarını, hem de öz benliğini fark 

eder (Özdoğan, 2019). Maneviyat, madde bağımlılığını kontrol etmede “farkında 
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olma”ya atılacak ilk adım için değişim sürecini kuşatan önemli bir motivasyon kaynağı 

olarak görünmektedir.  

Bireyin yaşamda anlamlı bulduğu şeylerin toplamı o bireyin “yaşama verdiği 

toplam anlam” olarak ifade edilmektedir (Dökmen, 2005: 148). Burada kişi bir şeye 

anlam yüklerken o şeyi manevi boyutta Yaradandan soyutlayarak da anlam yükleyebilir. 

Ya da o şeyin Yaradan ile olan bağını kurarak anlamlı bulabilir. Her şeyin kendisiyle 

anlamlı olduğu bir Yaradan algısına sahip bir kişi için, Yaradandan bağımsız olarak bir 

şeyi anlamlandırmaya çalışmak o kişinin toplam anlamına çok büyük bir katkı 

sağlamaz. Her şeyin anlamını Yaradan ile beraber kurgulama sürecinde ise kişinin 

yaşama verdiği “toplam anlam”ı arttıracaktır. Yaradanla kurulan bağ üzerinden anlam 

bulma arayışı bilgelik ve hikmet yoludur. Varoluş yolculuğunda bir şey, anlamlı olarak 

belirtilirse o şey ilgilenilmeye değer bulunur. Hayatına değerler yoluyla anlam katan 

insan bununla beraber varoluş sürecine bir amaç tayin ettiği için motivasyonu yükselir 

ve sorumluluk alma bilinci artar. 

Varoluşçuluk yaklaşımında kişinin anlamlı bulduğu bir şeyi yapmayı 

amaçlaması varoluşunu zenginleştirir ve kişiyi özgür kılar. Anlamlı bulmadığı ve 

dolayısıyla yaşam amacı haline getirmediği işleri yapmak can sıkıcıdır ve herhangi bir 

değeri yoktur (Dökmen, 2005: 150). Yaşanılan acıların içerisinde bir anlam bulmaya 

çalışmak ve acının öğreteceği anlamı keşfetmek, bireyi yolda olmaya, yaşama 

tutunmaya olan inancını ve ümidini artırmaya yönlendirmektedir. Böylelikle birey 

değişim için gerekli olan otonomiyi (vicdanı) ve iç motivasyonu elde ederek harekete 

geçmeye istekli hale gelebilmektedir. Yaşamdaki ilahi tasarımı sorgularken birey, 

yaşantılarını yüce bir amaca hizmet eden süreçler olarak gördüğünde bunu bir savunma 

düzeneği olarak da görse, kişiyi yaşamda tutuyor ve yaşama devam etme ümidi 

veriyorsa bu anlam verme süreci birey için değerli ve manevi bir yön taşımaktadır. 
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Acılar Yüce bir Yaradan inancıyla anlam bulduğunda her şeye rağmen yaşama “evet” 

deme gücü bulunmuş olur. 

Çalışmanın geneline bakıldığında yaşam sistemindeki ilahi tasarımı sorgulamak 

anlam bulma arayışı teması çerçevesinde manevi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. 

Katılımcılara ait, geçmişte olup biten olumsuz yaşantıların başka şartlardan veya 

kişilerden ötürü yaşandığı düşüncelerinin kendilerini güçlendirmek yerine zayıflattığı 

görülmektedir. Eğer benimsenen realite insanı mutlu ediyorsa iyidir; fakat mutlu 

etmiyorsa bu gerçekliğin sorgulanması, maneviyatla yeniden anlamlandırılması, tüm 

olumsuz gibi görünen olayların form değiştirmiş fırsatlar olabileceğinin fark edilmesi 

insanı mutlu edecektir. Epiktetos, olup bitenlerin anlamlandırılmasının insanın 

iktidarında olduğunu belirmiştir. İnsan berbat bir şeyi onunla yaşanabilir kılacak şekilde 

yorumlayabilmektedir. Çünkü insanın başına gelen değil de; onun hakkındaki kanaati 

onu mutsuz kılabilir (Schmid, 2015: 42). İnsanların bir kısmı yaşanan olumsuz şeylerin 

hiçbir nedenden ötürü olmadıkları illüzyonu altında yaşamayı tercih edebilmektedir. 

Ama acıların da bir amacı vardır ve yüksek bir bilinç düzeyine ve farkındalığına doğru 

yol gösterir (Debbie, 2011: 143-144). 

Yaşam sistemindeki İlahi tasarım sorgulanırken Yaradan tarafından 

cezalandırıldığı düşüncesi katılımcıların ifadelerinde yer yer görülmektedir. Bu 

çerçevede kadere yapılan atıflar ve akabinde gelen ceza algısı, kişinin kendisine dürüst 

olmasında kullanılan etkisiz bir yoldur. Koşullanma/pekiştirme bağımlılık modeli ile 

ilgili yapılan çalışmalarda, araştırmacılar cezalandırmanın bağımlılık davranışını 

ortadan kaldırmadığını; yalnızca bastırdığını ortaya koymuşlardır (Craighead, Craighead 

ve Ilardi, 1995). Cezanın; kişinin kendisine nesnel olarak dürüst olmasının ve öz 

değerlendirmelerinden kaçış mekanizması gibi bir işlevi olduğu görülmüştür. 

Katılımcılar tarafından yaşanılanların anlamlandırılmasına ilişkin kader 

vurguları, yaşamdaki ilahi tasarımı sorgulayan ve yaşamı Yaradanla anlamlandırmaya 
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çalışan bireylerin sorgulamalarına net cevaplar bulma arayışında olduklarını 

göstermektedir. Her ne kadar anlam ve amaca yönelik sorguları, isyan duygularını 

içerse de değişmek ve sorunlarını çözebilmek için bireyler öncelikle yaşama karşı 

sorumluluklarını almalı ve amaçlarının farkında olmalıdır. Katılımcıların sıklıkla ifade 

ettiği imtihan veya sınav algıları genellikle yaşanılanların öğreticiliği bakış açısıyla yeni 

bir boyut kazanabilir.  

Benzer şekilde yine varoluşsal açıdan bireyin mutlu olma isteği, manevi 

ihtiyaçlarının karşılanması ile yakından ilgilidir. Katılımcıların ifadelerinde kaliteli bir 

yaşam arzusu/mutluluk manevi bir ihtiyaç olarak belirmektedir. İnsanlar her zaman 

mutlu olamayabilirler. Mutsuzluk da hayatın bir parçasıdır. Mutluluğu bulduklarında, 

mutsuzluk olmadan yapamazlar; çünkü mutluluğun zıttına da ihtiyaç vardır. Mutluluğun 

sonsuza kadar sürmesi yaşam ve insanın varoluş boyutu düşünüldüğünde mümkün 

görünmemektedir. Mutluluk için “kesintisiz hoşluk hali”, “daimi neşe”, “keyifler hep 

yerinde olsun” ve “bol eğlenceli bir hayat” gibi sadece mutluluğa odaklanmak mutsuz 

olmanın en açık yoludur. (Schmid, 2015: 27).   

Kişi hayatının geri kalanına anlam yüklediğinde yeni bir başlangıç ve kaliteli bir 

yaşam arzusu duyabilir. Mutluluğu bu yolla arayabilir; böylelikle geri kalan yaşamının 

kalitesini artırmaya istek duyulabilir. Kişinin yaşamını anlamlı ve bir amaca hizmet 

eden bir süreç olarak görmesinin aracılarından birisi hiç şüphesiz maneviyattır. 

Maneviyatla bağın zayıflaması, bireyin hayatının anlamsız ve değersiz olduğu algısını 

doğurabilir. Yaradanla uyum içerisinde hareket eden birey ise kendisinin ve yaşamın 

varlığına, amacına anlam vermeye istekli hale gelebilir. Böylelikle özellikle bağımlı 

bireyler için değişimin öneminin farkına varmak rahatlatıcı ve geliştirici bir rol 

oynayabilir.  Bu çerçevede değişimin zorlukları ve atalet duygusu, yeni bir başlangıcın 

sanki hiç olamayacağı gibi düşünceleri doğurabilir (DiClemente, 2018: 151). O yüzden 

değişimin mümkün, faydalı ve değerli olduğu ve değişime hazırlık için sorumluluk 
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almanın ve kendini olduğu gibi kabul etmenin gerektiği konusunda kişiye motivasyon 

sağlanmalıdır. Yeni bir başlangıç için ümidi yeşertecek hususlar sıklıkla 

vurgulanmalıdır. 

Bireyin fark etmesi gereken en önemli noktalardan biri kendi mutsuzluğunu yine 

kendisinin üretmesidir. Bunun sorumluluğunu başkalarına yüklemek mutsuzluğu daha 

da arttıracaktır. Hayatın gözyaşından ibaret olduğu hissini geride bırakıp yola 

temizlenerek ve doğal yollardan mutlu olarak devam etme inancını sağlamak 

gerekmektedir. Özellikle katılımcıların ifadelerinde de görüldüğü gibi madde sahte 

keyif vermektedir ve bu keyif yine kendi ifadelerine göre ortalama iki ayı 

geçmemektedir. Madde kullanım miktarı arttıkça yaşama tutunmak için başka keyif 

alanı kalmamaktadır. Hayattan “başka türlü nasıl keyif alınabildiği” zamanla 

unutulmaktadır. Örneğin yapılan spor, bedende endorfin salınımı sağlar ve bu da keyif 

verir. Spor yapmak, yemek yemek gibi eylemler dahi keyif olmaktan çıkmaktadır. 

Bütün bağımlılık yapıcı kimyasalların tek bir amacı vardır: Bağımlılık davranışını 

sürdürmek (May, 2009: 43). Dahası, vücudun keyif alma sistemi bozulduğu gibi madde 

alınmadığında ağrılar ve krizlerin verdiği rahatsızlıklardan kurtulmak için madde 

kullanımı zorunlu hale gelmektedir.  

Eğlenmek ya da sıkıntılardan kurtulmak için madde kullanmanın fayda 

vermediği fark edilse bile; madde ile üzüntü veya eğlence arasında kurulan ilişkinin 

beyindeki varlığı devam etmektedir. Bu husus bağımlılığın etiyolojisinin araştırıldığı 

baş etme/sosyal öğrenme modellerinde de güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Bu 

sebeple herkes için kabul edilebilen istisna kavramı bağımlı bireyler için kabul 

edilemez. En küçük bir taviz veya kayış, nüks yaşamaya ve tekrardan madde 

kullanımına sebep olabilir (Adsız Alkolikler, 1994: 72).  

Katılımcıların, “hayattan soğudum”, “hayattan lezzet alamıyorum” gibi ifadeleri 

de kaliteli yaşam arayışlarının manevi birer ihtiyaç olduğunu göstermektedir. “Günlerim 
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tamamen madde ile geçiyor” ifadesi de oldukça ilgi çekicidir. Zira “maddeyi aramak ve 

bulmak”; kullanmak için uygun ortamı “arayıp bulmak ve kullanmak”; madde 

etkisindeyken onun “kafasını yaşamaya odaklanmak” bağımlı bir bireyin oldukça fazla 

zamanını almaktadır. Yine madde etkisi geçince tekrar kriz durumunu aşmak için 

“madde arayışı içerisine girmek”, maddeyi temin etmek için “maddi kaynak (para, 

maddi değeri olan herhangi bir şey) arayışına girmek (ki ilerleyen zamanlarda maddi 

kaynaklar tükenince hırsızlıklar baş göstermektedir)”, maddi kaynağı bulduktan sonra 

yine “madde satın alabilmek için arayışa girmek” ciddi bir mesai gerektiriyor. 

Böylelikle birçok bağımlı bireyin hayatının tamamen madde ve onun arayışı ile kısır bir 

döngüye girdiği gözlemlenmiştir. Yine bu çerçevede kısır döngüden çıkma isteği 

manevi bir ihtiyaç olarak kendini göstermektedir. 

Araştırma kapsamında maddenin kaybettirdiği değerler, çevre, maddi kazançlar, 

sağlık, saygınlık üzerinde düşünmenin madde kullanımını bırakma konusunda 

farkındalık ve motivasyon kararlılık sağladığı gözlemlenmiştir. Söz konusu duyguların 

farkındalığı ile birey, çevresiyle kurduğu iletişimde kendisine ve çevresine anlam 

yükleyerek yaşamında ilerleme kaydedebilir. Birey ancak fark ettiği şey ile iletişim 

kurabilir. İnsan kendi iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini ve sorunlarını fark 

ettiğinde yaşamına anlam ve amaç katabilir böylelikle anı yaşamak kolaylaşabilir 

(Dökmen, 2005: 131; Göka, 2013).   

Söz konusu bağımlılık davranışı ile ilgili artıların ve eksilerin geniş çapta 

değerlendirilmesi ve değişim ile ilgili incelemeler yapmak hazırlık aşamasına geçmek 

için çok önemli bir aşamadır (DiClemente, 2016: 140). Fakat bu aşamadaki farkındalık 

düzeyini sonsuza kadar artırmak kişiye beklendiği gibi her zaman yarar sağlamaz. Bu 

çerçevede orta düzeyde, dengeli “farkına varma” daha yararlı olabilir. Gereğinden az 

veya aşırı farkına varma sorun oluşturabilir. Aşırı farkına varma veya farkındalık 

boyutunda uzun süre kalmak durumunda beyin, uyarıcı bombardımanına uğrar ki bu 
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durum fayda yerine zarar getirir. Bu yüzden mevcut farkına varma düzeyini yeterince 

artırmak da yarar olabilir (Dökmen, 2005: 127). İçinde bulunulan çıkmaza dışarıdan 

bakıp kâr-zarar değerlendirmesi yapmak farkındalık basamağında değişim ve 

bağımlılığı kontrol altına almak için en doğru yaklaşım olacaktır. 

 HAZIRLIK BASAMAĞINA İLİŞKİN TARTIŞMA 

Değişim konusunda farkındalık kazanma ve karar verme sürecini hazırlık 

aşaması takip etmektedir. Başarılı bir eylem süreci geçirmek için gereken planlamayı 

yapmaya odaklanmak önemli bir husustur. “Sadece yap” gibi özellikle kişisel gelişim 

trendleri içerisinde yer alan sloganlar değişim süreçleri için geçerli olmadığı 

görülmektedir. Hazırlık aşamasında odaklanılan en temel yaklaşım, değişim kararlılığını 

güçlendirmek için gereken “sorumluluğu almak ve kendini duygularıyla beraber kabul 

etmektir”. Değişimin basamaklarının sarmal bir yapısı vardır ve keskin çizgilerle 

ayırmak mümkün değildir. Bağımlı kişiler, karar verme işini değişim ile ilgili bir 

kararlılığa dönüştürdüklerinden dolayı bu hazırlık aşamasındaki bireyler hem 

farkındalık hem de eylem aşamasındaki bireylere benzerler (DiClemente, 2016, 154). 

“Hazırlık Basamağı”, bağımlılıkla nasıl başa çıkılacağı ile ilgili eyleme dönük 

uygulanabilir planların hazırlığının yapıldığı dönemdir. Bu dönemde eyleme hazırlık 

için ön plana çıkan temalar “sorumluluk alma ve kendini kabul” temalarıdır. Tartışma 

bölümünün bu kısmı araştırma sorularından “madde bağımlısı bireylerin dönüşüm 

basamaklarından hazırlık düzeyindeki ihtiyaçları nelerdir?” sorusuna yöneliktir. 

Değişime hazırlık için sorumluluk almak, kendini kabul etmek ve buna yönelik 

planlar yapmak bağımlı bireylerin yeniden var olma yolculuğunda önemli adımlardır.  

Varoluşçulukta bireyin seçimlerinde ve eylemlerinde hür olduğu; bu sebeple 

tercihlerinin ve fiillerinin mesuliyetini üstlenmesi gerekliliğine yönelik anlayış güçlü bir 

biçimde ön plana çıkarılmaktadır. Bir insan değişmek istiyorsa, birtakım şartlara kurban 

gittiği düşüncesinden uzak durmalı ve kendisiyle yüzleşmelidir. Psikolojik danışma 
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süreçlerinde de hedeflenen şey, danışanların seçimlerini keşfederek farkına varmaları ve 

bunların sorumluluğunu almalarıdır. Birçok danışan için davranışlarına kalite katan 

seçimlerini fark etmeleri, değişimin ve şifanın başlangıcı olmaktadır. Birey koşulların 

pasif bir kurbanı olarak kalmak zorunda değildir; koşulların farkındalığıyla beraber 

sürekli biçimde kendi yaşamının mimarı haline gelebilir (Yalom, 1980). Maneviyat 

yaklaşımlarına göre de bireyin kendisiyle yüzleşip hatalarını kabullenip değişimi 

kabullenmesi, Yaradanın her türlü isteğini kabul etmesi gerektiği biçimindeki 

büyüklenmeyi de kenara bırakarak yola inançla yürümesi daha iyi bir hazırlık için 

anahtardır  (Wilson, 1998: 109).  

Sorumluluk almak için hatalarla dürüst bir şekilde yüzleşmeyi içeren pişmanlık 

duygusunu yaşamak kısmen kabul edilebilir. Fakat maneviyatla kurulan bağın 

zayıflamasından kaynaklanan suçluluk duygusu, ilerlemeyi değil yerinde saymaya; hatta 

gerilemeye sebep olmaktadır (Wilson, 1998: 68). Dönüşümle sonuçlandırılabilecek 

tövbe sürecinde sıklıkla kullanılan kavramlardan biri olan istiğfar, bireye değişimi için 

motivasyon sağlayan ve tövbeye (dönüşüme) götüren affedilmenin istenmesidir. İstiğfar 

bir tür itiraf gibi düşünülebilir. Bireyin kendisini bunaltan duygularını, düşüncelerini, 

suç sayılan eylemlerini itiraf etmesidir. Suçluluk duygularından kurtulmak için 

rahatlatıcı bir fonksiyonu vardır (Özdoğan, 2019). Sorumluluk alma çerçevesinde 

bireyin kendisiyle yüzleşmesi istiğfar kapsamında değerlendirilebilir.  

Sosyal Psikoloji’de kendini kayırma eğilimi diye bir kavram vardır. Bazı 

insanlarda bu eğilim yüksektir. Bu kişiler iyi olayların nedenini kendilerine, kötü 

olayların nedenini dış dünyaya bağlama eğilimindedirler (Sekman, 2005: 75). Başarı ve 

başarısızlığın içsel ve dışsal kaynakları vardır. Yapılan çalışmalarda madde 

bağımlılığıyla maneviyat arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Maneviyatla ile bağ 

kuruldukça veya “manevi atıflar” arttıkça farkındalık artmaktadır. Katılımcılar içinde 

bulundukları durumun veya değişime engel unsurların farkındalığını bu aşamada 
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genellikle edinmiş görünümdedirler. Bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen 

görüşmelerde içsel kaynaklara atıf yapıldığı, “sorumlusu benim” gibi ifadelerden 

anlaşılmaktadır. Farkındalık öncesi dönemde ise bu durumun daha çok dışsal 

kaynaklara (çevreye, insanlara, tanrıya) yönelik olduğu gözlemlenmiştir. “Tövbe 

düşünceleri beslemek, kararlılık göstermek, yaşamda sadece mutluluğun olmadığı 

kabullenmek, bağımlılığın kendisine yaşattıklarından usanıp artık yeter demek” gibi 

değişim için içsel dinamiklere atıf yapmak değişimin sorumluluğunun kabullenildiğini 

göstergesidir.  

Eğer bir şeyden kaçınılıyorsa bunun arkasında korku veya acı saklanıyor 

demektir. Bununla beraber korkularla yüzleşmeli, deneyimlerden ders çıkartılmalı ve 

sorumluluklar üstlenilmelidir. Sorumluluk yasası, insanın değişim için kendi üzerinde 

çalışmasının anahtar kavramıdır. Suçluluk duygularıyla karışık gibi görünse de kendi 

yaşamının sorumluluğunu üstlenmek, kendisini ve çevreyi suçlamaktan vazgeçmek, 

keşkelerden arınmak, eleştiri ve nefretten kurtulmak demektir. Bu şekilde kanaatlerin 

meydana gelmesi, değişim için edilen niyetin hayata geçirilmesinde önemli rol 

oynamaktadır (Sinelnikov, 2012).  

Bireyin kişiliğinin oluşumunun kritik dönemlerinden birini karakterize eden 

“bağlanma ve güçlü bağlantılar kurma” döneminden hemen sonra ana-babaların 

çocuklarına verebilecekleri en önemli şey sorumluluk duygusudur. Nelerden sorumlu 

olduklarını ve nelerden olmadıklarını bilmeleri, nasıl hayır diyebileceklerini ve hayrı 

nasıl kabul edeceklerini bilmeleri büyük değer taşıyan bir tutumdur (Cloud ve 

Townsend, 2000: 176). Birey hayır diyemediğinde denetim dışı kalmış, kendisine yenik 

düşmüş ve öfkelenmiş hissedebilir. Bu durum muhtemelen içsel süreçlerde olgunlaşmış 

sınırlara sahip olmamanın getirdiği cesaret kırıcı bir yaklaşımdan; yani “hayır” 

diyememekten kaynaklanmaktadır (Cloud ve Townsend, 2000: 228). Çaresizlik ve isyan 
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duygularının da büyük ölçüde söz konusu bu içsel süreçlerden kaynaklandığı 

söylenebilir. 

Bağımlılığı kontrol altına almaya yönelik kişiliksel/psikolojik yaklaşıma göre 

oldukça ilerlemiş, hemen hemen bütün güçlü bağımlılıklarda, kişinin bağımlılıkla başa 

çıkma konusunda ustalaşmaya karar verdiği bir zaman gelir. Bağımlı kişi “gerçekten 

durmalıyım; sadece biraz daha disipline ve iradeye ihtiyacım var” biçimlerindeki 

düşünceler ile madde kullanmayı bırakmaya karar verir. Bağımlılığına karşı yaklaşan 

bir ön saldırı algılayan zihin, mümkün olan en kurnaz, yaratıcı stratejileri ortaya çıkarır. 

Kişi ne kadar yaratıcı ve zeki olursa, bu süreç o kadar acı verici olacaktır. Zihin, belki 

de bu tür şeylere acele etmenin akıllıca olmadığını önerecektir (May, 2009: 46). Bağımlı 

bireylerin özkontrol konusundaki söz konusu başarısızlıkları zihinsel yapılarındaki 

bozulmalardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple zihinsel kontrol 

mekanizmaları üzerinde daha fazla baskın olmaları beklenemez. Buradan hareketle 

yaşadıkları suçluluk duygusu ve manevi sorumluluğun yüklediği ağırlıkların hesaba 

katılması gerekir (Levy, 2011: 108). Manevi ihtiyaçlarını ise normal insanların manevi 

ihtiyaçlarından daha özel bir çerçevede ele almak gerekmektedir (Schroeder ve Arpaly, 

2013).   

Farkındalık basamağında da görüldüğü gibi madde bağımlılığı bozukluklarının 

tedavisinde içgörü tek başına genellikle değişim oluşturmak için yeterli değildir. 

Araştırmaya katılanların bağımlılıkla başa çıkmak için donanımlı olmanın önemine de 

sıklıkla dikkat çektiği görülmüştür. Katılımcılara göre bağımlılıkla başa çıkabilmek için 

cesareti ve becerileri bir araya getirmek gerekmektedir. Manevi ihtiyaç olarak görünen 

bu temalar özellikle farkındalık öncesi dönemdeki çaresizlik ve isyan durumlarına çare 

olabilecek niteliktedir ve bağımlı bireylerin ümit duygularını canlandırmaktadır.  

Eyleme geçmeden değişime sadece inanmak hiçbir işe yaramaz. Amaçları 

gerçekleştirmek için harekete geçmek ve amaçlara hizmet etme cesareti göstermek 
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gerekmektedir. Amaç belirleyip de hiçbir şey yapmadan sadece değişime yönelik 

gösterilen inançla dönüşümün sağlanacağını düşünmek bireyin kendisine zarar 

vermekten başka bir işe yaramaz (Addington, 1998). Her madde kullanma eyleminden 

sonra sıklıkla “bundan sonra asla içmeyeceğim” şeklinde kararlar genellikle sonuçsuz 

kalmakta ve bireyi çaresizliğe ve özgüvensizliğe itmektedir. Bunun yerine “bundan 

sonra içmek veya kullanmak istemiyorum” şeklinde bir tavır değişime hazırlık 

açısından daha uygun bir yaklaşım olacaktır (Wilson, 1998: 16). AMATEM’de yapılan 

gözlemlerde maddeye şiddetli bir şekilde ihtiyaç hissederken ilaç kullanımının maddeyi 

bırakma iradesi gösteren bireylerin başa çıkma süreçlerine destek olduğu ve bu 

çerçevede bağımlılığı kontrol etme amaçlı bazı ilaçların kullanımının da önemli bir 

süreç olduğu gözlemlenmiştir. 

Kişiliksel/psikolojik bağımlılık modellerinde de belirtildiği gibi bireyin değişim 

sürecinde özellikle hazırlık aşamasında bireysel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 

giderilmeye çalışılması verimli bir eylem aşaması için önemlidir. Bağımlılığa eşlik eden 

bireysel ve sosyal hayattaki problemlerin, özgüven düşüklüğüne yol açan unsurların, 

iletişim eksikliklerinin, kaygı ve korkuların, gerçek dışı inançların tespit edilmesi ve 

çözülmesi için psikolojik destek alınması değişim için niyetin ve iradenin güçlenmesini 

destekleyecektir. Bireyin dönüşümünde niyetin rolü, bu araştırmaya katılanlar 

tarafından da sıklıkla vurgulanmaktadır. “Kafada bitireceksin” ve “bunu benim 

bırakmam lazım” söylemleri değişime ilişkin yüksek bir farkındalığa sahip olduklarını 

göstermektedir. Fakat çoğunlukla dönüşüm konusundaki yüksek motivasyon bazen 

değişimin nasıl olacağını bilememekten dolayı düşmektedir.  

Bağımlılıktan korunma veya temiz kalabilmek için bağımlılığa neden olan 

alışkanlığın yerini alacak olumlu faaliyet planlarına ihtiyacı olduğunu ifade eden 

katılımcılar kendi kişisel deneyimlerinin, dışarıdan sağlanan farkındalık arttırıcı yardım 

hizmetlerinden daha etkili olduğunu belirtmiştir (Adsız Alkolikler, 1994). Değişim 
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cesaretinin elde edilmesi ve bu çerçevede özgün becerilerin kazanılması bağımlı 

bireyler tarafından özellikle ön plana çıkarılmaktadır. Bu çerçevede bağımlı bireyler 

kendileri için güçlü zorlayıcı arzuya karşı koymasına yardımcı olacak bakım veya terapi 

hizmetlerini farkındalık basamağında olduğu gibi hazırlık basamağında da alması 

gerekir. Çünkü kötüye kullanılan maddeler, güçlü davranışsal pekiştiricilerdir. 

Dolayısıyla, içgörüye ek olarak psikoeğitim almak, kendi kendine yardım programlarına 

ve manevi bakım çalışmalarına katılmak yararlı olabilir. 

İnsan kendisine ait duygu ve düşünceleri fark ettiği zaman otantik yaşama 

fırsatına sahip olur. Bireyin geçmişten getirdiği pişmanlıklar ve geleceğe yönelik 

kaygıları, içinde bulunulan günü değerlendirmeyi engellemektedir. Geçmiş, şu an için 

yoktur; gelecek ise henüz daha gelmemiştir. Geçmiş ve geleceğe odaklanmak, bireyin 

bugününe ait potansiyelini tüketmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple gelecekte 

bağımlı bireyler için özellikle değişime yönelik tasarlanacak orta ve uzun vadedeki 

planlardan ziyade uzak geleceği düşünmeden kısa vadeli planların yapılması yerinde 

olacaktır.  

AMATEM’de yapılan gözlemlere “sorumluluk alma” teması çerçevesinde 

bakıldığında haftanın ilk günü ve sabah saatleri polikliniğe gelen bireylerin daha 

sorumluluk sahibi bireyler olduğu tespit edilmiştir. Bu bireylerin bırakmaya daha istekli 

oldukları görülmüştür. Haftanın son günlerine doğru ve öğleden sonra gelen bireylerin 

sorumluluk düzeyinin ise düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu bireylerin 

motivasyonlarının nispeten daha düşük olduğu söylenebilir. Bağımlı bireyler için 

sıfırdan yeni sorumluluklar almak ve bu yolla özgürleşmek hazırlık basamağında 

yapılabilecek güzel tercihlerden olabilir. Yirmi yıl sonrasıyla ilgili şeyler değil de 

günlük başa gelebilecek sorunlara/olgulara odaklanmak daha başarılı bir yaklaşım gibi 

gözükmektedir. Küçük, somut, yakın ve basit olandan başlanılan planlar daha yapılabilir 

ve gerçekçidir.  
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Gerek “maneviyat yaklaşımları”nda; gerekse “varoluşçu yaklaşımlar”da bireyin 

yaşamın anlamını keşfetmesi amacıyla sorumluluk alması ve yaşamsal kabullenme 

alanlarını keşfetmesi açısından vicdan kavramı ön plana çıkarılır. Manevi bakış açısına 

göre vicdan gelişimi, seçimler yapma ve seçimlerin sorumluluğunu almayı gerektirir. 

Vicdan gelişimi ihtiyacının en güçlü hissedildiği dönüşüm basamağı hazırlık 

basamağıdır. Hazırlık basamağının sorumluluk alma temasının altındaki “kendisiyle 

yüzleşme, değişimi kabullenme, cesareti ve becerileri bir araya getirme, değişim için 

kısa vadeli planlar yapma” alt kategorileri vicdan gelişiminin önemli etkenlerindendir. 

Ayrıca kendini kabul temasının altındaki “affedildiğini hissetme, kendini kabul ve 

keşkelerden arınma (Özdoğan, 2019) (geçmişle barışma, o günkü aklımla yaptım fakat 

bugünkü aklımla yapmayacağım diyebilme), duygularını fark etme ve yönetme alt 

temaları da vicdan gelişiminde ve dönüşümde yardımcı unsurlardır.  

Varoluşçu yaklaşımda ise vicdan gelişimi bir tür zihinsel etkinliklerin 

açımlanma sürecidir denilebilir. Varoluşçu yaklaşımda birey yorumlama, değerlendirme 

ve yargılama yerine, kendisini o anda yaşanan etkileşime açar ve bu yaşantıdan 

anladıklarını paylaşır; şu anki yaşantılar üzerine yoğunlaşılır. Geçmişten getirilen 

üzüntü ve acılar ile geleceğe ilişkin kaygı ve korkular insanın bugünkü davranışlarını 

kontrol eder. Eğer bir insan yoğun üzüntü ve kaygı içerisinde değilse hem bugünü 

kontrol edebilir; hem de bugünün uzantısı olan geleceğini planlayabilir (Dökmen, 2005: 

172). Geçmiş, şu anın doğru bir şekilde aydınlatılmasında işe yarayabilir. Geçmişe 

takılıp kalmamak geçmişi geleceği tesis etmek için kullanmak önemlidir. Varoluşçular, 

psikolojik rahatsızlıkları bir hastalık değil dinamik varoluşsal bir baskı olarak 

yorumlarlar. Aslında psikolojik rahatsızlıklar bireyin varoluşsal sorumluluğundan 

kaçışının bir sonucudur. Sağlıklı bir kişinin sürekli gelişmekte olduğu ve bu gelişim 

sürecinde kendi varoluşsal sorumluluğunu yüklenerek kendisini yeniden var etmekte 
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olduğu anlayışı kabul görmektedir. Bu anlamda bireyin rahatsızlıklarından kurtarılması 

için de seçimler yaparak sorumluluğunu alması gerekir (Koçak ve Gökler, 2008). 

Sorumluluk almanın yanında bireyin kendisini kabullenmesine yönelik 

anlamlandırma süreçleri, değişim için eyleme geçme kararlılığını ve sahip olduğu 

bağımlılığıyla başa çıkma cesaretini pekiştirecektir. Yaşam koşulları yüzünden 

başkalarını suçlamak daha kolay bir tutumdur. İnsan kendisiyle, özellikle de manevi 

boyutuyla iletişimi yitirdikçe Yaradanın özüne koyduğu potansiyeli değerlendirememiş 

ve kendini gerçekleştirememiş olacaktır. Kendisine güvenmediğinde diğer insanların da 

güvenilmez olduklarına inanacaktır. Arzular insanın ruhsal potansiyelini 

gerçekleştirmesi için anahtarlardır. Eğer arzular gerçekleştirilmek isteniyorsa bunun için 

sorumluluk almak gerektiği unutulmamalıdır. Bununla beraber yaşamda gerçekleşen 

olayları ve bu olayları yorumlama sorumluluğunu üstlenmek, bir çocuğun dünyasından 

çıkıp bir yetişkinin dünyasına girmek demektir. Nietzche’ye göre geçmişin yok 

sayılmasını dilemek insanın kendisini yok olmasını dilemesidir. Geçmişle uzlaşana dek, 

hayatı istenen yönde yönlendirmek neredeyse olanaksızdır (Debbie, 2011: 147). Çünkü 

geçmiş bireyin kimliğidir denilebilir. 

Birey, değiştirilmesi mümkün olan ve olmayan şeyler arasında ayrım yaptıktan 

ve değiştirilemez şeyleri kabullendikten sonra seçimler yaparak değiştirilebilir şeyleri 

değiştirmeye, kontrol etmeye, kendini ve çevresini geliştirmeye yönelebilir. Kısacası, 

kabullenme sonrası seçimler yaparak varoluşuna katkıda bulunabilir (Dökmen, 2005: 

218). Bu çerçevede katılımcılarla yapılan görüşmelerde değişimin en önemli 

aşamalarından olan sorumluluk almak için bağımlı bireylerin öncelikle kendileriyle 

yüzleşmeleri gerektiği görülmüştür. Bağımlılığa başlamaya veya bağımlılığı 

sürdürmeye gerekçe gösterilen içsel ve dışsal faktörler konusunda bağımlı bireylerin 

bilinçlenmesi gerektiği düşünülmektedir.  



177 

 

Değişim sürecinde özellikle bilişsel boyuttaki engellerin aşılabilmesi için 

kabullenmeye dönük ihtiyaçlar, katılımcıların ifadelerinde açık bir şekilde 

görülmektedir. Katılımcılar için çoğu zaman kabullenme etkili bir problem çözme 

tekniği olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber istenmeyen özel deneyimlerden 

kurtulmaya ya da kaçınmaya çalışmak sıklıkla daha fazla acıya yol açabilir. 

İnsanoğlunun bildiği tüm bağımlılıklar aslında yalnızlık, sıkıntı, kaygı, depresyon ve 

bunun gibi istenmeyen duygu ve düşüncelerden kurtulma ya da kaçınma girişimidir. Bu 

sayede bağımlı davranış, aşerme veya yoksunluk belirtilerinden kurtulmanın kolay bir 

yolu olduğu için kendini devam ettiren bir hal alır. Kaçındıkça da bilişsel ve duyuşsal 

açıdan onlardan zarar görme ihtimali artar. Kabullenme burada kişinin kendisiyle ve 

dünya ile olan yaşamına karşı değerlendirici bir durum alması; yani anlayışlı, nazik, 

açık, şimdiki zaman odaklı ve istekli olmasıyla eş anlamlıdır (Ögel, 2015: 22). 

Varoluşçu yaklaşımda olumsuz gibi görünen deneyimlerin arkasında birey için 

olumlu armağanlar vardır. Tüm olumsuz gibi görünen deneyimler esasında kılık 

değiştirmiş nimetlere sahiptir. Acı deneyimlerin bir amacı vardır ve bireyi yüksek bilinç 

düzeylerine doğru yol gösterir. Bir insanın geçmişteki olumsuz gördüğü deneyimlerin 

yok olmasını istemesi kendisinin de yok olmasını dilemekle neredeyse aynı şeydir. Bu 

nedenle geçmişle uzlaşıp barış sağlayana kadar hayatı istenilen yönde biçimlendirmek 

olanaksız görünmektedir. Geçmişten bilgelik ve özgürlük edinebilmek için yaşamda 

meydana gelmiş tüm olayların sorumluluğunu üstlenmek ve bunu ben yaptım 

diyebilmek değişim için en kritik öncüllerdendir (Debbie, 2011). 

Araştırmaya katılan bireylerin ifadelerinde “affedildiğini hissetme” ihtiyacı 

çerçevesinde sıklıkla geçmiş yaşantısından dolayı cezalandırılma düşüncelerine sahip 

olunduğu, affedilme beklentisinin sadece Yaradana karşı değil aile ve yakın çevresine 

yönelik olduğu ve bu durumdan vicdanen rahatsızlık yaşandığı, özellikle kul hakkına 

yönelik çeşitli suçluluk duyguları içerisinde olunduğu görülmektedir. Bu açıdan 
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özellikle “yakın çevresine maddi ve duygusal açıdan zarar verildiği” şeklindeki 

düşüncelerle yüzleşilmesi affedildiğini hissetmeye yönelik adım atılmasında önemli rol 

oynayabilir. 

Eğer değişim arzulanıyorsa bireyin kendine yönelik öfke duygusundan arınması 

gerekir. Sürekli şikâyet etmek ve beyinde devamlı birtakım düşünceleri dolandırmak 

bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireyler için olumsuz bir tutumdur. Bağımlı olmayan 

bireyler için bile olumsuz bir tutum olan bu zihinsel geviş getirme durumu bağımlı 

bireyler için birer zehir gibi tehlikelidir denilebilir. Ümidini, manevi hayatını devam 

ettirip geliştirmek üzerine kurgulayan bir bağımlı için öfke duygusu temizlenmeye 

yönelik ayrılan zamanı boşa harcamaya neden olabilir. Çünkü beslenen bu duygular 

zaman içerisinde bireyin kendisini manevi dünyaya kapatmasıyla sonuçlanabilir 

(Wilson, 1998: 7).  

Geçmişe yönelik sürekli üzüntü duymanın yerine geçmişten ders/geribildirim 

almak; geçmişle ilgili neler hissedildiği ve neler yapılabileceğini fark edip geleceğe 

ilişkin planlar yapmayı kolaylaştırır. Sorumluluğu dış etkenlere ve ötekine yüklemek en 

genel anlamıyla değişmeye direncin göstergesidir. Başa gelenlerin sorumluluğunu 

başkalarına yüklemek, üzerine almamak; içinde bulunulan durumdan kurtulmak için bir 

şeyler yapmanın faydası olmayacağı düşüncesini doğurmaktadır (Dökmen, 2005).  

Varoluşçu Psikoloji’de gerçek suçluluktan ve nörotik suçluluktan başka, bir de 

varoluşsal suçluluktan bahsedilir (Yalom, 1999). Sahip olduğu potansiyeli kullanmayan 

kişi, kullanmama düzeyiyle orantılı olarak varoluşsal suçluluk yaşar. Bu suçluluk 

duygusu kalitesiz bir duygudur ve bireyi, farkındalık döneminde ihtiyaç olarak ortaya 

çıkan “kısır döngüden çıkma isteği”ne geri döndürür. Bu sebeple bireye değişim için 

motivasyon verebilen bu duygudan, gelişmek amacıyla ve kendisini ve çevresini 

yeterince fark etmesi için yararlanılabilir. Birey özgür seçimler yapar ve duygularının 

sorumluluğunu üstlenirse sonuçta anı yaşama becerisini geliştirebilir. Böylelikle 
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yaşamını boşa harcamayan, geçmişiyle barışan kişi affedildiğini hissedip keşkelerden 

arınabilir (Dökmen, 2005: 209).  

Geçmişe dönük söz konusu deneyimler tahmin edilenden öte değere sahiptir. 

Bireyin kendine şefkat göstermesi, kendisine yönelik nefret duygularını ve 

yargılamaları hafifleterek kalbin iyiliğe açılmasına ve kendisiyle beraber çevresine de 

şefkat duymasına olanak sağlayacaktır. Böylelikle değişim ve dönüşüm başlamış olur. 

İnsan kendisini olumsuz özellikleri ve geçmişiyle beraber kabul edip benliğiyle 

bütünleştiğinde dönüşüm için gerekli olan enerjiyi ve içsel motivasyonu elde etmiş 

olacaktır (Debbie, 2011). Ya hep ya hiç demeden olanları kabullenme ve 

başarabileceğine duyulan inanç bireyi temiz tutabilir. Yaşamda hiç kimse öfke, korku, 

kızgınlık ve gururdan tamamen arınmış bir şekilde yaşamış değildir. Bireylerin 

kendisini olduğu gibi kabullenip, duygularını fark edip gelişime açık hale getirmeye 

çalışması en doğru yol olacaktır. Bu çerçevede Yaradan kendisini arayan ve bulmak 

isteyenlere karşı çok merhametini gösterecektir (Wilson, 1998: 6).  

Kişinin kendisiyle uzlaşması için, geçmişte yaşadığı olayları manevi anlamda 

yeniden yorumlaması, anlamlandırması, bitmemiş işlerini bitirmesi, ukdelerini 

gidermesi, varsa psikolojik sorunlarını çözmesi, çevresiyle barışıp helallik dilemesi 

gerekir. Yine bireyin ihtiyaçlarını fark etmesi, bu ihtiyaçları ve potansiyelini dikkate 

alarak gidermesi, ihtiyaçlarını giderirken hem kendisini hem de çevresini kollaması, 

kendini kabullenmesini gerektirir. Kişinin yetenek, ilgi ve yaşam şartlarına uygun 

olarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışması, değişim için iyi bir hazırlık sayılabilir 

(Dökmen, 2005: 343).  

Kişiliksel/psikolojik bağımlılık modeline göre mevcut kişilik özelliklerini ve 

yaşam şartlarını bir çocuğu sever gibi bağrına basıp bir araya getiren birey, onları 

geliştirebilme cesaretini kendisinde bulabilir. Reddedilen becerilerin gelişme ihtimali 

yok gibidir. Değiştirilme imkânı olmayan geçmiş ve şimdiki olayları kabul eden kişi, 
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iradesini kullanmaya hazır hale gelebilir. Birey bugün değiştirilmesi mümkün olmayan 

şeylerin değiştirilemezliğini de kavrayıp kabullenmelidir. Söz konusu kabullenme 

bireye iç özgürlük getirir. Bu özgürlük bireyin şu anda ve gelecekte sağlıklı seçimler 

yapması, bunları eyleme dönüştürmesi ve tüm bunların sorumluluğunu almasını 

kolaylaştırır.  

Adsız Alkoliklerin toplantılarında sıklıkla okunan, kime ve hangi etnik unsura 

ait olduğu net olarak kaynaklarda belirtilmeyen fakat değişim için kabullenmeyi ve 

sorumluluk almayı çok iyi ifade eden meşhur bir dua vardır: 

 

Rabbim! 

Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem için huzur, 

Değiştirebileceklerim için cesaret, 

İkisi arasındaki farkı bilmek için akıl ve basiret ver (Adsız Alkolikler, 1994: 30). 

Bu çerçevede insanın davranışlarını yönlendiren duygu ve düşünceleri hakkında 

farkındalık düzeyini yükseltmek mümkündür. Kişinin kendi fenomenal alanını fark 

etmesi, çevresindeki uyaranlara ilişkin duyumlarını algılarını, fizyolojik tepkilerini, 

görünürdeki veya görünürün altındaki duygu, düşünce ve istekleri fark edebilmesi 

kişinin davranışlarını bilinçli yönetebilmesi için önemlidir. Çünkü görünürdeki 

isteklerin altında tanışılmayan duygular bireyi yönetir. Tanışılan duyguları ise birey 

kendisi yönetir. Kabul, seçme ve sorumluluk alma, içinde bulunulan anı yaşamaya hazır 

hale getirebilir (Dökmen, 2005).  

Sonuçta eğer kişi karşılaştığı engeli gerçekten aşmak istiyorsa kendisiyle 

yüzleşerek yaşadıklarının sorumluluklarını alıp değişimi kabullenerek cesareti ve 

becerileri bir araya getirip değişim için kısa vadeli planlar yapmalıdır. Ayrıca yoğun 

olarak yaşadığı pişmanlık duygularını arkada bırakarak kendisini Yaradanın ve yakın 
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çevresinin affediciliğine bırakması, geçmişiyle barışması, varlığını saran olumlu-

olumsuz bütün duygularını fark etmeye ve yönetmeye çalışması başarılı bir eylem 

süreci için vazgeçilmezdir. 

 EYLEM BASAMAĞINA İLİŞKİN TARTIŞMA 

Bağımlı bireyler eylem basamağında, onları bağımlılık davranışına hapseden 

sosyal bağları, çevreyi ve psikolojik durumu yeniden yapılandırıp kendilerine yeni bir 

yaşam sistemi kurgulamaya başlarlar. Bu basamakta eyleme geçmek için bağımlılık 

modellerinden özellikle sosyal/çevre modelleri ile baş etme/sosyal öğrenme 

modellerinin, bağımlılığın etiyolojisini anlama ve müdahale yöntemleri önerme 

konusunda başvurulması gereken modeller olduğu söylenebilir. Hazırlık basamağında; 

zihinsel, duygusal ve eylemsel boyutta planlaması yapılan psikolojik ve sosyolojik 

yapılar, eylem basamağında aktif bir biçimde uygulanmaya konulmakta ve bu konuda 

kararlılığın bir davranış halini almasına odaklanılmaktadır. Bu basamak artık çok ciddi 

bir kırılımın yaşandığı dönüm noktasıdır denilebilir. Farkındalık öncesi dönemde 

değişime gösterilen direnç teması altında maddeye ilişkin keyif gibi olumlu 

düşüncelerin daha çok eylem basamağındaki manevi ihtiyaçlarla giderilebileceği veya 

bu ihtiyaçların maddenin sağladığı keyif/zevk olgusunun yerine konulabileceği 

düşünülmektedir. Eylem aşamasında ihtiyaç olarak beliren dört ana tema “iletişim, 

değerlerle yaşam, baş etme ve yararlı eylem üretme”dir. Tartışma bölümünün bu kısmı 

araştırma sorularından “madde bağımlısı bireylerin dönüşüm basamaklarından eylem 

düzeyindeki ihtiyaçları nelerdir?” sorusuna yöneliktir. 

Maddenin sağladığı keyif/haz durumu ve sosyal hayatta bireyin karşılaştığı 

sorunlarla başa çıkabilme, eylem basamağının en temel iki olgusudur. Yoğun iş 

yaşamının getirdiği stres, iletişim eksikliklerinin yol açtığı öfke, sosyal ortamlarda 

engellenmişlik duygusu, yarar elde etme güdüsü, özyeterlilik algısında düşüklük bireyin 

psikolojik dayanıklılığını zorlamakta, bu durumların üstesinden gelinemediğinde ise 
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madde kullanım yoluyla başa çıkma yoluna gidilebilmektedir. Diğer taraftan bireyin 

yetiştiği ortamın/çevrenin etkisi, akran baskısı, merak, aile sistemindeki dinamikler ve 

parçalanmış aile yapısı da birtakım manevi ihtiyaçları görünür hale getirmekte ve bu 

durum bazen madde kullanımı yoluyla yerine koyma şeklinde gerçekleşmektedir. 

Manevi ihtiyaçların maddi unsurlarla giderilme yönelimi hiçbir zaman sonuç 

vermemektedir. Bununla birlikte araştırmaya katılanların söylemlerinde, kendileriyle 

iyilik yapmak için iletişim kuran bireylerle sohbet edilmesinin rahatlatıcı etkisi açıkça 

görülmektedir. Özellikle ahiret hayatını referans göstererek yaşamı beraber 

anlamlandırdıkları din görevlisi veya gönüllülük faaliyetlerinde bulunan bireylerin 

kendilerine şefkatle yaklaşımlarının huzur verdiği belirtilmektedir. 

Manevi değerlerin en çok etkin olduğu aşamalar hazırlık eylem ve sürdürme 

basamaklarıdır. Bütün bu arka plan, iletişim boyutunda düşünüldüğünde;  

- “Yaradanla bağ kurma ve iyi insanlarla beraberlik eğilimi” iletişim teması 

boyutunda;  

- “özveri ve sevgiye odaklanma”, değerlerle yaşam teması boyutunda;  

- “sabretme”, baş etme teması boyutunda;  

- “çalışkanlık, iyilik peşinde olma ve hobiler edinme” ise yararlı eylem üretme 

teması boyutunda manevi ihtiyaç olarak değerlendirilebilir.  

Birey söz konusu manevi değerleri, uygun bir plan dâhilinde kararlılıkla 

uygularsa madde bağımlılığı ile başa çıkma becerisi kazanabilir, madde kullanım isteği 

azalabilir ve kendine duyduğu özgüven hissi artabilir. Yoksa manevi ihtiyaçlara göre 

yapılandırılmış bütüncül bir müdahale programı olmazsa veya manevi ihtiyaçların 

öneminin azaldığı dönemlerde nüks veya kayma riskleri yaşama ihtimali yükselebilir. 

Madde kullanımını hatırlatan sosyal çevredeki olumsuzlukların veya birtakım kişisel 

sorunların etkisiyle geliştirilen başa çıkma mekanizmalarını ve psikolojik direnç 

yapılarını kırmak, ciddi bir motivasyon ve enerji ister. Bu sebeple maneviyat, bahsi 



183 

 

geçen otonomiyi sağlamakta, içsel enerjiyi kazanmakta, nüksü önlemede önemli rol 

üstlenebilir. 

Sosyal öğrenme/baş etme modellerine göre yaşamda karşılaşılan problemlerin 

farkındalığı bireyleri mutsuz edebilmektedir. Benzer şekilde sosyal/çevre modellerine 

göre bir insanın çocukluk dönemindeki olumsuz yaşantılarının yetişkin dönemine 

yansımaları ile hissedilen çaresizlik ve isyan duygularına sebep olan görüngülere 

“insanlarla birlikteyken yaşanan genel bir korku, önyargılardan kaynaklanan sürekli bir 

kızgınlığın birikimi sonucu oluşan düşmanca eğilimler, bu eğilimlere eşlik eden 

suçluluk ve değersizlik duyguları ve günlük yaşamın olağan sorunlarına ilişkin yaşanan 

birtakım kaygılar” örnek verilebilir (Geçtan, 2014). Baş etme becerileri genellikle düşük 

olan bağımlı bireyler, yaşamda karşılaştıkları olaylarla başa çıkabilmek için bağımlılık 

yapıcı madde, alkol, sigara, vb. kullandıkları görülmektedir. Alkol veya maddeye 

bağımlılığı olan bireylerin değişimi kabullenmelerinde ve toplumla bütünleşmelerinin 

önündeki engelleri aşmalarında sıklıkla kullandıkları baş etme tutumlarının bilinmesi ve 

bu tutumları merkeze alan yaklaşımların kullanılması önem arz etmektedir (Erbay vd., 

2016). Böylelikle alkol ve madde bağımlılığı olan bireylerin tedaviden etkin şekilde 

faydalanmalarına yardımcı olunabilir.  

Madde bağımlılığından arınmada psikodinamik bir perspektiften uygulayan 

birçok model; içgörü odaklı, somut veya eylemsel müdahalelerle birleştirme eğilimdedir 

(Barry, 1999: 131). Söz konusu durumlar için edinilmesi gereken cesaret ve becerilerin 

uygun sosyal aktivitelerle desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle sosyal gruplarda 

bulunma; kültür sanat ve spor faaliyetleri içerisinde yer alma; topluma hizmet 

uygulamaları yapma; yaşam becerileri geliştirme aktivitelerine ilişkin değişim için kısa 

vadeli planları uygulamaya koymak gerekir. Bu uygulamalar madde bağımlısı bireylerin 

madde kullanmak ve madde ile ilgili sohbetleri yapmak için toplandıkları ve sıklıkla 
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“ortam” diye isimlendirdikleri yerlerde aradıkları yaşam amacı, değerler alanı ve 

manevi unsurlara ilişkin alışkanlıklarına yönelik olabilir.  

Bağlılık, anlam,  değerler, yaşam amacı kavramlarının hemen hemen hepsi hem 

varoluşçuluk; hem de maneviyat yaklaşımlarında sıklıkla ele alınmaktadır. Bağımlı 

bireyin, çevre veya ortam diye isimlendirdiği yerlerde varoluşsal ihtiyaçlarına yönelik 

bulduğu cevapların birey için birer manası vardır ve manevidir. Birey kendini değerli 

hissettiği, bağlılık ve güven ihtiyaçlarını karşıladığı ortamlarda anlam buluyor ise ve 

buralarda bulunmayı günlük aktivitelerinin amacı haline getiriyor ise; bu durum 

önemsenmesi ve bu konudaki manevi ihtiyaçlarına odaklanılması gerektiği 

düşünülmektedir. Çünkü gerçek dünyada bireyin bilebileceği tek şey, kendi varoluş 

tecrübesidir; fakat bu tecrübeyi tam anlamıyla “başkası” ile olan ilişkisinde gerçekten 

deneyimleyebilir (Bayraktar, 2008: 24). 

Klasik koşullanma ve sosyal çevre/baş etme modelleri çerçevesinde bağımlılığın 

etiyolojisini anlamak için madde kullanımı bir eylem sistemi olarak düşünüldüğünde, 

bağımlı bireyin yaşam rutinine değişimi merkeze alan bir yeni bir aksiyon sistemi 

koymak gerekmektedir. Bu çerçevede örneğin bağımlı birey 15-20 dakika sakin ve 

sessizce oturarak kısa vadede neler yapabileceğine ilişkin kararlılığa odaklanabilir. 

Sonrasında iyi insan olarak gördüğü kişilerle bir araya gelerek kısa vadede uygulamaya 

koymayı planladığı etkinlikleri kendileriyle paylaşabilir. Telefon ile birilerini arayarak 

da zaman planlaması konusunda yardım istenebilir. Veyahut zamanı planlamada yardım 

istemek adına 5-10 dakika sakinleştirici dualar edilebilir. Zira katılımcılar duanın terapi 

etkisine sıklıkla vurgu yaparak sanki bir psikologla veya danışmanla konuşmuş gibi iç 

huzura kavuştuklarını ifade etmektedirler. Dua ederek varoluşsal anlamda umutlarının 

canlandığına dair sözler sarf etmektedirler. 

Bir maddeye veya aktiviteye bağımlı hale gelen çoğu insan daha önce keyif 

aldıkları diğer faaliyetlerden ve bağımlılıklarını paylaşmayan insanları içeren 
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eğlencelerden çekilme eğilimindedir. Bu durumda bulunan biri bağımlılık yapmayla 

ilişkili olmayan insanlarla ve manevi etkinliklerle yeniden iletişim kurma ihtiyacını ele 

almalıdır (Joe ve Ivan, 2005: 123). Nitekim manevi bakış açısına göre nasıl ki hava, ışık 

veya yeme-içme terk edildiğinde insan vücudu acı çeker; benzer biçimde akıl, duygular 

ve seziler Yaradanla bağ kurmayı ve duayı bıraktığında acı çeker. Maddi varlık gibi 

manevi varlık da iyi beslenemediği için işlevsiz hale gelebilir. Bazı katılımcılar Yaradan 

kelimesinin kullanılmasına karşı olmasa da öğretisel birtakım konulara girilmesine itiraz 

edebilmektedir. Maneviyata evet deyip dini konulara hayır diyebilir (Wilson, 1998: 98). 

Bu durumda maneviyatın din için de önemli bir husus olduğu düşünüldüğünde 

maneviyat üzerinden bağımlı bireylere yaklaşılması kapsayıcı ve kuşatıcı olacaktır.  

Bağımlı bireylerin psikolojik açıdan desteklenmesi çerçevesinde farkındalık 

çalışmaları tek başına her zaman yeterli olamamaktadır. Bununla beraber manevi 

(spiritüel) açıdan yapılacak alıştırmalar ve beceri kazandırma çalışmaları bağımlılıktan 

arınmada ciddi katkılar sağlayabilir. Birey, yüce bir Yaratıcının varlığına inancı varsa, 

gelecek endişesine karşı tevekkül ve iyi niyet davranışı ile ve geçmiş yaşantısında 

başından geçmiş olaylara yönelik sabır, tövbe ve affetme değerleriyle anlamlandırma ve 

hayata bir gaye tayin etmek mümkün olabilmektedir.  

Kendisine değer verilmemiş bir insan başkalarına da değer veremez. Bunu 

sonradan öğrenebilmesi de ancak kendisine değer verebilmeyi öğrendikten sonra 

başlayan iki yönlü bir süreçtir (Geçtan, 2016: 75). Sonsuz güç sahibi olan Yaradan 

düşüncesi, bireyin kendi değerlerini ve inançlarını ayna gibi hayatına yansıtmasını 

sağlar. Yaradan “ben kulumun zannı ile beraberim” buyurarak aslında bu gerçekliği 

insanlara hatırlatmaktadır (Hay, 1995: 16). Bireyin duygu ve düşüncelerinin aracı olan 

dua ve tefekkür bireyin her zamanki kapasiteleriyle ulaşabileceklerinden çok daha 

büyük bir güç ve bilgelik bulmasını sağlamaktadır. Ayrıca giderek artan ve güç 

koşullarda da sarsılmayan bir iç huzur bulmasına vesile olacaktır. Maneviyat zayıflık 
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değil; bilakis zayıf olunan alanları keşfetmektir ve bu açıdan büyük bir kuvvettir. 

Yaradana iman etmek, bireye güven verir ve güç sağlar.  

Yaşanan stres verici durum ile başa çıkmada Yaradanın desteğini ve sevgisini 

arama, olayın manevi bir anlamının olduğuna odaklanma, hayra yorma, psikolojik 

sağlığı destekler görünmektedir (Robinson vd., 2007). İyiliklerle, çalışkanlıkla ve 

sürekli eylem içerisinde olarak bağımlılıktan kurtulup anlamlı ve amaçlı bağlılıkları 

arttırmak, bağlanarak özgürleşmeyi sağlar. 

Gerçekleştirilen görüşmelerde manevi bakış açısının, iyileşmeye olan inancı ve 

iyileşme sürecini pekiştirici etkisi güçlü bir şekilde görülmektedir. Maneviyat 

yaklaşımları içerisinde en etkili yaklaşım olan ve toplumun önem atfettiği ahlaki 

unsurlarla büyük ölçüde örtüşerek değişimde büyük rol oynayan değerler alanı dönüşüm 

için yapılan hazırlık basamağından sonra ihtiyacını ciddi şekilde hissettirmektedir. Eğer 

kişi yardım etme etkinliğini; kendisi ve başkaları için anlamlı buluyorsa, yardım etme 

davranışı ve bunun arkasındaki şema birey için bir değerdir. Kişilerin kendileri ve 

başkaları için anlamlı buldukları eylemler/davranışlar ve bu eylemleri üreten şemalar 

olarak görülen (Dökmen, 2005) değerler bireyin anlam arayışına ve özündeki manevi 

ihtiyaçlarına cevap sunabilir.  

Değerleri yaşamak, yani yaşamda özveriye ve sevgiye odaklanmak bireyi mutlu 

yapan ve maddenin verdiği keyif duygusunu en zararsız biçimde sağlayan bir süreçtir. 

Değerler sosyal yaşamda, dolaylı olarak da bireylerin yaşamlarında vazgeçilmez bir 

yere sahiptir. İyi ilişkileri oluşturan kişiler ortak anlamlar, amaçlar ve değerler etrafında 

buluşurlar. Gruplar içindeki anlamlar amaçlar ve değerler arasında karşılıklı etkileşim 

vardır. Farkındalık basamağında üstünde sıklıkla durulduğu gibi anlamlı bulunan 

şeylere ilişkin amaçlar edinilir. Anlamlı bulunan davranışlar ve şemalar “değer” diye 

tanımlanmaktadır. İnsanlar ortaklaşa olarak anlamlı buldukları şeylere sahiplerse ya da 

en azından benzer değerlere sahiplerse ortak eylemlerde bulunabilirler (Dökmen, 2005: 
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280). Diğer taraftan birey söz konusu değerlerden uzak bir yaşama devam ederse; çok 

rahat bir şekilde menfaatine uygun olan bütün yolları mübah kabul ederek bu uğurda 

çok kolay bir şekilde yalan söyleyebilmektedir ki yalan bütün değerleri hiçe 

indirebilmektedir. Aynı şekilde kendi bedeninin ve malının değerini bilmediği gibi 

başkalarının mallarının ve canlarının değerini yok sayabilir. Kendi bedenine faça atmak 

veya başkalarının mallarına ve canlarına zarar vermek, hırsızlık yapmak gibi yollara 

başvurabilir.  

Burada özellikle belirtilmesi gereken bir husus vardır ki manevi değerlerin 

kişide yerleşmesi ve hayatta aktif bir şekilde beceri ve davranış boyutunda eyleme 

koyulabilmesi için ön bir değer olarak dengeli benlik modelinin sunduğu değerler 

yaklaşımını edinilmesi gerekmektedir. Gurur ve kibirden uzak, haklılık davasından uzak 

bir mütevazı yaşayış, daha önce bahsi geçen manevi değer ve kavramların edinilmesine 

zemin hazırlayacaktır. Alçakgönüllülük ve hoşgörü sayesinde birey, başkalarından bir 

şeyler öğrenilebilir, geri beslenmeye açık olur; hem kendini hem de başkalarını dinleme 

yeteneği geliştirir. Bir zamanlar güven duyabilmek için elde edilen unsurlar ilgi alanının 

dışında kalmaya başlar. Değişmeye niyet edilir, ihtiyaç olan değişiklikleri yapabilmek 

için bilgelik sahibi bir insana dönüşülür. Özellikle vatan, millet, ahiret düşüncelerinin 

bireye yüklediği sorumluluğu hissedebilir. Bu duygularla hem içinde yaşadığı topluma; 

hem de Yaradanına hayırlı bir birey olmaya çalışır.  

Türkiye toplumunun manevi değerlerinin sağladığı koruyucu etki sayesinde 

diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, uyuşturucu madde kullanım oranları halen çok düşük 

seviyelerde seyretmektedir. Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem 

Planı’nda (2018-2023), maneviyatın özellikle destekleyici ve koruyucu boyutta 

AMATEM’lerde, cezaevi kurumlarında, tedavi merkezlerinde rol alması gerektiği ifade 

edilmektedir. Madde bağımlılığı ile ve madde bağımlılığına karşı mücadele süreçlerinde 

manevi değerler ile desteklenmesinin önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. 



188 

 

Bağımlılık tedavisinin ilkelerinden bir diğeri, başa çıkma becerilerindeki 

eksikliklerin madde kullanımı ve nüksetmenin önemli bir belirleyicisi olmasıdır. Bu 

nedenle tedavinin önemli bir hedefi, hastanın potansiyel nüksetme durumlarıyla başa 

çıkmak için bilişsel, duygusal ve davranışsal beceriler edinmesine yardımcı olmaktır 

(Kranitz vd., 2009: 140). Her şeyin bir sırası var ilkesiyle, sabırla hareket etmek, 

sükûnetle beklemek, her şeyin başı olan sağlığa özen göstermek, işleri önem sırasına 

göre çok sıkı bir program yapmadan planlamak, öğünlere dikkat etmek, düzensizlikten 

uzak kalmak, esnekliğe de fırsat vermek (Adsız Alkolikler, 1994: 54) kaliteli bir eylem 

basamağı için gereklidir.  

İnsanlar yaşamı süresince doğal ve yapay pek zorlu yaşam deneyiminden geçer. 

Her insanın yaşamda baş etmesi gereken sayısız olay ve sorunla karşılaştığı bilinen bir 

gerçekliktir (Palabıyıkoğlu, 2000a). Başa çıkma süreci hastanın sağlık sorununa bir 

anlam verme ve yaşamına getirdiklerinin bilişsel değerlendirilmesi ile başlar 

(Palabıyıkoğlu, 2000b). Uzun zamandır ertelenen işleri yapmak fakat bunu da önem 

sırasına göre sıraya koyarak strese yer vermeyecek biçimde planlamak başarılı bir 

eylem basamağı için gereklidir. Katılımcıların “dertlendim mi … yaparım” şeklindeki 

ifadelerinden, olaylarla başa çıkmanın bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı görülmüştür. 

Birçok katılımcı yaşamın getirdiği olayların ağır yükleriyle başa çıkamadığı için bir 

başa etme mekanizması olarak gördüğü madde kullanımına başvurduğunu ifade 

etmektedir. Bu süreç esasında tam olarak bir tahammül, yani içe atma sürecidir.  

Özdoğan’ın (2009, 29-30)  değerler yaklaşımında tahammül yaşantısı bireyi 

pasifleştirerek ruh ve beden sağlığına zarar verir. Bir süre sonra öfkeli tutumlara 

dönüşerek duygusal patlamalara yol açar ve düşük özsaygı, ilişki kurmada yetersizlik, 

suçluluk gibi durumlara sebep olur. Sabır yaşantısı ise olumlu başa çıkmayı destekler. 

Yaşanan olaylar, bireyi geliştiren ve duygusal anlamda bireyi koruyan bir yapıya 
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sahiptir. Kişi sabır yaşantısıyla daha proaktif, üretken ve bilinçli seçimlerin ürünü 

eylemler gerçekleştirir.  

AMATEM’de uygulanan tedaviler kapsamında madde isteğinin azaltılması daha 

çok ilaç kullanımı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Fakat katılımcılar tarafından “kafada 

bitirme” şeklinde ifade edilen fenomen; irade, sabır ve kararlılık gibi kavramlarla ilişkili 

olduğu görülmektedir. Katılımcılar tarafından madde istediğini tetikleyen dert, sıkıntı, 

öfke veya problemlerde maneviyat odaklı başa çıkma becerileri kazanmak bir ihtiyaç 

olarak belirtmektedir.  

Yine dolaylı yönden bir başa çıkma mekanizması olarak işlev gören “yararlı 

eylem üretme” teması, katılımcıların ifadelerinde manevi bir ihtiyaç olarak 

belirmektedir. “Çalışırken unutuyorum, hiç aklıma gelmiyor… tamamen kurtulmak 

istiyorum” gibi ifadelerin tövbe sürecindeki olumlu eylem üretmenin iyileştirici etkisine 

vurgu yaptığı düşünülmektedir. Yine AMATEM’de katılımcıların hiç boş durmadıkları, 

sürekli bir takım etkinliklerle meşgul oldukları gözlemlenmiştir. Katılımcılar maddesiz 

geçirdiği yaşamından kesitler paylaşarak o zamanlardaki çalışkanlıklarını özlemle 

hatırladıklarını “güzel günlerdi” sözüyle belirtmektedirler. Çalışarak sürekli bir iş 

üzerinde olmanın, maddeyi unutturduğunu; boş kalmanın ve sıkılmanın ise maddeyi 

çağrıştırdığını dile getirmektedirler. Manevi yaklaşım çerçevesinde duruma 

yaklaşıldığında “bir işten boşaldığında bir başkasına giriş (İnşirah Suresi, 94/7)” 

ayetinin insanın varoluşundaki sürekli üretme potansiyelinin gücüne vurgu yaptığı 

düşünülmektedir. Zira kullanılmayan potansiyel nötr bir şekilde kalmamakta; bireye 

madde kullanım davranışı gibi zarar verebilecek yollara sürükleyebilmektedir. 

Çalışkanlığın yanında iyilik üretmenin ve iyilik peşinde olmanın da (Bratter ve 

Forrest, 1985, 483) koruyucu etkisini vurgulayan katılımcılar iyiliğin özellikle geçmişle 

barışmanın da bir aracı olduğuna dikkat çekmektedirler. İyilik peşinde olmanın 

değişimin en önemli dinamiklerinden “niyet”inde güçlenmesini sağladığını söyleyen 
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katılımcılar, bir şeyi Allah rızası niyetiyle yaptıklarında ürettikleri iyiliklerin çoğaldığını 

ve süreklilik açısından motive ettiğini söylemektedirler.  

Çalışkanlığın ve iyilik peşinde olmanın yanında “hobiler edinme” de eylem 

basamağının yararlı eylem üretme teması kapsamında manevi bir ihtiyaç olarak ele 

alınmaktadır. Yürüyüşe çıkmak, okumalar yapmak, müzelere ve sanat galerine gitmek, 

spor yapmak, uzun süredir erteleyip ihmal edilen ufak işleri yapmak, eskiden uğraşılan 

işlere yeniden başlamak, bir kursa yazılmak, sosyal hizmetlerde gönüllü olmak, dış 

görünüşe özen göstermek, hoşa gidecek masum etkinlikler bulmak (Adsız Alkolikler, 

1994: 26-29) bunlar arasında sayılabilir. Canın isteklerini tamamen unutmamakla 

beraber sınırlandırarak masum, zararsız eğlencelerle madde isteğini azaltmanın makul 

bir yol olduğu düşünülmektedir. Beraberinde ruhun ve kalbin yani maneviyat alanının 

ihtiyaçlarına yönelmenin ve onların ihtiyaçlarını karşılamanın madde bağımlılığından 

arınmada önemli bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir. Yaşamı sıradanlıktan çıkaracak 

ve varoluşsal anlamda gelişimi sağlayacak farklılıklar hayata heyecan katarak bireyi 

madde kullanımından koruyabilecektir. Bireyin maddeden uzak durmak gibi bir 

amacına hizmet eden bu tür aktiviteler birey için anlamlıdır, manalıdır ve manevi bir 

değeri vardır. 

 SÜRDÜRME BASAMAĞINA İLİŞKİN TARTIŞMA 

Sürdürme basamağındaki amaç bireyin tüm değişim sürecindeki sarf ettiği 

çabanın kalıcı hale gelmesidir. Bu basamakta temiz kalma konusunda kararlılığı kontrol 

etmek, risk unsurlarına karşı özdenetim sağlama ve duygusal dengeyi korumak manevi 

birer ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Eylem basamağında en temelde bağımlılık 

davranışından uzak kalma ve bu süreci destekleyici değerler/eylemler içerisinde olmaya 

odaklanılırken; sürdürme basamağında yeni geliştirilen yaşam tarzı konusunda 

farkındalık ve özgüven sahibi olmak önceliklidir. Bu basamakta bağımlılık 
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modellerinden özellikle koşullanma/aşırı davranış modellerinin değişim sürecindeki 

ihtiyaçları anlama konusunda ön plana çıktığı söylenebilir.  

Maddeye ilişkin olumlu duyguların canlanması, uyaranlar, pekiştireçler, 

durumsal ipuçları bu modeller kapsamında ele alınmaktadır. Bireyler eylem 

basamağında belirli başarılar sağlasa da önemli olan bu sürecin devamlılığıdır. Yaşamın 

yeniden normale dönmesi, başarılı bir “eski” olabilme, kişinin kendisi ile ilgili algısının 

değişimiyle ilgilidir (DiClemente, 2016, 192). Yeni normale alışmak için özgüveni 

güçlü, duygusal dengenin farkında birey haline gelmek gerekmektedir. Bu çerçevede 

zararlı alışkanlıklardan ve hatırlatıcılardan uzak kalmanın yanında aşırılıklardan uzak 

kalmak manevi birer ihtiyaç olarak katılımcılar tarafından dile getirilmektedir. 

Farkındalık öncesi dönemde değişime gösterilen direnç teması altında kontrol 

edebileceğini düşünmenin, sürdürme basamağındaki “özdenetim ve duygusal dengeyi 

koruma gibi” manevi ihtiyaçlarla giderilebileceği düşünülmektedir. Tartışma 

bölümünün bu kısmı araştırma sorularından “madde bağımlısı bireylerin dönüşüm 

basamaklarından sürdürme düzeyindeki ihtiyaçları nelerdir?” sorusuna yöneliktir. 

Madde kullanımını ilaçsız kontrol etmeye çalışmak veya maddeden uzak 

durmaya yönelik iradeyi test etmek doğru bir tutum gibi gözükmemektedir. İstisnaî 

olarak ilaçsız bırakanların örnekliği genellenebilir bir durum gibi gözükmemektedir. 

Bağımlılık alanının, iradenin test edileceği bir alan olmadığı, bağımlı bireylerle yapılan 

görüşmelerde sıklıkla vurgulanan bir kavramdır. Görüşmelerde boşluk duygusunu 

artırabilen ve haz arayışına yönlendirebilen her türlü ortam ve durumdan uzak kalmanın 

önemi ve özdenetimin bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.  

Davranışları kontrol etmek duyguları kontrol etmekten daha kolaydır. Kur’an-ı 

Kerim (2005) Maide Suresi 90. ayetindeki “uzak durun” ifadesi, bireye bilinçli bir 

yaşam tarzı sunmaktadır. Ayrıca madde kullanmanın “haram” olduğunu belirten 

katılımcılara haram kelimesinin “hürmet” ile aynı kökten olduğu hatırlatılması gerektiği 
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düşünülmektedir. Bedene, varlığa, çevreye hürmet edip saygı duyulduğu için bağımlılık 

yapıcı maddelerin alınmamasının9 bireyi daha motive edici, daha kaliteli bir sürdürme 

süreci yaşamasını sağlayıcı olduğu söylenebilir. Bu çerçevede bedene saygı ve sevgi 

göstermenin; yani öz şefkatin, hürmet bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Varoluşçuluk yaklaşımına göre günlük yaşamı sürdürebilmek için bir 

motivasyon kaynağı olarak insanın duygularını tanımasına ve yönetmesine ihtiyacı 

vardır. Ayrıca birey varoluş düzeyini yükseltebilmek, kaliteli/sıra üstü yaşayabilmek 

için de duygusal dengesini korumasına gereksinim duyar.  Böylelikle kendisiyle, 

doğayla, toplumla ve tanrıyla uyum içerisinde yaşamını sürdürebilir. Yaşam içinde 

dinamik değişimi sürdürebilmek için gelişmenin önemini kavrayarak ve kişinin 

duygularının ve acılarının farkında olarak hareket etmesi gerekir. Sorunlar ortaya 

çıkmadan önce sorunların habercisi olabilecek unsurların bilincine varıp uzak durmak 

veya kişide oluşabilecek duygusal dalgalanmaların farkına vararak dengeyi korumaya 

çalışmak ve aşırılardan uzak durmak gerekir (Dökmen, 2005). Bu çerçevede 

AMATEM’de bağımlılık yapıcı madde kullanımını kontrol etmek için uygulanan ilaç 

tedavisi sırasında ve sonrasında nükslerin önlenmesine yönelik olarak manevi 

müdahalelerle bütünleşik psikoterapilere şiddetle ihtiyaç vardır. 

Gerçekleştirilen görüşmelerde, manevi açıdan ritüellerini devam ettiren ve 

Yaradanıyla kurduğu bağı güçlü tutan bireyler, sürdürülebilir bir “temiz kalma” için 

motivasyon bulabildiğini belirtirken; Yaradanıyla kurduğu bağı zayıflayıp manevi 

aktivitelerden uzaklaşanlar kayma riskini ve tecrübesini yaşadıklarını belirtmektedirler. 

Ayrıca madde kullanılan ortamlarda bulunmanın çok büyük bir risk olduğu katılımcılar 

tarafından sıklıkla ifade edilmektedir. Alkol ve bazı zararlı alışkanlıkların madde 

kullanımını hatırlattığını ve tetiklediğini; madde kullandığı zamanlardaki çevreden 

(Longabaugh vd., 1997) bazı kişilerle birlikte olmanın da sürdürme sürecini 

                                                
9 “Haram yaklaşımı” yerine aynı kökten türeyen “hürmet yaklaşımı” bu tezin hazırlık sürecinde 

düzenlenen tez izleme komitelerinde Prof. Dr. Öznur Özdoğan tarafından dile getirilmiştir. 
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baltalayabileceği dile getirilmektedir. Bu sebeple özdenetimin güçlü bir ihtiyaç olarak 

ortaya çıktığı söylenebilir. 

Bağımlılık modellerinden koşullanma/pekiştirme modeli bağımlı bireylerin alkol 

veya madde isteğine yönelik karşı konulamayacak derecede isteklilik (aşerme) 

duyulduğunu, bunda da madde kullanımıyla ilgili çevresel uyarıcıların koşullanmış 

etken olarak rol oynayabileceğini savunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Maide Suresi 90. 

ayette “ictinab” kelimesi, “alkolden, … uzak durun ki kurtuluşa eresiniz” şeklinde 

geçmektedir. Yaradan söz konusu ayette alkol veya bağımlılık yapıcı diğer maddelerden 

ve bunları çağrıştırıcı tüm unsurlardan insanların uzak durmasını istemektedir. 

Katılımcılardan benzer şekilde tedavisi tamamen yapılmamış tüm hastalıklarda olduğu 

gibi bağımlılıkta da tam bir iyileşme sağlanmadığı takdirde nüks ve ilerleme görülebilir. 

Özellikle duygularını yoğun bir şekilde yaşayan ve yönetmekte zorlanan ergenler, bahsi 

geçen ayetin gereği olan uzak durma prensibini yaşamlarında etkin bir şekilde 

uygulamaları, hem maddeyle tanışmada hem de (bağımlılık deneyimi varsa) madde 

kullanmayı çağrıştıran hatırlatıcılardan uzak kalarak temiz kalmada koruyucu etken 

olacaktır.  

Aşırı sevinçle beraber aşırı stresli, öfkeli ve mutsuz durumlarda, “temiz 

kalma”nın bozulacağı bilinmektedir (DiClemente, 2016, 196). Katılımcılarla 

gerçekleştirilen görüşmelerde şiddet ve öfke duygusunu tetikleyebilecek her türlü 

ortamdan uzak kalmanın bağımlılığı kontrol etmede önemli bir yaşam tarzı ve ihtiyaç 

olduğu gözlemlenmiştir. Burada özdenetim ihtiyacının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Öfkeyi içe atmak duygusal sağlığı olumsuz etkileyebileceğinden, ya depresyona ya da 

agresif tutumlara sürükleyebilmektedir. Duygusal dengenin bozulması bireyin madde 

kullanma riskini arttıran unsurların başında gelmektedir. Öfkenin kontrolü her insan için 

önemli bir problemdir. Fakat eski madde kullanıcıları için bu durum ciddiyetini daha da 

arttırmaktadır. Eylem basamağında proaktif bir süreç olan ve olaylarla başa çıkmada 
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güçlü bir manevi değer olan sabretme eyleminin sürdürülebilirliği için öfke ve kızgınlık 

anlarında hatıra gelebilen uyarıcılardan uzak durmak gerekir.  

Değişim sürecinde gösterilen ilerleme bireyi başarı sarhoşluğuna itebilmektedir. 

Temkinli olmayı gerektiren sadece hoş olmayan durumlar veya beklenmedik sorunlar 

değildir. Bununla beraber somut başarılar veya anlık yoğun mutluluk durumlarında da 

aynı ölçüde dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü hiç kimse kişisel başarılarına 

kendisinden daha hayran olamayacağından, başarı sarhoşluğunun gelip geçici baş 

döndürmesine karşı bu durumun Yaradanın bir lütfu ve hediyesi olduğunu düşünmek 

duyguları fark etme ve yönetme becerisine katkı sağlayacaktır (Wilson, 1998: 19).  

Kabul, irade ve sorumluluk kavramları birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. 

İnsanın kendisini kabul etmesinin en somut göstergesi halinden hoşnutluk duymasıdır, 

bir anlamda şükretmesidir (Dökmen, 2005: 214). Zor durumlardan geçen bireyler 

mevcut durumu kabullenip olumlu düşünmeye ve ondaki güzellikleri görmeye 

odaklanırsa değişimi kabullenip sürdürmeye istekli hale gelecektir. Adsız Alkoliklerin 

(AA) ve Adsız Narkotiklerin (NA) bakış açısına göre de her zaman iyileşme sürecinde 

olunduğu bilinci güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım sürdürmeyi tehlikeye 

atabilecek ve nüks riski yaşatabilecek kendine aşırı özgüven duygusuyla başa 

çıkabilmek için (Alcoholics Anonymous, 2008; Narcotics Anonymous, 2019) gösterilen 

bir reaksiyondur. AA ve NA’nın bu yaklaşımı, sürdürmenin uzun dönem 

yaşanabilmesini desteklemek amacına yöneliktir. 

 DEĞİŞİM SÜRECİNİN BAĞLAMINA İLİŞKİN TARTIŞMA VE YORUM 

Değişim sürecindeki bağımlı bireyler, genellikle yaşamlarındaki onlarca sorunla 

baş etmesi gerekmektedir. Bağımlılık, bağımlılıktan fazlasıdır. Bağımlılığın et iyolojisini 

anlamada ve müdahale programları geliştirmede sadece bağımlılığa odaklanmak, 

istenilen sonucu elde etmede yetersiz olmaktadır. Değişim sürecinin basamaklarının 

hemen hemen her yerinde bağımlı bireylerin ihtiyaçlarını bütünleyen “bağlılık, bireysel 
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çaba ile beraber Yaradana dayanma, olumlu düşünme, huzuru hissetme, 

başarabileceğine inanma” gibi manevi ihtiyaçlar, değişim sürecinin bağlamını 

belirlemektedir. Değişim sürecinin interaktif ve dinamik yapısı göz önünde 

bulundurulduğunda tüm basamaklar arasında uyumlu, holistik ve bütüncül bir bağlamın 

inşası zorunluluktur. Önerilen modeller değişimin ilerlemesinde ve sonuç olarak bir 

dönüşüm sağlanmasında yetersiz kaldığında değişim sürecinin bağlamına ilişkin manevi 

ihtiyaçların gerekliliği gün yüzüne çıkmaktadır. Değişim sürecinin bu basamağında 

bağımlılık modellerinden özellikle tümleşik modeller ile transteorik modelin değişim 

sürecindeki ihtiyaçları anlama konusunda ön plana çıktığı söylenebilir.  

Dinamik, kapsayıcı, teoriler ötesi ve bağlamsal bir müdahale sisteminin yapısı 

karmaşık ve zahmetlidir. Fakat bağımlılığın kontrol altına alınması için şimdilerde 

kullanılan, daha çok bağımlılığın ağırlık derecesine odaklanıp değişim sürecine daha az 

odaklanan tedavi sistemleri daha az karmaşık değildir (DiClemente, 2016: 252). Beden, 

zihin ve aşkın bir boyuttan oluşan insanın, bağımlılık gibi karmaşık bir problemi 

olduğunda mevcut soruna yine bütüncül, tümleşik bir şekilde biyopsikososyal ve 

manevi açıdan yaklaşmak gerekir. Farkındalık öncesi dönemde değişime gösterilen 

direnç teması altındaki “maneviyatla bağın zayıflaması” teması karşısında özellikle bu 

basamaktaki temalar, “temiz kalma”nın sürdürülebilirliğinde olmazsa olmaz olarak 

görülen değişimsel bağlamı belirlemeye yöneliktir. Bu bağlama ilişkin manevi 

ihtiyaçlar altındaki aile birlikteliği, seven Yaradan algısı, yakınlardan ilgi görme, 

tevekkül, şükür, bütünlük duygusu, manevi ritüeller, umut” gibi manevi değer ve 

görüngüler katılımcılar tarafından özellikle vurgulanmıştır.  

Bağımlık terminolojisinde iyileşme, iyiye gidiştir. Şifalanma ise hastalığın 

tamamen ortadan kalkmasıdır10. Dönüşüm basamakları da esasında bir “süreci” ifade 

eder; fakat bağımlılık modellerindeki söz konusu değişim süreçlerinde yer almayan ve 

                                                
10 Prof. Dr. Zehra Arıkan tarafından bu tezin savunması sırasında ifade edilmiştir. 
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değişimi bütünleyen “manevi bağlamı” içinde barındırdığı için tam bir şifalanmayı 

savunur. Yani “maneviyat ve manevi değerler” ile değişim süreci, tam bir dönüşüm 

sürecine evrilmiş olur. Tartışma bölümünün bu kısmı araştırma sorularından “madde 

bağımlısı bireylerin değişim sürecinin bağlamına ilişkin ihtiyaçları nelerdir?” sorusuna 

yöneliktir. 

Bağımlılığı kontrol altına almada bütünleşik bir modelin; geleneksel ve tek 

faktörlü “sosyal/çevre, sosyal öğrenme, koşullanma modelleri ile fizyolojik, psikolojik, 

kompulsif modellere” üstünlük sağlayacağı düşünülmektedir. Madde kullanım 

problemlerinin gelişimini ve ilerlemesini anlamada biyolojik, psikolojik ve sosyal 

faktörlere ağırlık veren biyopsikososyal bağımlılık modelini destekleyen çok sayıda 

kanıt bulunmaktadır (Campbell ve Rohrbaugh, 2013; Donovan, 2005; Griffiths, 2005; 

Hunt, 2014; Paris, 1996; Skewes ve Gonzalez, 2013). Bu araştırma, bağımlılık 

davranışlarının gelişiminde genetik yatkınlık gibi biyolojik faktörlerin rolünü 

desteklemektedir. Aynı zamanda, sonuç beklentileri, öz-yeterlilik ve değişime hazır 

olma gibi psikolojik ve bilişsel faktörler ile akran ve aile ortamının yakın partner etkileri 

gibi sosyal faktörler de madde kullanımı üzerinde eşit derecede önemli olduğunu 

savunmaktadır (Skewes ve Gonzalez, 2013). Her üç alan da faktörlerin önemini açıkça 

göstermektedir ve başarılı tedavi programları, bağımlılık sorununa biyopsikososyal bir 

bakış açısıyla faydalanabilir.  

Dönüşüm basamaklarında da görüldüğü gibi bağımlılık modellerinin birçoğu 

bireyin ya fizyolojik veya psikolojik; ya da sosyal boyutuna eğilerek bağımlılık 

probleminin çözümünü anlamayı ve çözüme kavuşturmayı amaç edinmiştir. Her bir 

bağımlılık modelinin, bağımlılığın çözüme ulaştırılması açısından bir yönünün eksik 

kaldığının görülmesi, biyopsikososyal modelin önemini ortaya çıkarmıştır. Diğer 

taraftan bu modelde beden, zihin ve sosyal çevre boyutlarına ek olarak bireyin 
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değişiminin süreç olarak ele alınmaması ve benötesi/aşkın yanının göz ardı edilmesi 

dikkat çekmektedir.  

Şu anda resmi otoritelerce genel kabul gören biyopsikososyal model bağımlılığın 

altında yatan nedenleri etkili bir şekilde ele alırken, transteorik model mevcut 

bağımlılıkların mekanizmalarını daha kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Her bir unsur 

arasındaki ilişkinin daha iyi bir açıklaması, bağımlılığın tüm fenomenini daha iyi 

anlamayı sağlar ve bu nedenle başarılı tedavi sonuçları elde etmede daha etkili olabilir 

(Hunt, 2014). Transteorik model, biyopsikososyal bir yapıyı süreç yaklaşımıyla ele 

alarak değişim sürecini farklı bir boyuta taşır.  

Maneviyatı anlamak için insanı bir bütün olarak anlamak gerekmektedir. Zira 

insanı beden, zihin ve ruh olarak parçalarına ayırmak mümkün değildir. Ancak bir 

yönüne odaklanmak karmaşık gibi görünen maneviyatı anlaşılmasını kolaylaştırabilir 

(Wiklund, 2008a). Madde bağımlısı bireylerin manevi ihtiyaçlarını dönüşüm modeli 

yaklaşımıyla belirlemeye odaklanan bu çalışmada ise değişim süreci, manevi boyutuyla 

ele alınıp dönüşüm basamakları biyopsikososyal ve transteorik model dâhil olmak üzere 

bütün bağımlılık modellerini kapsayıcı bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan 

manevi ihtiyaçlar şeması, değişimi süreç olarak değerlendirmenin yanında manevi 

ihtiyaçları, rehabilitasyon süreçlerinin güçlü bir bileşeni olarak görmektedir. Değişim 

sürecini kuşatan manevi boyut, hem sosyal çevrenin etkisine; hem de vicdanın 

uyanmasına önem verir. Yani bireylerin dönüşümünde, hem içsel hem de dışsal 

faktörlerin oynadığı role vurgu yaparak biyopsikososyal modelleri destekler.  

Bu bağlamda Özdoğan’ın (2019) tövbe (dönüşüm) süreci yaklaşımı; insandaki 

bilinç seviyelerine göre korku ve ümit hisleri arasında gidip gelen madde bağımlısı 

bireylerin çeşitli derecelerdeki hata ve kusurları bırakarak daha iyiye, daha güzele, ideal 

olana yönelme, eksikliğini görüp kendini bütünleme, böylelikle kişiliğini olgunlaştırma 

yolunda bir sistem ve bir araç olma özelliği taşımaktadır. Her bir basamaktaki bireyleri, 
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bulunduğu düzeyden bir üst basamağa çıkarmayı, değişim sürecinde ilerleme sağlamayı 

amaçlayan bir modeldir. Gelişim sürecindeki tıkanmaları, sapmaları önleyerek 

bağımlılığı kontrol etmeyi kolaylaştırmaktadır. Tövbe sürecinde bireyin inandığı 

değerlerle ve maneviyatıyla kendisi arasına herhangi bir insanın girmesi söz konusu 

değildir. Tövbe (dönüşüm), manevi açıdan devam ettiği halde, bu sürecin kalitesini ve 

devamlılığını bireyin eylemleri belirler (Yapıcı, 1997: 108). Bu açıdan eylem ve 

sürdürme basamağı takvanın iki boyutu olan salih ameller içerisinde hareket etmeyi ve 

uygun olmayan davranışlar karşısındaki özdenetimi büyük ölçüde karşılamaktadır. 

Maddeyi bırakıp tekrar başlamak kişide özsaygı kaybına neden olmaktadır. 

Kendine olan inançta düşüşe sebep olabilmektedir. Bu çerçevede tövbe kavramının 

önemli bir ihtiyaç olarak kendini gösterdiği düşünülmektedir.  İslam düşünce sisteminde 

de bağımlılık yapan eylem ve davranışlar belli bir süreçte gerçekleşir. Aynı şekilde bu 

bağımlılıklardan kurtulmak da tedricili (dereceli, basamaklı) bir yapı arz eder. 

Dolayısıyla İslam’da önce iman, tek bir Yaratana güvenip bağlanma, onun emir ve 

nehiylerine uygun hareket etmek; sonrasında ise ahlakın güzelliklerini özümseyip 

uygulamak hedeflenmiştir. Hz. Aişe’nin değerlendirmesine göre alkollü içkilerin 

yasaklanmasının birden değil de kolaydan zora tedrici (sürece dayalı) olarak hükme 

bağlanmış olması, kökleşmiş bir alışkanlığın (bağımlılığın) herhangi bir direnç, 

gönülsüzlük ve itiraz görmeden kabullenilmesini sağlamıştır (Menekşe, 2008: 28).  

Nitekim Ramazan ayında alkol satışlarında ve madde kullanımının yol açtığı suç 

davranışlarında gözle görülür bir azalma olduğu bilinen bir gerçektir. Tövbe diye ifade 

edilen “dönüşüm”ü sağlayan bireyler bağımlılık öncesi eski normal hayatlarına 

dönmüşler; hatta yaşadıkları olumsuz durumlardan elde ettikleri öğrenmeler, manevi 

kazançlar ve geleceğe yönelik planlamalar ile eskisinden daha iyi bir şekilde hayatına 

yön vermeyi başarabilmişlerdir.  
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Aile; genetik veya psikolojik bağlarıyla tarihsel, duygusal ve ekonomik bir 

beraberliği olan; kendilerini aynı evin üyeleri olarak hisseden bireylerin oluşturduğu 

birlikteliktir (Gövebakan ve Duyan, 2015). Aile içi iletişim problemleri, sevgi eksikliği, 

ölüm, boşanma, baskılı ve otoriter bir eğitim anlayışı, birbirinden kopuk yaşayan aile 

bireyleri çocukları ailelerinden uzaklaştıran, madde kullanmaya sevk edebilen sebepler 

arasında sayılabilir. Anne ve babanın boşanması, ayrı yaşaması gibi aile bütünlüğünü 

bozan etkenler de madde kullanımı için önemli risk etkenleri arasında yer almaktadır. 

Katılımcıların ifadelerinde değişim sürecini tümleyen bağlılık teması manevi bir ihtiyaç 

olarak güçlü bir şekilde kendisini göstermektedir. Görüşmelere katılanlar aile 

birlikteliğini, aile ortamını, yakın akrabalarla ilişkileri sıklıkla dillendirerek bu bağlılık 

unsurlarının hem madde bağımlılığından korunmadaki önemine; hem de bağımlılığı 

kontrol etmedeki rolüne (Taylan, 2018) vurgu yapmaktadırlar. Aile bireyleri tarafından 

ilgi gören, davranış ve tutumları gözlenen, destek gören ergenlerde yine madde 

kullanımı riski düşük bulunmuştur. Bu nedenle, madde kullanımını önlemede aile en 

etkin kanallardan birisidir (Ögel, 2010: 19). 

Maneviyat diğer insanlara tepki verme tarzında, ilişki ve akrabalıkları geliştirme 

biçiminde, sorumluluk duygusunu diğer insanlara ve topluluklara ifade etme şeklinde 

kendini gösterir. Maneviyat sadece bireysel birtakım süreçlere değil; dışa dönük bir 

boyuta da sahiptir (Mathews, 2017: 28). Aile birlikteliği bağımlılık konusunda çift 

yönlü bir etkiye sahiptir. Bazen aile fertlerinden herhangi birisi, madde kullanımına 

gerekçe olarak gösterilirken; bazen de madde bağımlılığından korunmada veya madde 

bağımlılığını önlemede olumlu etkiye sahiptir. Bağımlılıktan kurtulmada tek başına 

hareket etmenin doğru sonuç vermeyeceğini ve bağımlılığı kontrol altına almada güçsüz 

kalınabileceğini; bağlılık temasının etkisini kabullenmenin bireye özgüven katarak 

güçlendireceğini görmek değişim sürecini tamamlamak için kritik bir aşamadır (Wilson, 
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1998: 109). Maneviyat, madde bağımlısı haline gelmiş bireyin bağımlılığını kontrol 

altına almada da destekleyici bir nitelik taşıdığı söylenebilir. 

Bazı sorunlu ailelerde anneler baskın, egemen veya aşırı ilgili, çocuklarını 

kendilerine kul-köle edercesine bağımlılığı tetikleyen tutum ve davranışlar içerisindedir. 

Babalar ise kimileri soğuk, katı, ilgisiz, sorumsuz tavırlarının yanında öfkeli, saldırgan, 

korkutucudur. Kimileri de varlığıyla yokluğu belli olmayan, silik, edilgen, yetersiz 

özellikler gösterir (Ünal, 1991). Araştırmaya katılanlar madde kullanmadan önceki 

temiz dönemlerinde yakınlarının ilgisizliği ve sevgisizliğinin mutsuzluğa yol açtığını, 

nihayetinde de mutluluğu maddede aradıklarını belirtmektedirler. Bağımlı olunan 

dönemde ise ilgi ve sevginin kendilerini değerli hissetmelerini sağladığını vurgulayarak 

kendilerinin temiz kalma sürelerine katkıda bulunduğunu söylemektedirler. Diğer 

taraftan ilgi ve sevgiden yoksunlukla beraber bazen de kendilerinin ötekileştirilerek 

“maddeci” şeklinde damgalandığını belirtmektedirler. Bu tutumun ise kendilerini 

değersiz hissetmelerine, ümit duygularını zedelediğine vurgu yapmaktadırlar.  

Dezavantajlı durumda bulunan bağımlı bireylerin kişiler arası ve aile içi iletişim 

manevi bir boyut arz etmektedir. Zira bağımlı bireylerin, manevi değerini oldukça 

yüksek gördükleri ve önemine ilişkin sıklıkla anlam yükledikleri “aile” kurumundaki 

kişilerin ve yakın çevrenin de; gelişim ve değişim düzeylerinin bağımlı bireyle aşağı 

yukarı bir yakınlık bulunmasında yarar vardır. Ailedeki bazı bireyler varoluş 

düzeylerini, iletişim becerilerini alabildiğine geliştirirken diğerlerinin aynı hızda gelişim 

göstermemeleri bahsi geçen sıkıntılara neden olabilir.  

Bu değerlendirmeden hareketle aile eğitimlerine, iletişim ile ilgili psiko-

eğitimlere, eşlerin veya ebeveynler ile çocuklarının birlikte gitmeleri önerilir. Bu 

konuda bireylerin birbirlerini teşvik etmeleri gerekir. Birlikte değişim sürecine dâhil 

olan aile bireyleri varoluş düzeylerinin de birbirlerine benzemeleri kaçınılmaz olacaktır. 

Aynı anlamları, amaçları ve değerleri paylaşan aile bireyleri aile birlikteliğini ve 
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devamında bağlılıklarını güçlendireceklerdir (Dökmen, 2005: 339). Bağlılık ayrıca 

seven Yaradan algısıyla beraber kaliteli yaşam tarzı sunmaktadır. Ortak bir Yaradan 

düşüncesiyle aile beraberliği ve yakın çevrenin ilgisi, bağımlı bireylerin sıklıkla 

bahsettikleri “ortam”ın yerini alacaktır. 

Varoluşçu yaklaşıma göre hayatta birçok zaman boşluk duyguları, insanın bütün 

varlığını kaplar. Hayatın anlamını kaybettiği şeklinde düşünceler içerisindeyken ne 

olduğunu anlar gibi tarif etmeye ve bir şeyleri fark etmeye başlar. Fakat bu algı ve 

tasavvurlar o kadar kaygandır ki neresinden tutup yakalanacağı tam olarak kestirilemez. 

Anlam arayışı olarak adlandırılabilecek bu arayış durumu, diğer taraftan manevi özlem 

olarak da yorumlanabilir. Bazen yaşamdan soyutlanma yönelimi; bazen de Yaradanla 

bağ kurma isteği kendini gösterir. Tam bu noktada aranılan maneviyat görüngüsü 

bireyin amaçlarına uyacak şekilde sorgulanmakta, din ile beraber yaşamı kuşatmaktadır 

(Baggini ve Macaro, 2014: 169).  

Bağımlı bireyler, bağımlılık döngüsü içerisindeyken dine ve maneviyata çok 

yaklaştıklarını ifade etmektedirler. Bununla beraber söylemsel dindarlık ifadelerinin çok 

fazla olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin polikliniğe ilk girişte “selamün aleyküm 

herkese”, “herkese hayırlı günler diliyorum”, “Allah hepimizi bu meretten kurtarsın”. 

Görüşme sonuna doğru “Allah razı olsun hocam”, “Allah ne muradın varsa versin 

hocam”, “sana çok dua ederim abla/abi (psikiyatristlere yönelik) gibi söylemleri sıklıkla 

kullanmaktadırlar. Görüşme sırasında ilaç alabilmek için dinî söylemlerden ve 

inançlardan destek alma girişimlerine sıklıkla rastlanılmıştır. Bireylerin dışsal 

dindarlıktan içsel dindarlığa geçişinin bir ihtiyaç olarak belirdiği düşünülmektedir. 

Dışsal dindarlıktan içsel dindarlığa geçişin “olumlu Yaradan algısıyla” ilgili olduğu 

düşünülmektedir. Seven; şefkat eden; kapsanma, korunma ve sığınma yani güven 

ihtiyacını tatmin eden bir Yaradan algısıyla beraber değerler sisteminin yeniden 

inşasının gerekliği ön plana çıkmaktadır. Zira alkol ve madde bağımlılığının değerler 
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sistemini kaybettirdiği gözlemlenmiştir. Kendi ifadeleriyle “yalanın her şeyi 

yaptırabildiği”, “yutan eleman gibi olduğu” ve “her şeyi sıfırladığı” belirtilmiştir. Bu 

çerçevede değer odaklı manevi ihtiyaçların tespitine yönelik yapılan bu araştırmanın  

önemi açıkça görülmektedir. 

Yaradanla güven ilişkisine dayalı, sıcak, tutkulu, dinamik bir bağlılığı ifade eden 

iman; insanın öz varlığıyla, potansiyelleriyle, aklı ve iradesiyle özgürleşmesinin en 

büyük kaynağıdır (Özdoğan, 2010: 52). Bir iman hareketi olarak sonuçlanan Yaratanla 

bağlanma sözleşmesi bir bağımlılık değildir. Çünkü bağımlılık “ben”in özgürlüğünü 

ortadan kaldırır. Oysa özgürlük; “bağlanma” demektir. Ya da “bağlanma” hürriyetinin 

ta kendisidir. İnsan bağlanarak var olur ve varoluşunu gerçekleştirebilir (Bayraktar, 

2008: 143). Yaradan, insandan kendisine bağlanarak özgürleşmesini, iradesini kullanma 

sorumluğu almasını ve özünü gerçekleştirmesini istemektedir. 

Bağımlı bireylerin sıklıkla dile getirdikleri “sıkıntı” durumuyla ilişkili olan 

anksiyete, Kierkegaard düşüncesinde “özgürlüğün baş dönmesi” olarak tanımlanmıştır. 

Bu katlanılması güç durumdan kurtulmak için insan çoğu zaman özgürlükten kaçmayı 

yeğler. Çünkü yeni bir varoluş potansiyelini de içeren her özgürlük, beraberinde yok 

olma tehdidini de getirir. Bu potansiyeli gerçekleştirmekten kaçmanın bedeli suçluluk 

duygusudur. Varoluşçu yaklaşımda bu durum “ontolojik suç olarak “ adlandırılmaktadır 

(Geçtan, 2016: 45).  

Zihnin, kendi enerjisini kaybetmeme, her şeyi kontrol etme çabası ve endişesi 

kişiyi bazen mutsuz yapabilmektedir. Kişiler bazen mutsuz hissettiren duygularının 

bilincinde olabileceğini ifade ederler; fakat mutsuzluklarına engel olamazlar ve çare 

bulamazlar (Tolle, 2012: 222). Bireyin, gücü dâhilindekileri yerine getirip Yaradanın 

görev, sorumluluk ve güç alanındakileri yönetme, değiştirme ve onlara müdahale etme 

çabası bireyin enerjisini tüketmekte ve psikolojik dayanıklılığına olumsuz etki 

etmektedir. Değiştirebilecek bir şey varsa o da kişinin kendisidir. Kişi kendisini 
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değiştirir ise görülecektir ki çevre ve dünya da değişmeye başlayacaktır. Artık bireyin 

gerçekliği, var olan sorunlar değil de varlığını devam ettiren güzellikler olacaktır. 

Geçmişte bırakılan acılar manevi gelişimin kaynağıdır (Wilson, 1998). Hayatta 

yaşananlar ve karşılaşılan bir takım olaylar, Yaradanın insana öğretmek istediği 

derslerden başkası değildir esasında. Bu şekilde bir bakış açısı hayattaki her şeyin bir 

manevi boyutunun olduğunu gösterir.  

Bağımlı bireylerin kendilerine ait iradeleri ile beraber Yaradana duydukları 

güvenin ve O’nunla beraber güçlüyüm algısının oluşması; maneviyatlarının güçlenmesi; 

arınma süreçlerine katkı sağlanması; temiz kalma sürelerinin artırmayı; hatta tamamen 

arınma sağlanması açısından çok önemlidir. İnsanın varoluşunda tanrısal bir yön olan ve 

insanlara büyük bir emanet olarak verilen “benlik” duygusunun farkındalığı, kişinin 

içindeki potansiyeli ve gücü hatırlaması ve ortaya çıkarması için motivasyonel bir etki 

meydana getirmektedir. Böylelikle hayatta her türlü olayı kontrol edebilme güçlerinin 

olmadığını fark edip bazı gerçekleri değiştirme konusunda daha kabullenici bir yaklaşım 

sergilenmektedir.  

Özgürlük adına benliğin her türlü isteğinin gerçekleştirilmesine yönelik tutumun, 

git gide nefsin her türlü isteğinin esiri olmaya yol açtığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların 

ifadelerine göre nefsin daha çok maddi şeylere yönelmesi ve maddî alandaki 

tatminsizlik duygusu doğal yollardan mutlu olmayı başaramayan bireyler için doğal 

olmayan yollarla (uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanarak âni dopamin salınımıyla) 

mutlu olma yoluna gidilebildiği gözlemlenmiştir. Gerçek özgürlüğün yine nefsin 

potansiyelindeki sabır, cesaret ve hikmet gibi değerleri yaşamada; ruhun ve kalbin 

ihtiyaçlarına göre hareket ederek maneviyatı hissetmede olduğu vurgusu önemli 

görülmektedir.  

İnsana ait gücün aslında sonsuz olmadığı, gücün belirli bir sınırının olduğu 

konusunda bağımlılara yönelik farkındalık çalışmaları yapmak; madde kullanılan veya 
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maddeyle ilgili bir çevrede madde kullanmamaya yönelik direnç ve irade test etmenin 

ne kadar zararlı, zor ve gereksiz bir durum olduğu düşüncesine kuvvet vermektedir. 

Madde bağımlılarının genel olarak ifade ettikleri “sıfırı bulma” veya “dibi bulma” 

durumlarında bile Yüce bir yaratıcının varlığına olan inancın ne kadar değerli ve zaruri 

olduğu görülmektedir. Bu gibi durumlarda Yaradana olan inanç, ona olan güven 

duygusu ve sonsuz bir güce dayanma ve bağlanma ihtiyacı güçlü bir şekilde kendini 

göstermektedir. Birey kendi iradesini, Yaradanın iradesiyle bütünleştirdiğinde kafasında 

bitirebilir. Diğer taraftan bireyin iradesi, sorunları yok etmek için tek başına hareket 

eder ve Yaradanın iradesinden bağımsız olarak başarıya odaklanırsa zorlukların 

üstesinden gelmede yalnız kalabilir  (Wilson, 1998: 42 ve 53).  

Maneviyat, insanın algılarını değiştirmek ve sorumluluk alınması sağlamak için 

güçlü bir yorum bulmayı destekler. Koşulların kurbanı olduğunu düşünen insan daima 

acı çekmeye uygundur. Ama her şeyin, bir nedenden ötürü gerçekleştiğini, tüm 

olaylarda bir nimet, bir hayır bulmak şükran duygusunu arttırmaktadır (Debbie, 2011: 

150). Her türlü sıkıntısına rağmen hala hayatındaki güzellikleri ve olumlu şeyleri 

görebiliyorsa, geçmişte çektiği sıkıntıların bugün için kendisine ders niteliğinde 

kazanımlar olarak geri döndüğünü görebiliyorsa, kendisinin yepyeni özgürlüklere 

açılmasında vesile olduğu inancına sahipse ve bunun için şükredebiliyorsa değişim 

süreci kendisi için manevi açıdan olgunlaşmaya başlamıştır. Manevi yolculukta 

yaşamdaki olaylar üzerinden Yaradan tarafından gönderilen mesajları okurken 

başkalarının yorum ve yaklaşımlarının kusurlu olabileceğini bilmekle beraber her türlü 

manevi mesajı anlamlandırmada iyi insanlardan yardım alma tevazusunu göstermek de 

değişim sürecini güçlendiren bir husustur. 

Katılımcıların, maneviyata yöneldiklerinde yaşamlarındaki en küçük olayları 

dahi anlamlandırma eğiliminde oldukları görülmüştür. Onlara göre kanaatkârlık, az ile 

yetinme, kabullenme temiz kalmaya katkı sağlamaktadır. Hayata daha olumlu bakarak 
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öfke, stres, mutsuzluk duygularını azaltmaktadır. Nankörlük, şımarıklık, sitem, isyan ise 

madde kullanım isteğini tetiklemekte veya iradenin gücünü azaltmaktadır. Hayata 

olumlu bakmak; şükür dolu, sorumluluk almaya yatkın, vicdanı uyanmaya başlayan, 

içsel motivasyonu artan bireyler haline gelmeyi destekler. Madde bağımlılığını kontrol 

etmede başa çıkma gücünü arttırır.  

Bağımlı bireylerin tek başına kaldıklarında hissettikleri birtakım rahatsız edici 

duygular, kendilerine ait iradeleri ile beraber Yaradana duydukları güvenin ve O’nunla 

beraber güçlüyüm algısının oluşması; maneviyatlarının güçlenmesi; arınma süreçlerine 

katkı sağlanması; temiz kalma sürelerinin artması; hatta tamamen iyileşip şifa 

bulabilmesi açısından çok önemlidir. Birey kendini tek başına hissedebilir; fakat her 

şeyi gören, bilen ve işiten Yaradanla kurulan güvene dayalı ilişkiden dolayı yalnız 

değildir. Bu açıdan duanın Yaratanla ne kadar etkili bir iletişim kurma aracı olduğu 

araştırmaya katılanlar tarafından vurgulanmaktadır. Yüce bir Yaradana dua etmek 

vasıtasıyla birey etrafında kendisine destek olacak kimseyi bulamadığı durumlarda 

içindeki boşluk ve yalnızlık duygusuyla başa çıkma gücü bulabilir. Bu tür durumlarda 

önceleri madde sığınılacak bir liman olarak görülürken; Yaradanla kurulan güven 

ilişkisinden sonra her an ve her yerde olan bir güç, kendisine yardım ederek 

duygularının muhatabı olacaktır. Bu açından ruhun açlığının maddi değil manevi 

unsurlarla giderilebileceğine vurgu yapılması huzuru hissetmeye sebep olacaktır. 

Katılımcılar, seven Yaradan algısının, koşulsuz kabul edilme ve affedilme 

hislerinin yanında geleceğe yönelik ümit duygularını da beslediğini ifade etmektedirler. 

Anne-çocuk ilişkisindeki sevgi ve şefkat kavramlarını örnek göstererek kapsanma, 

korunma ve sığınma ihtiyaçlarını Yaradana gönülden bağlanarak büyük ölçüde 

giderebildiklerini belirtmektedirler. Böylelikle suçluluk duygularını bir dereceye kadar 

üstlerinden atabildiklerini dile getirerek O’na bağlanmanın gerçek bir zenginlik 

olduğunu vurgulamaktadırlar. Tek Yaradan inancı üzerine kurulu bir maneviyat, 
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vicdanın uyandığı, otonominin sağlandığı bir kendilik algısının; yeni ilişkiler, yeni bir 

yaşam ve yeniden kazanılmış bir bütünlük duygusu kazanmanın yolunu açabilir 

(DiClemente, 2018: 243). 

Türkiye açısından, bağımlılık tedavisinin tıbbi modellerinin yanında, sosyal, 

kültürel ve manevi boyutlara da destek verilmesi ve kaynak sağlanması gerektiği 

konusundaki yaklaşım zamanla güçlenmiştir. Bu yaklaşımı Birleşik Krallık’ta yapılan 

gözlemler güçlendirmiştir. Orada karşılıklı yardım gruplarında daha önceden bağımlılık 

deneyimi yaşamış ve temiz kalmayı başarmış bireylerin, halen rehabilitasyon 

sürecindeki diğer bireylere eşlik etmesinin oldukça pozitif sonuç verdiğini görmek 

etkileyici olmuştur. Bağımlılığı kontrol altına almaya çalışan bireylerin bir araya 

geldikleri açık toplantılarda, eskiden bağımlılık deneyimi yaşayan bireylerin temiz 

kalma sürelerini paylaşmaları ve diğer katılımcıların bu paylaşımı ve başarıyı alkışlarla 

ve sevinç ile takdir etmeleri, temiz kalma sürecini değerli ve anlamlı kılmaktadır. 

Gelecekteki temiz kalma sürecine olan inancı, umudu ve motivasyonunun güçlenmesi, 

iyileşmeye ve temiz kalmaya dair güzel süreçlerin habercisidir. Umudu canlı tutan, 

temiz kalmaya motivasyon sağlayan bu etkinlikler bağımlı bireylere göre tam bir 

maneviyattır. 

Birey temiz kalmaya yönelik değişim istekliliğini hissettiği sırada maneviyatla 

bağının zayıfladığının farkındadır. Maneviyat, doğrudan insanların değer temeliyle 

ilgilidir. İnsanların inançlarını, değerlerini ve ahlakını içine alan ayrılmaz bir parçasıdır 

(Mathews, 2017: 27). Maneviyatla bağın zayıflaması engelini yenmek için özellikle 

maneviyat çerçevesinde ele alınan “büyük bir güce bağlanma” ve “ondan yardım 

alma”da güçlük yaşanmaktadır. Zira yine katılımcıların kendi ifadelerine göre 

maneviyata karşı “kalp kararmış”tır. İç dünyalarında herhangi bir yerde olan ve 

çaresizlik/isyan duygularına karşı bir kuvvet olabilecek manevi duygular hissedilemez 
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hale gelmiştir. İnanç, ibadetler, ahlakî konular ve değerler alanı zamanla yitirilmiş ve 

maneviyat iyice zayıflamıştır.  

İnançlar, bireyin hayat algısını, hayatın bizzat kendisi tarafından anlaşılmasını, 

hedefler peşinde koşmak, kararlar almak ve engin bir amaç duygusuyla hayat telkin 

etmeye ilişkin rehberlik sağlayarak etkileyebilir. İnançlar ve duygular, maneviyatın 

yaygın olarak kabul edilen özellikleridir; ancak maneviyat aynı zamanda “disiplinleri” 

ve “uygulamaları” da içerir (Dossett, 2017). Manevi aktiviteler ise öz aşkınlıkla, 

anlamın ve varoluşun nihai sorgulamalarıyla ilişkili olan hedefleriyle ilgilidir. Bu tür 

ritüeller kişinin Yaradan hakkındaki bilgisinin/tecrübesinin arttığının veya onunla 

sürekli bağlantıya meyilli olmasıyla ilgili olduğunun bir göstergesidir. Aynı zamanda 

açık bir şekilde Yaradanı hatırda tutma eylemi olan manevi aktiviteler/ritüeller, 

benimsenmiş değerler gibi yaşamın anlamıyla ilişkili olarak deneyimlenirler (Park, 

2013).  

Biyolojik olarak birey bağımlılığı bir seviyeye kadar kontrol altına aldıktan 

sonra ancak maneviyat hissedilmeye ve manevi ritüeller yerine getirilmeye başlanabilir. 

Yoksunlukların ve fizyolojik ihtiyaçların bireyin varoluşsal gelişimini hala olumsuz 

etkilediği bu dönemde “değişim sürecinin bağlamı”ndaki değişim sürecini bütünleyen 

manevi motiflerle bağ kurulamaması değişime atılacak adımların gücünü 

etkileyebilmektedir. Bu çerçevede bağımlı bireyin maneviyatının veya dindarlığının 

doğasını ve gücünü anlamak, tedavi planlamasını çeşitli şekillerde bilgi verebilir. 

Manevi ve dini uygulamalar (ibadetler, dua), bir bağımlının daha önce onu madde 

kullanmaya zorlayacak farklı koşullarla veya duygularla başa çıkma yeteneğini 

artırabilir (Kranitz vd., 2009: 149). Bu açıdan maneviyat onarıcı bir yaklaşım içerisinde 

değerlendirilebilir. 

Dua, manevi aktiviteler, inanç gibi manevi meseleler tarih boyunca en az sağlık 

veya psikolojik müdahaleler kadar problemli veya hastalıklı durumdan 
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iyileşme/kurtulmak için etkili bir yöntem olarak kullanılmıştır. Birçok insan 

hastalandığında veya bağımlı olduğunda temiz ve sağlıklı yaşamına tekrardan kavuşmak 

için psikolojik ve tıbbi desteğin yanında manevi ihtiyaçlarını da hatırlamakta ve manevi 

açıdan bakım ihtiyacını güçlü bir şekilde hissetmektedir (Straub, 2011: 181). İnançlar 

sadece bireylerin, kendileri ve dünya hakkında bilgilenmeleri için değil; varoluşlarının 

arkasında çok itici bir güç haline gelebilirler. Böylece onlarca insana amaç, anlam, 

değer ve kişilik kazandırabilir (Mathews, 2017: 23).  

Manevi bakış açısı ve ritüeller ile hayatına anlam katan birey yaşama umudunu 

canlı tutar. Umut bireyi harekete geçiren ayakta tutan güçtür. Motivasyonun en önemli 

şartlarında birisi de beklenti duymaktır. İnsanlar kendi içinde doğuştan var edilen 

enerjiyi hep olumsuz senaryolara ayırarak kötümser bir psikolojik yapıyla hareket 

ederse, değişim sürecini sürdürmede zorluk yaşayabilir. Gelecek ile ilgili olumlu bakış 

açısına sahip olmak ümit ve kabullenme değerleriyle beraber şükür duyma hissini 

besler. Şükür duygusu ise zamanla yaşamdan zevk alma becerisi haline gelecektir.   

Yaradana duyulan sevgi ve güven duygusu; her hastalığın bir tedavisinin 

olduğuna yönelik inancı besleyen bir yaklaşımdır. Maneviyat dayanıklılığı, 

kabullenmeyi, kendi kendini motive etmeyi ve hepsinden önemlisi kendinden daha 

yüksek bir güçten aldığı enerjiyle temiz kalmayı başarabileceğine yönelik inancı 

güçlendirmektedir. 

Birleşik Krallık ziyareti sırasında gözlemlenen en önemli kazanımlardan birisi 

de “değişimden önce temiz kalma ve bunu sürdürme” vurgusudur. Bağımlılıkta önce, 

ilk adım bir müddet değişimi sürdürerek temiz kalmaya çalışmaktır. İkinci adım olan 

şifalanma ise sonra gelmektedir. Bu çerçevede David Best’in “Better than well” 

yaklaşımı da oldukça ilgi çekicidir. Bu yaklaşımdaki istatistiki verilere göre 5 sene 

temiz kalmak için çaba gösteren bireyler, bu 5 sene zarfında normal insanlara göre iyi 

oluş düzeyleri düşük olsa da 5 seneden sonra hiç bağımlı olmayan insanların ortalama 
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iyi oluş düzeylerinin üstüne çıkmaktadır. Bu istatistiki veri manevi açıdan umut verici 

ve motive edicidir (Scottish Recovery Consortium, 2019): 

 

 

Şekil 6 Madde Bağımlısı Bireylerin Zamana Göre Potansiyellerindeki Değişim 
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SONUÇ 

Madde bağımlılığı geçmiş hayat hikâyesinde insan benliğinin derinlerinde yatan 

sorunların; veyahut birey doğasında yer alan karşılanmamış varoluşsal ve manevi 

ihtiyaçların göstergesi olabilir. Yapılan bu araştırmada manevi ihtiyaç olarak beliren 

temalar incelenirken değerlerin içselleştirilmesi, birer yaşam becerisi olarak yaşamda 

aktif rol alması; tavır, tutum, beceri ve davranış halini almasına yönelik hayatın içinde 

bir yaklaşım ön planda tutulmuştur. Tövbe sürecindeki dönüşüm basamaklarından 

değerler boyutu olarak da ifade edilebilen tövbe sürecinin eylem basamağının diğer 

basamaklardan daha çok ön plana çıktığı görülmüştür. 

Madde bağımlısı bireylerin manevi ihtiyaçlarının belirlenmesinin öncelikle 

farkındalık ile olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sebeple değişime gösterilen direnç 

teması altında “değişimi gereksiz görme, kontrol edebileceğini düşünme ve maddeye 

ilişkin keyif gibi olumlu düşünceler”in farkındalık öncesi döneme ilişkin mevcut 

durumu ortaya koyduğu görülmektedir. Farkındalık basamağına ilişkin olarak ise 

“değişimin önündeki engelleri fark etme, anlam bulma arayışı, yaşam hedefi arayışı, 

değişim ve arınma ihtiyacı” temalarına ulaşılmıştır. Hazırlık basamağında “sorumluluk 

alma, kendini kabul” temalarının ön plana çıktığı görülmüştür. Eylem basamağında 

“iletişim, değerlerle yaşam, başa çıkma, yararlı eylem üretme” temaları ihtiyaç olarak 

belirlenmiştir. Sürdürme basamağında “özdenetim ve duygusal dengeyi koruma” 

temalarının kalıcılık açısından önemi ortaya çıkmıştır. Son olarak değişimin bağlamı 

boyutunda “bağlılık, bireysel çaba ile beraber Yaradana dayanma, olumlu düşünme, 

huzuru hissetme, başarabileceğine inanma” temalarının değişim sürecinin bağlamı 

olarak belirdiği görülmektedir. Bütün bu mevcut durumun, dönüşüm basamakları ve 

manevi bağlamsal boyut ile bütüncül ve sarmal bir biçimde dönüşüm süreci olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ulaşılan manevi değerler kontrolün uzaması ve “temiz kalma”nın 

sürdürülebilir olmasına yardımcı olacaktır.  
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Özdoğan (2019) tarafından geliştirilen “Değer Odaklı Manevi Bakım Programı 

(DOMAB)”; 2003 yılında Ulucanlar cezaevinde kadın mahkûmların arınma ve bir daha 

hata yapmama, hayatlarına sağlıklı devam etmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışmada; 

2005 yılında kanser tedavisi gören hastalar ve yakınlarına yönelik çalışmada ve 2014 

yılında Sağlık Bakanlığı Ulus Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde tedavi gören 

hasta ve yakınlarına yönelik çalışmada uygulanmıştır. Bu çalışmada elde edilen manevi 

ihtiyaçlar DOMAB programı ile uyumludur. 
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ÖNERİLER  

Dönüşüm basamakları çerçevesinde tespit edilen ve manevi ihtiyaç olarak 

belirlenen temalar, bağımlılık tedavi sürecinde tıp, psikoloji, sosyal hizmet gibi 

disiplinleri tamamlayıcı bir konumdadır. Madde bağımlılığından arınma ve nükslerin 

önlenmesine yönelik manevi ihtiyaçlar olarak belirlenen temalar, gelecekte hazırlanması 

tasarlanan strateji belgelerine ve eylem planlarına ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Özellikle bağımlılıktan korunma ve bağımlılığı önleme çalışmaları çerçevesinde Milli 

Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Yeşilay gibi devletin üst düzey kurum ve kuruluşları eliyle okullarda, hapishanelerde, 

eğitim merkezlerinde vs. uygulanabilecek bir takım eğitimlere veya programlara zemin 

oluşturacağı düşünülmektedir.  

Değişmeyi ve nihayetinde dönüşmeyi ve yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen 

madde bağımlısı bireylerin dönüşüm basamaklarından hangi basamakta olduklarını 

görebilmeleri açısından da yardımcı olacağı öngörülmektedir. Ayrıca ulaşılan bulgular 

baz alınarak Din Psikolojisi alanında farklı tekniklerle ölçek veya program geliştirme 

çalışmaları yapılabilir. 

Disiplinlerarası çalışmalarla, farklı yöntem ve tekniklerle ve farklı AMATEM 

veya uygulama merkezlerinde benzer araştırmalar denenebilir. Yapılan araştırmanın 

sınırlıkları giderilerek çalışma farklı kurum veya kuruluşlardaki çalışma gruplarıyla ve 

farklı veri toplama araçlarıyla tekrardan gerçekleştirilebilir. Betimleyici fenomenolojik 

analiz deseni dışında farklı nitel araştırma desenleri ile de daha derinlikli çalışmalar 

yapılabilir.  

“Kendime ‘değeri’ bile maddeyle veriyordum” bakış açısına sahip olabilen 

madde bağımlısı bireyler için değer algıları ve yargılarının manevi boyutta incelenmesi 

ve uygun model ve programlarda yer alması gerektiği düşünülmektedir. Ulaşılan 

manevi ihtiyaçları temel alan bir program, hastanelerde madde bağımlılığına yönelik 
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uygulanan rehabilitasyon programlarında yer alabilir. Madde bağımlısı bireylerin 

manevi ihtiyaçlarının belirlenmesi,  AMATEM’lerde uygulanan SAMBA gibi bazı 

program ve müdahalelerin içeriklerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. Bunun yanı sıra akademik çevrelerin ve politika yapıcıların, madde 

bağımlılığı sorununun çözümüne yönelik planlama ve uygulama çalışmalarında, 

ulaşılan manevi ihtiyaçları da gözetmelerinin ciddi katkıları olacağı düşünülmektedir.  

Giderek artan madde bağımlılığı riskine karşı bağımlılığın doğasında veya arka 

planında var olan gerçek problemlerin keşfedilmesinde de manevi ihtiyaçların farkında 

olunması “önleme” bakış açısına güç verecektir. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı, vb. kurum ve kuruluşlar bünyesinde örgütsel planlamalar 

yapılabilir. 
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EKLER 

1. Ankara Üniversitesi Etik Kurul İzni Üst Yazısı: 
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2. Ankara Üniversitesi Etik Kurul İzni: 
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3. Sağlık Bakanlığına Yazılan Dilekçe: 
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4. Sağlık Bakanlığı Resmi Yazısı: 
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5. Sağlık Bakanlığı Resmi Yazısı: 
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6. Sağlık Bakanlığı Resmi Yazısı: 

 

 



220 

 

7. Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul 

Yazısı: 
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8. Chester Üniversitesi Davet Yazısı: 
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9. TUBİTAK 2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı Değerlendirme Sonuç 

Yazısı: 
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10. Bağımlı Bireylerin Dönüşüm Öncesi ve Sırasında Gösterdiği Kişilik ve 

Davranış Özellikleri: 

Bağımlı Bireylerin Dönüşüm Öncesindeki 

Kişilik ve Davranış Özellikleri 

Bağımlı Bireylerin Dönüşüm Sırasındaki 

Kişilik ve Davranış Özellikleri 

İnkârcı 

Dürüst olmayan 

Kaygılı 

Düşüncesiz 

Gururlu 

Doyumsuz 

Keyif düşkünü 

Kızgın  

Kıskanç 

Üşengeç 

Sabırsız 

Hoşgörüsüz 

Kin tutan 

Nefret eden 

Zararlı eylemleri üreten 

Kendine acıyan 

Haklılığa odaklanan 

Kaygılı  

Şüpheci 

Kabullenici 

Dürüst 

Cesaretli 

Düşünceli 

Alçakgönüllü 

Verici/paylaşan 

Sevgi ve ilgi gösteren 

Sakin 

Şükür dolu 

Çalışkan 

Sabırlı 

Hoşgörülü 

Affeden 

Sevgiye odaklanan 

Yararlı eylemler üreten 

Kendini kabullenen 

Huzura odaklanan 

Güven duyan 

İnançlı  
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11. SAMBA Oturumlarında Gözlemlenen Örnek Bir Oturumdan Notlar: 

Oturum İsmi: İstek, Duygu, Düşünce ile Baş Etme 

Tarih: 10.06.2016 Çarşamba 

Yer: AMATEM Psikolog Odası 

Oturuma yoklama kâğıdı dolaştırılarak başlandı. Bir gün öncesinden paylaşılan 

bilgiler tazelendi. Bağımlılık döngüsünde nüks yaşama tehlikesine yönelik alarm veya 

sinyaller ifade edildi: Sürekli maddeyi düşünmeye başlamak, maddeyle ilgili olumlu 

düşünceler, kendine aşırı güven, kullanan arkadaşlarla beraber olmak, ortama girmek, 

sinirli olmaya başlamak, rüyalarda görmek. 

İstek; madde kullanmaya yönelik yoğun dürtü olarak tanımlandı. Kriz ise; 

madde isteği sonucunda vücudun verdiği somatik tepkiler olarak tanımlandı. İstekle 

duygusuyla baş etme konusunda şu hususlar paylaşıldı: 

İstek gelir, 10-15 dakika sürer, baş etmeye çalışmazsak daha da artar ve onu 

düşünürsek madde isteği arama amacına ve davranışına dönüşür. Hiç geçmeyecek gibi 

düşünülüp isteği, ihtiyaç haline getirip sonrasında da madde bulmak amaç haline 

getirilirse geri dönüşü zor bir yola girilmiş olur. Madde isteği en fazla 10-15 dakika 

sürer. Onunla dalgaların üzerinde sörf yapar gibi baş etmek gerekiyor. İlk dalga çok 

güçlü gelir ama sonraki her bir dalganın gücü azalarak gelir ve en sonunda durulur. 

Bilinmelidir ki istek çok zaman geçmeden geçecektir. Bu durum açlık ve susuzluk gibi 

değildir ve geçecektir. Hiç geçmeyecek gibi gelse de geçecektir.  

Katılımcıların iç konuşmalarla kendilerine olumlu şekilde telkin vermeleri 

istenir. Heyecanlanma, sinirlenme, öfkelenme, stres yaşama madde isteğini 
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tetikleyebilir. Bu durumlarda dikkati dağıtacak farklı aktiviteler geliştirilebilir. Örneğin 

birini arayarak konuşup yardım alınabilir. 

“Tamam, bugün baş ettim ama yarın istek yine gelecek biliyorum” düşüncesine 

karşı, “yarını düşünmek bugünün gücünü tüketir” denildi. “Yarın da istek gelebilir ama 

baş ettikçe her gün azalmaya başlayacak ve bir gün isteğin olmadığı bir gün 

geçireceğim” düşüncesiyle baş etmeye istekli olmak vurgulandı. Olumlu günleri ve 

alınan eğitimleri hatırlatan paket lastiğini bileğe takmak gibi bir teknik kullanmak 

tavsiye edildi. Her istek geldiğinde lastiği tutup bırakarak oluşan acı duygusunun, 

geçmişte temiz kalmak için harcanan emekleri hatırlatması istendi. “Yarına 

ertelemenin”, madde kullanma kararını alıp kullanmayı yarına ertelemek olmadığı güçlü 

bir şekilde vurgulandı. Bu konudaki; yani “içip içmeme kararını yarına ertelemenin” 

doğru yaklaşım olduğu belirtildi.  

İstekle baş etmede “dur>düşün>harekete geç” modelinin, trafik ışığındaki 

“kırmızı>sarı>yeşil” renklerinin ifade ettiği anlamlarla benzeşimi yapıldı. “Karşı taraf 

bana güvenmedi mi bana acayip içme isteği geliyor”, “Bugün içmeyeceğim de ne 

zaman içeceğim? Şu manzaraya karşı içilmez mi?” gibi madde isteğini uyaran duygu ve 

düşüncelerle baş etmede madde kullanmanın olumsuz taraflarını düşünmenin, tedavi 

için verilen emeği hatırlamanın gerekliliği vurgulandı. Bunun üzerine bir katılımcı 

“Çektiğim rezillikler aklıma geliyor” ifadesini kullandı. Suçluluk duygusunu ön plana 

çıkaran “aileme verdiğim zarar aklıma geliyor, akrabalarımdan aldığım borçlar ve 

bozdurduğum altınları geri veremediğim, ödeyemediğim şeylerden dolayı utanç 

duyuyorum, bana utanç yaşatıyor, kendimi kötü biriymişim gibi hissediyorum” 

sözleriyle yaşanılan duygu ve düşünceler paylaşıldı.  
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Uzman psikolog tarafından “duygularımızı biz kontrol edemeyiz, onlar sadece 

birer duygudur”, kimse kendisini kötü bilmez, bunun sebebi bu maddedir” şeklinde geri 

bildirim verildi. Madde kullanınca suçluluk duygusu oluşur. Suçluluk duygusu da tekrar 

madde kullanmaya götürür. “Suçluluk>utanç>madde kullanımı>utanç> madde 

kullanımı” şekilde işleyen bir kısır döngünün varlığından bahsedildi. Burada her zaman 

içgörü sahibi olmanın aksine, dışsallaştırmaya yönelik bir yaklaşım sergilendi. Çünkü 

buradaki durum değişimden ziyade istekle başa çıkmaydı. Sonrasında “En önemlisi 

kendinizi affedin” dönütüyle geçmişi kabullenip ondan ders alarak pişmanlıkları arkada 

bırakmanın önemine vurgu yapıldı ve oturum sonlandırıldı.  
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12. Değişim Süreçlerini Gösteren Model: 

 

 

 

 

 

 

  

Farkındalık

Öncesi

Farkındalık

HazırlıkEylem

Sürdürme Değişim 

Sürecinin 

Bağlamı 

(Maneviyat) 

Yaşam Boyu 

Sürdürme 
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13. Dönüşüm Sürecinde Yer Alan Manevi İhtiyaçları Gösteren Model: 

 

Değişime Gösterilen 

Direnç

- Değişimin Önündeki 

Engelleri Fark Etme

- Anlam Bulma Arayışı

- Yaşam Hedefi Arayışı

- Değişim ve Arınma 

İhtiyacı

- Sorumluluk 

Alma

- Kendini Kabul

- İletişim

- Değerle Yaşam

- Başa Çıkma

- Yararlı Eylem Üretme

- Özdenetim

- Duygusal Dengeyi   

Koruma

Maddeden uzak temiz bir 
yaşamın sürdürülmesi.

(Nüks yaşanırsa basamaklardan 
herhangi birine dönülebilir)

-Bağlılık 

- Bireysel Çaba ile 

Beraber Yaradana 

Dayanma 

- -Olumlu Düşünme 

-Huzuru Hissetme 

-Başarabileceğine 

İnanma 
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14. İkili Görüşme Soruları: 

Sayın Katılımcı, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi alanında “Bağımlılık ve 

Manevi İhtiyaçlar” üzerinde doktora tez araştırması yapıyorum. Aşağıda duygu ve 

düşüncelerinize ilişkin birtakım sorular yer almaktadır. Katılımınızdan ve bilime 

sunacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederim.  

1) Kendinizden biraz bahseder misiniz? 

a. Yaş, eğitim durumu, maddi durum, medeni durum, çocuk sayısı, vb. 

b. Ne kadar süredir AMATEM’de kalıyorsunuz?  

c. AMATEM’e bu kaçıncı yatışınız?  

d. Kaç yıl madde kullandınız? 

2) Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? 

a. Hobileriniz var mıdır? Varsa nelerdir? 

b. Bir günlük hayatınızdan bahsedebilir misiniz? 

3) Maneviyatın sizin hayatınızdaki yeri nasıldır?  

a. Manevî değerler davranışlarınızı etkiliyor mu? Nasıl? 

b. Maneviyatın sizin için bir anlamı var mıdır? Varsa nedir /nelerdir? 

4) Yaradanla olan ilişkinizi nasıl görüyorsunuz? 

a. Yaradanla ilişkinizin odağında ne vardır? 

b. Yaradanın hayatınıza müdahaleleri olduğunu düşünüyor musunuz? 

c. Yaradanın affediciliği konusunda ne düşünüyorsunuz? 

5) Madde bağımlılığını manevi açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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a. Madde kullandığınızda kendinizi manevi açıdan nasıl hissediyorsunuz? 

b. Maddeden temizlendiğinizde manevi açıdan neler hissedersiniz? 

c. Sizce bağımlılıktan kurtulma ile maneviyat arasında herhangi bir bağlantı 

kurulabilir mi?  

d. İnancınızın, sizi madde kullanmaya karşı koruduğu zamanlar oldu mu?  

e. Maddeden temizlenmek için maneviyat bir ihtiyaç olabilir mi? Nasıl? 

6) Dua eder misiniz?  

a. Duanın sizin için anlamı nedir? 

b. Dua ettiğiniz zaman neler hissedersiniz? 

7) Mutlu bir insanı nasıl tarif edersiniz?  

a. Hayatta mutlu olabilmeniz için neye ihtiyacınız vardır? 

b. Sizce mutluluk ile huzur arasında bir fark var mıdır?  

8) Bir sorunla karşılaştığınızda neler yaparsınız?  

a. Nasıl çözüm üretirsiniz? 

b. Sorunla karşılaştığınızda sabreder misiniz? Nasıl? 

9) Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? 
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15. Örnek İkili Görüşme: 

Tarih: 25.07.2016 

Görüşme Yeri: Amatem Uzman Odası 

 

Kendinizden biraz bahseder misiniz? 

Adım Hardal (takma isim)… Yaşım yirmi altı. Doğma büyüme Ankaralıyım; 

aslen Yozgatlıyım. Kırım Tatarıyız biz, Türk’üz. … Üniversitesi grafik tasarım 

mezunuyum. Yedi yıllık madde kullanım geçmişim var. Onun haricinde çeşitli işlere 

girip çıktım, maddeden dolayı çalışamıyorum. Şu an burada tedaviyi sürdürüyorum, 

ayın 28’inde 30 gün olacak.  SAMBA eğitimini bekledim. 

Dini konularda sadece karşı olduğum, ibadetleri yerine getirme değil de mesela 

şimdi ben madde kullanıyorum ailem diyor ki mesela “namaz kıl, Allah'tan iste ne 

isteyeceksen, tövbe et, biraz yönel”. Tamam, ben bunlara karşı değilim; ama yedi yıldır 

ben madde kullanıyorum. Bir anda bırakıp da tam dört dörtlük böyle abdest alıp namaz 

kılmak olmuyor. Bir de hocam mesela ben ailem için, ailem istediği için değil de kendi 

istediğim zaman kılmak istiyorum. Şimdi aileme de diyorum babam bazen böyle aşırı 

derecede namaz kıl benimle camiye git gel filan diyor. Ben de onlar istediği için değil 

de kendim istediğim zaman yapmak istiyorum; yoksa abdest alıp namaz kılıyor gibi 

görünmek çok basit. Yatıp yatıp kalkarız ama gösterişi ben istemiyorum, içimden 

gelmiyor. O yüzden biraz uzak kalıyoruz. Bir de madde kullanıyoruz, “hadi namaz kıl” 

diyorlar.  

Biraz da bana şey geliyor hocam; yap yap bütün her şeyi yap, sonra başımız 

sıkışınca… Kendimi çıkarcı gibi hissediyorum. Her şeyi yapıyoruz, kul hakkı, yalan 

kötülük… Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi abdest alıp namaz kılmak içimden 

gelmiyor açıkçası. Yoksa hani tabi ki düzeldikten sonra zaman içerisinde ben de dini 

vecibelerimi yerine getirmek isterim. Benim düşüncem bu yönde. Bu paragraf için: 
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ibadet etme arzusunun önünde duygusal ket var. Yaradandan isteyebileceğine inanması 

için tövbe etmeye ve vericilikte bulunmaya (salih amel) ihtiyacı var.  

Bunlar için de şu an uygun olmadığınızı mı düşünüyorsunuz? 

Şu an çıkarcı gibi bir duruma düşmek beni tutuyor. Çevremiz bizi nasıl tanıyor? 

Madde kullanıyor, hırsızlık yapıyor, kötü biri, şöyle böyle… Bir anda onların karşısına 

çıkıp işte bu çocuk camiye gidiyor veya beni görsünler, ne kadar inandırıcı olur? Hem 

içimden gelmiyor; hem de öyle olmak istemiyorum. Ailem istediği için değil de ben 

zaten kendi içimden geldiği zamanlar oluyor namaz kıldığım zamanlar oluyor. Mesela 

kendi istediğimde yapmayı daha çok tercih ediyorum. İçimden gelirse...  

Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? 

Boş zamanlarımızda genelde madde kullandığım için hep madde arayışı 

içerisinde oluyoruz Onun haricinde hobi olarak derseniz boş zamanlarını da halı saha 

maçları, çok nadir tiyatro sinema gibi şeyler. 

 Maneviyatın sizin hayatınızdaki yeri nasıldır?  

Manevi değerler davranışlarımızı etkiliyor mu? Nasıl? 

 Kesinlikle maneviyatın benim hayatımda önemli bir yeri var. Ama dediğim gibi 

uygulamak... Bilip de yapmayanlardanım. Madde kullandığımız için hocam 

maneviyatın yeri sadece sözde kalmış oluyor bende. Davranışlara onu geçiremiyoruz. 

Maneviyat ikinci planda kalıyor gibi mi? 

Evet hocam. 

Madde kullandığım dönemlerde Cuma namazlarına veya ara sıra babamla 

beraber vakit namazlarına sohbetlere falan gidiyorum ama gönülsüz isteksiz çoğu 

zaman mecburiyetten. 

Kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz?  Suçluluk duygusu mu tutuyor sizi? 
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Tabii ki hocam illaki. Maddeyi içiyoruz, ondan sonra gidip namaz kılıyoruz 

madde etkisi altında. Bunun da bir inandırıcılığı bir geçerliğinin olduğunu 

düşünmediğim için çoğu zaman elimden geldiğince kaçıyordum, yapmak istemiyordum. 

Çünkü tamamen arınmış değilim, madde aklımda, ikisi bir arada… Günah işlediğimi de 

düşünüyorum ayrıyeten hocam. O yüzden de yapmak istemiyorum. 

 Yani tamamen arınmış bir şekilde olup ondan sonra maneviyat alanına 

yönelmek mi istiyorsunuz? 

Evet, tamamen maddeyi bırakmış, düzenli bir işim olduğunda. Ondan sonra bu 

görevleri yerine getirmek istiyorum. 

Sizce maneviyat bir görev midir; ihtiyaç mıdır? 

Hocam hem görev hem ihtiyaçtır bence; çünkü hani Kuran-ı Kerim’de de geçtiği 

gibi bunlar bizim yapmamız gereken farz olan şeyler. Bu dünyada her şeyin bir hesabı 

var olacaktır yani. İlk başta da ilk şeylerden biri de “namaz kıldın mı, ömrünü nerede 

harcadın?” gibi şeyler olacak. Onları biliyoruz ama… 

İhtiyaç da şöyle hocam, yaptığımız zaman gerçekten huzur buluyoruz 

rahatlıyoruz mesela abdest alıp iki rekât namaz kıldığımızda veya vakit namazlarına 

gittiğimizde mutlu oluyorum huzur doluyor iyi geliyor hocam kesinlikle. Ama işte tam 

arınmadığımız için iki arada bir derede kalmış gibi oluyoruz. 

Yaradanla da olan ilişkinizi nasıl görüyorsunuz? Yaradanın hayatınıza 

müdahaleleri olduğunu düşünüyor musunuz? 

 Öyle bir düşüncem yok,  şimdi hepimiz aklı başında insanlarız. Allah bize akıl 

vermiş, fikir vermiş. Bize iyiyi de göstermiş kötüyü de göstermiş. Bunu yaparsan 

karşılığı bu, bunu yaparsan karşılığı bu demiş. Biz ne yapıyorsak kendi özgür 

irademizle yapıyoruz.  Yaptıklarımın sorumlusu kesinlikle benim, kadere inanıyoruz bir 



234 

 

yere çıkıp atlayıp bu da kader diyemiyoruz, biz yapıyoruz. Bir şey olduğunu 

düşünmüyorum hani. 

Yaradan ile olan özel ilişkinizi nasıl görüyorsunuz? 

Yaradanla ilişki uzak diyebilirim.  Kesinlikle korkarım hocam.  

Yoksa çok seven ve şefkat eden bir Yaradan olduğunu düşünüp her an onunla 

beraber mi olursunuz? 

 Sizin dediğiniz gibi bağışlayıcı, affedici olduğunu bilirim. Bir şey istediğim 

zaman, bazen sıkıştığımızda, bir sorunumuz olduğunda dua ederim; ama işte her şeyi 

yapıp yapıp da gene ilk söylediğimize geleceğim. Benim için her şey oraya çıkıyor, 

ikiyüzlülük gibi. Bile bile, işte atıyorum birinin kul hakkına girmek, ondan sonra da 

gidip Allah’ım ben çok pişmanım demek, olmuyor. 

Madde bağımlılığı meselesini dini açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Hocam günah olduğunu biliyorum. Allah’ın verdiği cana işte zarar verdiğimiz 

için günah işlediğimizi de biliyorum ama bile bile yapıyoruz. Çünkü krizde yoksunluk 

belirtileri olduğu için zaten yedi yıllık sadece benim madde öyküm varsa hocam. Dört -

beş senesi bırakmaya yönelik üç ay bıraktım, beş ay bıraktım. Ama sonunda tekrardan 

başladık. Bu ikinci yatışım ama ayaktan tedavim beş-altı senedir var; ama kaymalar 

yaşıyorum. 

Sizce bağımlılıktan kurtulma ile inanç arasında herhangi bir bağlantı kurulabilir 

mi? 

 Kurulabilir hocam,  maneviyata yönelirse zaten biz maddeyi bıraktıktan sonra 

maneviyata yönelmek hocam tam anlamıyla dini vecibelerini yerine getirirsek… Nasıl 

diyeyim namaz kılarsak bütün görevlerimizi yerine getirirsek hocam kötülüğe 

yönelmeyiz. Kötülüğe olan isteğimiz kırılır, bir ihtiyaç olduğunda bunu Allah'tan 

istemek dua etmek bence bağlantısı var hocam  
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Sizce inanç madde bağımlısı olmaya karşı koruyucu bir etken olabilir mi? Sizce 

inancın ne tür bir pozitif etkisi olabilir? 

İnanan insan Allah’tan korkar. Emir ve yasaklarını çiğnemek istemez. En basit 

mesela annem-babam olsun çevremizde ve diğer tanıdığımız insanlar mesela beş vakit 

namazlarını kılıyorlar ben hiç babamın birinin bir şeyini çaldığını veya bir şey yaptığını 

duymadım görmedim yalan söylediğini… Benim için zorda kaldığı için belki... Babam: 

“Ben hayatımda hiç yalan söylemedim. Ama sen madde kullandığın için insanlara şey 

yapmamak için, bana bile yalan söylettin” diye zaman zaman sistemleri olmuştur. İşte 

inanan insan bence şey yapmaz. 

Dua eder misiniz dua ettiğiniz zaman neler hissedersiniz? 

Dua ederim hocam. Dua ettiğimde de manevi bir şey olur, kendimi rahatlamış 

hissederim. İstediğin bir şey hemen gerçekleşmese de yine de bir mutluluk, bir huzur 

şeyi oluyor, derdinizi biriyle paylaşmış gibi. Karşınızda sizi dinleyen anlayan biri olsa, 

ona yönelik kendinizi ifade etseniz düşüncenizi duygunuzu. İçinde bulunduğunuz 

durumu anlatsanız; o etkinin yaratacağı rahatlık… Sonuçta sen ben şeklinde bir ilişki 

var o size çok yakın. Ne kadar yakın, karşındaki insandan daha yakın. Hatta sizin dile 

getiremediğimiz duyguları, düşünceleri de okuyan bilen biri olunca nasıl bir psikologla 

veya sizi dinleyen veya anlayan işin ehli uzman biriyle konuşmanız gibi. 

 Şöyle bir şey de oluyor mu acaba? Bir insanla bunları paylaştığınızda tabii ki 

rahatlıyorsunuz; ama paylaştığınız kişiye insanların sahibi ve asıl gücün sahibi olunca 

ve hayatınıza bazı olumlu müdahaleleri yapma gücü de elinde olduğunu bildiğiniz için 

daha bir ekstra iyi olma, stresten kurtulma, olaylarla başa çıkma gücü vermesi, bazı 

problemleri çözme, hatta o problemleri problem olmaktan çıkarma gücü olması… 

Ondan bir güç ve yardım isteme durumu oluyor mu? 
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 Tabii hocam kesinlikle Allah'ın gücü her şeye yeter kesinlikle. Dua ettiğimde 

veya bir şey yaptığımda biriyle konuşmaktan daha çok beni rahatlatıyor. Kesinlikle 

daha çok etkisi oluyor. Daha farklı yani iç huzur dediğimiz şey. 

 Madde kullanınca manevi açıdan kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 

 Genelde pişmanlık, korku oluyor. Günahlarımdan dünyanın öbür tarafındaki 

hesaba çekileceğimizden yaptıklarımızın karşılığı olduğu için yapıyorum pişman 

oluyorum. Biliyorum, hani korka korka yapıyorum. Ama suç olduğunu biliyorum, 

korkuyorum, pişman oluyorum, üzülüyorum; ama gene de yapıyoruz işte 

mecburiyetten. Kullandıktan sonra pişman olup ağladığım oldu. 

Peki, Yaradanın affediciliği konusunda ne düşünüyorsunuz? 

 Allah istedikten sonra tabii ki affeder o sonsuz bir bağışlayan esirgeyen isimleri 

var. Affedeceğine inanıyorum hocam, ümit kesmiyoruz kesinlikle; ama ne ile gelirsen 

gel ama kul hakkıyla gelme dediği için ben de kul haklarımı düşünüyorum hocam. 

Diğer hepsini Allah affeder diyorum ama işin içinde kul hakkı olduğu için onun da 

kişiyle helalleşmeden olmayacağını bildiğim için o yandan da korkum var 

yaptıklarımdan dolayı. 

Mutlu bir insanı nasıl tarif edersiniz? 

Kesinlikle bence madde kullanmayan, düzgün bir iş hayatı olan; eğer evli ise 

evli olup ailesi çoluğu çocuğu eşi için çalışan… Hepimiz insanız illaki hepimizin ufak 

tefek sıkıntıları olur ama genelde bu profilde olanlar benim için mutlu insanlardır 

diyebilirim. Ufak şeylerden mutlu olan bağımlılıktan uzak. Benim için mutlu insan tarifi 

bu tür insanlardır diyebilirim. 

 Bir sorunla karşılaştığınızda çözüm üretir misiniz, nasıl? 

 Eğer benim yapabileceğim bir şey ise tabii ki. Alternatiflerini düşünüyorum 

ama benim çözemeyeceğim bir şeyse dua ederim, Allah’tan dilerim. Eğer mesela başka 
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birinin halledebilecek bir şeyse başka birilerinden yardım isterim ama kesinlikle dua 

ederim yani… Anlık bir öfkelenme olabilir tabii; ama sonrasında işte “nasıl 

hallederim”, “nasıl çözerim” deyip gerekli kişilerden yardım isterim zaten, en sonunda 

da dua ederim. 

Sizce sabır etkili olabilir mi, sabır sizce nedir? Nasıl sabredilebilir? 

Sabır bence bir şeyi hemen olmasını isteyip de olmadığında hemen tepki vermek 

değil de; bekleyip ilerleyen zamanlarda ne olduğunu ne bittiğini anlamak dinlemek gibi. 

Zaten hocam hani sabreden bir insan olsam herhalde madde kullanmıyor olurdum, 

sabredemediğimizden işte…  

Bazı insanlar daha az sabırlı oluyor bazı insanlar daha çok sabırlı oluyor böyle 

bir gözleminiz oldu mu? Burada yatan arkadaşlarımdan mesela bir şey olduğunda kimi 

çok sakin sabırla bekliyor; kimileri de çok aceleci. Sabırsız olanlar da oluyor. Onları da 

gözlemliyorum.  

Sizce kişilik meselesi mi yoksa süreci yönetmediğinden mi? Sabır yönetilebilen 

bir şey midir? Yani bazıları için sabırlı olmak elinde midir; yoksa doğuştan mıdır? 

Sonradan da sabırlı bir insan olunabilir mi? 

Sonradan olan bir şey olabilir hocam. Çünkü sabretmeyi öğrenebilir insan. 

Mesela doğru mu olur; yanlış mı olur bilemiyorum ama askerde mesela Türk 

toplumunda bir insanı adam olsun diye askere gönderirler, daha önce hiç ailesinden 

uzak kalmamış insanlar. Yirmi yaşında en hızlı olduğu dönemlerde askere gittiklerinde 

orada da işte sabrı öğreniyorlar. Bence sabır sonradan öğrenilebilen bir şey. 

Tahammülde taşıma ve hamallık manası var… Sabır ise daha çözüm odaklı aktif 

ve olumlu bir süreç olarak ifade ediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Madde kullanımı ile ilgili olarak mesela yıllardır madde kullanıyorum. Hep işte 

ya ailem istediği için ya da ben şey olsun diye geçici olarak buraya yatıyorum 
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çıkıyorum. Tekrar kullandım diyelim. Hani aslında ben bunlara sabretmiş değil de 

tahammül etmiş olduğumu anlıyorum yani. Çünkü üstüne hiç gitmemişim, çözüm 

üretmemişim, Allah’tan geldi işte hadi ondan isteyeyim deyip şey yapmışım. Hâlbuki 

mesela bunu çözmeye çalışsaydım şu an dediğiniz gibi benim için bir engel 

olmayacaktı, tahammülle sabrın arasındaki farkı öğrenmiş oldum ama tam ifade 

edemedim. 

Tabii bazı değerleri hayatımıza yerleştirebilmemiz için beceri haline gelebilmesi 

için biraz zamana ihtiyacımız var. Yoksa “sabır şudur, geçmişteki sabır örnekleri 

şunlardır, şunları şunları yaparsak sabır olur gibi” sabrı sadece bilgi boyutuna 

indirgemek bu konuda doğru bir yaklaşım değil gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? 

Hocam sabır için o zaman şunu diyebilir miyiz: “Bir beklenti içerisine girmeden 

geçmişi ve geleceği düşünmeyip o anı yaşayıp sorunların üstüne gitmek bir güç 

alaraktan, ifade edemiyorum ama şeyi anladım yani. Birçok şeye sabrettim ama olmadı 

deriz ama aslında biz onlara sabır değil de tahammül etmişiz bir beklentiye giriyoruz 

mesela dediğiniz gibi hocam işte. Mesela üniversiteye hazırlanıyoruz, çalışıyorum 

çalışıyorum, sabrediyorum sabrediyorum olmuyor dediğimizde bir beklenti içinde 

olduğumuz için aslında sabretmediğimizi anlıyorum. Yarına çıkacağımızın bir garantisi 

yok o yüzden yarını pek düşünmek mantıksız. Biraz önce dediniz ya mutlu bir insanı 

nasıl tarif edersiniz diye. İşi olan, aile bağları olan, bağımlılığı olmayan, o insanlar için 

belki daha farklı şeylerden bahsedebiliriz, daha kısa vadeli planlar yapabilir. Hutbelerde 

de camilerde de hocam en son vaazın sonunda “Allah bizi sabreden kullarından eylesin” 

diye bitirir. 

Hocam deniz dalgası gibi ilk geldiğinde çok yüksek bir kaç dakika geçtikten 

sonra dalganın boyu biraz daha kısa. Daha sonrasında daha da kısa. Aslında istek on beş 

dakika bile sürmüyor en fazla on dakika belki bazı kişiler için on beş dakika olabilir 

ama en sonunda gelip geçiyor yani. Biz sabredemeyip o an karar verdiğimiz için belki 
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de sabredemediğimiz için gidip şey yapıyoruz. Hemen karar vermesek birilerinden 

yardım istesek aslında… 

Eklemek, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? 

Ses kayıtları size faydalı olursa benim için ne mutlu yani. 
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Bu araştırmanın amacı madde kullanım bozukluğu teşhisi konulmuş bireylerin 

manevi ihtiyaçlarını dönüşüm basamaklarına göre belirlemektir. Böylelikle 

maneviyatın, bağımlılıktan arınmayla ve nükslerin önlenmesiyle olan ilişkisi dönüşüm 

basamaklarına göre incelenerek bağımlı bireylerin manevi ihtiyaçlarının tespit edilmesi 

amaç edinilmiştir. Dönüşüm basamakları; (1) farkındalık, (2) kendini kabul ve 

yaşadıklarını anlamlandırma, (3) insanın öz bilincinden doğan kendine ve başkalarına 

yararlı eylemler üretme, (4) kararlılık ve kalıcılıktır. 

Yöntem: Manevi ihtiyaçları belirlemek amacıyla maneviyatın nasıl algılandığı 

ve yorumlandığı, maneviyatın madde bağımlısı bireyler için neyi ifade ettiği ve ne 

anlama geldiğini araştırmak amacıyla nitel araştırma yöntemi ve betimsel 

fenomenolojik desen seçilmiştir. Çalışma grubu olarak Ankara Numune Eğitim ve 

araştırma Hastanesi AMATEM Kliniği’nde madde kullanım bozukluğu teşhisiyle yatan 

hastalar tercih edilmiştir. Bu çalışma için öncelikle Ankara Üniversitesi Etik 

Kurulu’ndan, sonrasında Numune Hastanesi Etik Kurulu’ndan, daha sonrasında ise 

Sağlık Bakanlığı Ankara Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinden, izin alınmış ve 
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2016 yılında AMATEM’de katılımsız gözlem ve ikili görüşmelerle araştırmaya 

başlanmıştır. Çalışma gurubunu AMATEM’de yatan 50 madde bağımlısı birey 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında gözlemler, ikili görüşmeler ve tema odaklı grup 

toplantıları gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler, içerik analizi tekniği ile 

çözümlenmiştir. Manevi ihtiyaçların bilinçli deneyimler üzerinden nasıl algılandığı ve 

yorumlandığı, bu yorumlardaki ortak yönlerin neler olduğu betimletici fenomenolojik 

analiz ile keşfedilmeye çalışılmıştır. Özellikle kişilerin yaşadıkları tecrübeler, kişilerin 

maneviyata yükledikleri işlevler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle kişilerin 

yaşadıkları öz deneyimler yakalanmaya çalışılmış, kişilerin yaşadıkları duygular ve 

yaşantılar varoluşçu yaklaşım ve maneviyat yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilerek 

yorumlanmıştır. Böylelikle bireylerin, maneviyat fenomeni çerçevesinde dönüşüm 

basamaklarına ilişkin deneyimlerinin özündeki temalar, manevi ihtiyaçlar olarak 

belirlenmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucu elde edilen veriler içerik analiziyle 

incelenmiş, betimleyici fenomenolojik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. 

Bulgular: Araştırmada verilerin analizi sonucunda; “farkındalık öncesi dönem, 

farkındalık basamağı, hazırlık basamağı, eylem basamağı ve sürdürme basamağı” olmak 

üzere 5 düzeye ulaşılmıştır. Ayrıca bu düzeyleri bütünleyen “değişim sürecinin 

bağlamı”na ulaşılmıştır. Söz konusu 5 düzeye ait 13 temaya (manevi ihtiyaca) 

ulaşılmıştır. Dönüşüm basamaklarının tamamını içine alabilen “değişim sürecinin 

bağlamı”na ilişkin belirlenen 5 tema ise, söz konusu 13 tema arasındaki döngüsel 

ilişkiyi güçlendiren manevi ihtiyaçlar olarak sunulmuştur. 

Sonuç: Madde bağımlısı bireylerin manevi ihtiyaçlarının belirlenmesinin 

öncelikle farkındalık ile olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, “değişimi 

gereksiz görme, kontrol edebileceğini düşünme ve maddeye ilişkin keyif gibi olumlu 

düşünceler” temalarının farkındalık öncesi döneme ilişkin mevcut durumu ortaya 

koyduğu görülmektedir. Farkındalık basamağına ilişkin olarak ise “değişimin önündeki 
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engelleri fark etme, anlam bulma arayışı, yaşam hedefi arayışı, değişim ve arınma 

ihtiyacı” temalarına ulaşılmıştır. Hazırlık basamağında “sorumluluk alma, kendini 

kabul” temalarının ön plana çıktığı görülmüştür. Eylem basamağında “iletişim, 

değerlerle yaşam, başa çıkma, yararlı eylem üretme” temaları ihtiyaç olarak 

belirlenmiştir. Sürdürme basamağında “özdenetim ve duygusal dengeyi koruma” 

temalarının kalıcılık açısından önemi ortaya çıkmıştır. Son olarak değişimin sürecinin 

bağlamı boyutunda “bağlılık, bireysel çaba ile beraber Yaradana dayanma, olumlu 

düşünme, huzuru hissetme, başarabileceğine inanma” temalarının belirdiği 

görülmektedir. Bütün bu mevcut durum, basamaklar ve bağlam boyutlarının birbiriyle 

bütüncül ve sarmal bir ilişkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Maneviyat, Bağımlılık, Varoluşçuluk, Manevi ihtiyaçlar, 

Değişim, Fenomenoloji. 
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This study focuses on the spiritual needs of drug addicts. The study group 

consisted of patients who were hospitalized in Ankara Numune Training and Research 

Hospital AMATEM Clinic with substance use disorder diagnosis. For this study, 

permission was obtained from the Ethics Committee of Ankara University, then from 

the Ethics Committee of Numune Hospital and then from the General Secretariat of 

Ankara Public Hospitals of the Ministry of Health. In 2018, programs such as 

Anonymous Narcotics and The Higher Power Project, which were applied to substance 

addiction in the United Kingdom in a 6-month period supported by TUBITAK, were 

observed. The study group consists of 50 substance addicts staying at AMATEM. 

Within the scope of the research, observations, individual interviews and focus group 

meetings were held. The obtained data were analysed by descriptive phenomenological 

analysis technique. The analysed data were interpreted within the framework of 

Existential and Transpersonal Approach. 

Findings: As a result of the analysis of the data in the research; 5 levels have 

been reached: “pre-awareness period, awareness step, preparation step, action step and 
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maintenance step”. In addition, the context of the change process that complements 

these levels has been reached. 13 themes (spiritual needs) belonging to these 5 levels 

were reached. The 5 themes identified regarding the “context of the change process”, 

which can include all of the transformation steps, are presented as spiritual needs that 

strengthen the circular relationship between these 13 themes. 

Conclusion: It was concluded that the determination of the spiritual needs of the 

addicted individuals may be primarily through awareness. For this reason, the themes of 

“seeing change as unnecessary”, “thinking that it can be controlled” and “positive 

thoughts about substance” reveal the current situation regarding the pre-awareness 

period. Regarding the awareness level, the themes of “recognizing the obstacles to 

change, seeking meaning, seeking life goal, need for change and purification” have been 

reached. It was observed that the themes of “taking responsibility, acceptance of self” 

come to the fore in the preparatory stage. In the action step, the themes of 

“communication, living with values, coping, producing useful action” were determined 

as needs. The importance of “self-control and emotional balance” themes in terms of 

permanence emerged in the sustainability step. Finally, it is seen that the themes of 

“attachment, self-reliance based on the Creator, positive thinking, feeling peace, 

believing that it can be achieved” appear in the context of the process of change. It is 

concluded that all of the present situation, steps and context dimensions have a holistic 

and spiral relationship. 

Keywords: Spirituality, Addiction, Existentialism, Spiritual needs, Change, 

Phenomenology 


