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ÖZET 

Birçok madde tedavi program ı nda hastalı k modeli revaçta olsa da, psikodinamik yakla şı m daha geniş  kabul 

görmüş  ve madde bağı ml ı s ı  hastaları n tedavilerinde alkolik hastaları n tedavilerinden daha değ erli bulunmuş tur. 

Alkolik hastalara göre çok say ı da madde bağ  ı ml ıs ı n ı n maddeleri kendi kendine tedavi amaçl ı  ve maddenin karak-

ter patolojileri ile altta yatan semptomlar' hedef alan psikoterapötik etkilerinden yararlanmak için kullanı l ı r. Bu 

derlemede ego psikolojisi ve madde ba ğı ml ı lık', gözden geçirilmi ş tir. 
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SUMMARY 

Although the disease model is popular in many drug rehabilitation progı-ams, psychodynamc apporaches are 

more widely accepted and valued in the treatment of drug abusers than in the treatment of alcoholic persons. In 

contrast to alcoholic individuals, polydrug abusers are more likely o use drugs as self medication and more like-

ly to benefit from psychotherapeutic eforts to address their underlying symptomatology and character pathology. 

In this rewiev ego psychology and drug dependence were discussed. 
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GIRIŞ  

Ne zevk aray ışı  ne de kendine zarar verme güdüleri, 
insanoğ lunun ac ı larına bulduğu garip çözüm yolunu 
temsil eden ba ğı mlı lı k hastal ığı nın zorlay ıc ı  yap ı s ın ı  
aç ıklamaya yetmez. Her ne kadar ac ı  hayatın kaç ın ı l-
maz bir yönü de olsa, madde ba ğı mlı larında duygu-
yu tan ımlama, dayanma süre giden ac ıy ı  hafifletme-
ye yönelik geli ş tirilen bireye özgü ili şki nitelikleri ile 
ilgili problemler mevcuttur. Bu bireyler ba ğı mlı lık 
yapan maddelerin; kendileri ve çevreleri ile ilgili ac ı  
veren ve ş aşı rt ıc ı  duygular geçici süre ile kontrol et-
meye veya hafifletmeye yarayabilen psikoaktif 

ke ş federler. Böylece madde etkileri duygula-
rı n ı  ifade edebilme bo ş luk duygusu ve depresyon, 
s ıkı ntı , öfke gibi duygudurumlara kar şı  kullan ı l ı r. 

TARTIŞ MA VE SONUÇ 

Wurmser'in 1974 y ı lında tan ımladığı  savunmalarda-
ki eksiklik,ve psikoanalitik terimlerle tan ımadığı  gi-
bi bağı mlı lardaki dü şük uyarı lma e ş iğ i erken dönem 
travma ve geli ş imsel bozuklukla olu ş an hassasiyet 
ile de aç ıklanabilir. 

Ego ve self psikolojisi yaklaşı m ı  ile dayan ı lmaz ya-
pı sal eksikliğ i olanlar madde ba ğı mlı lığı  ile karan-
lıktan zarar görmü ş  kendilikleri ile yol bulmaya ça-
lışı rlar. Kendine dikkat etmek ve kendini kontrol et-
mek ile ilgili yaş adıkları  zorluklar nedeni ile ciddi 
boyutta tehlikeli tutumlar içine girerler. Hatta bu 
kontrolsüz sald ırgan bir tav ırla kendilerine zarar ve-
rici davran ış lara dönüşür (Khatzian, 1985a) 

Madde kötüye kullan ım ı  ve bağı mlı lığ n bireyin iç ve 

* Bak ı rköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı  Hastanesi 3. Psikiyatri Klinigi 
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dış  dünyas ı  ile başetme çabalar ı  ile yakı ndan bağ l ı -
d ı r. Çağ daş  psikoanalitik bak ış  ile madde bağı ml ı lığı ; 
kiş inin ego organizasyonu ve kendilik duygusunun 
baş etme yöntemleri ile desteklenmesi veya engelle-
yici özgü! etkilerini incelenmesi ile anla şı labilir (Ey-
re ve Wilber 1984). 

Psikodinamik çal ış malar ve madde kullan ım ı  olan 
bireylerin tedavileri, bir s ıra kendini denetleme has-
sasiyet ve bozukluklar ına iş aret eden bulgular' mey-
dana ç ıkarmaktad ır ki; bunlar psikodinamik tedavi 
metodlar ı  ile eri ş ebilir, anla şı lır ve değ i ş tirilebilinir. 
Ku şkusuz e ş lik eden ki ş ilik bozuklukları  gibi mevcut 
psikiyatrik problemlere ait bulgularda da de ğ erlendi-
rilmelidir (Khatzian ve Treece 1985). 

Klinik bulgular; bireyin nesne ili şkilerinden, kendilik 
duygusundan, egolar ı ndaki yetersizlikten kaynak-
lan ı n s ıkınt ı ları  ve ac ı  veren olayları  kontrol eden ve/ 
veya hafifleten maddelerin varl ığı n ı  keş fetmeleri ile 
bağı ml ı lığı n geli ş tiğ ini öngörmektedir. Bir ba şka de-
yiş le bağı mlı lıkta ana problem kontrolsüz ve hassas 
kendiliktir. 

Psikodinamik bakış  ac ı s ı ; kiş inin hayat ında mad-
delerin fonksiyonu ve anlam ın ı  ve bağı mlı  bireylerin 
problemleri ile ba ş a ç ıkma yöntemlerini aç ıklamada 
temel olu ş turur. Elbette genetik, sosyal bilimler, aile-
vi ve sistem teorilerinin herbirinin madde ba ğı m-
lı lığı n ı n nedenlerini belirlemede yeri vard ır (Lars-
sons ve ark, 2001). 

Sosyal aç ıdan ele al ı ndığı nda madde alt kültürü için-
de incelendi ğ inde madde kullan ım ı  bu bireyler için 
güvenli bir rol olu ş turur. Aksi takdirde bu toplum ta-
rafı ndan d ış lanan ve söz hakk ı  verilmeyen ki ş iler 
olurlar. 

Genelde düzenli normal bir i ş  bulma ve sürdürmeleri 
zor oldu ğu için çoğu zaman madde kullan ınm ı  adeta 
bir meslek olmu ş tur. Sabahlar ı  kalkmak, madde 
temin etmek ve buna yönelik para sağ layan faaliyet-
ler yapmak için neden olu ş turur. 

Bu durumda madde kullan ım ı , ki ş iye benzer yap ıda 
sosyal bir çevre sa ğ lam ış  olur. Ayrıca ilişki kurmak 
ve sürdürmekte zorluk ya şayan bu ki ş iler hem statü 
edinebilecekleri hem de rahat hissedecekleri hali ha-
z ırdaki bu alt kültüre dahil olurlar.. Bireyin çevreye 

ve duygularına uyum sağ lamaya çalış mas ı nda madde 
etkisi ve madde alt kültürüne giri ş , bir dizi duygudan 
korunmak, söndürmek ve sessiz kalmak için kul-
lan ı lı r. 

İ lk zamanlar psikodinamik formülasyon ile dürtü 
teorisi temel al ınarak; doyum sağ layan, saldı rgan 
dürtüler ve madde kullan ımın ın bilinç dışı  anlam ı  
üzerine durulmu ş tur. Bu modelde madde kullan ımına 
yatkın bireylerin heyecan arayan yap ı ları  olduğ u vur-
gulanm ış t ı r. Ayr ı ca bağı ml ı lığı n zorlay ı c ı  yönü, 
madde kullan ım ı n ın içgüdüsel ve zevk verici yönleri 
ile aç ıklanmaya çal ışı lmış tı r. 

Diğer bir modelde madde kullan ımının kendine zarar 
verici özellikleri incelenmi ş  ve kronik intihar olarak 
tanımlanmış tır. Madde kullan ım ı ; mevcut bilnçalt ı  
ölüm dü şünceleri ve kendine zarar verme e ğ ilimleri 
öngörülerek kiş inin çatış an dürtüleri ve ihtiyaçlar ı  
aras ında hayatta kalmas ı n ı  sağ layarak kendine zarar 
verme ihtiyac ının da karşı landığı  nörotik bir uzla ş -
mad ı r. 

Son dönemdeki psikoanalitik formülasyonlarda ise 
adaptasyon ego ve kendilik kar ışı klıklar' ve li şkili 
psikopatolojiler madde ba ğı mlı lığı na sebep olan fak-
törler olarak incelenmektedir. Madde kullan ımını n 
anlam ı , nedenleri ve sonuçlar ı  en iyi ki ş ilik organi-
zasyonu, ego psikolojiyi, kendilik yap ı ları , ki ş iye öz-
gü stres durumlan ile ili şkili çevresel etkiler ve mad-
delerin özgül özelliklerinn dikkate al ı nmas ı  ile an-
laşı l ı r. 

Khantzian (1985b) kendi kendine tedavi hipotezinde; 
bireylerin egozay ıflığı , kendilik duygusu, dürtüler ve 
duygusal savunmalar benli ğ in korunmas ı  ile ilgili ya-
ş anan zorluklar neticesinde madde kullanmaya ve 
bağı ml ı  olmaya yakın oldukları n ı  belirtir. 

Birçok madde bağı mlı sı , madde kullan ımları nı  düşük 
kendine güven, depresyon gibi özgül semptomlar ya-
da psikopatolojik durumlar için kulland ıklarını  bil-
dirmektedir (Hormer ve Scheibe, 1997). 

Bireyin çevreye ve duygular ına uyum sağ lamaya ça-
lış mas ında madde etkisi ve madde alt kültürüne giri ş , 
bir dizi duygudan korunma, bir k ı smı nı n söndürme 
ve sessiz kalmak için kullan ı lır. Geli ş imsel bir geri 
kalma yada durgunluk sonucu, ego dengesi kurula- 

105 

pe
cy

a



E,gopsikolnjisi ve Madde Ba ğı nı ldığı 	 Güçlü Gönüllü, Hac ı oğ lu, Tarlac ı  

mayan veya yetersiz yap ı land ı rı lan bireylerde dis-
forik bir duygudurum ego fonksiyonu üzerine degor-
ganize edici etki yapabilir. Bu gibi stres durumlar ın-
da daha s ıradan, savunmac ı , nörotik, karakteristik 
yada benzeri uyum mekanizmalar ı  yerine, bağı ml ı lar 
problemlerine s ı radışı  bir çözüm bularak madde kul-
lan ı rlar. 

Son zamanlarda dürtü ve duygularla ba ş a ç ıkarken 
geli ş en yap ı sal ve fonksiyonel rahats ızlıklarla ilgile-
nen ego psikolojisinin yanında ki ş inin kendisi ve 
çevresi ile yaş adığı  deneyimler ve tutumlar ile ilgili 
sorunlarla ilgilenen kendilik/narsistik psikoloji dik-
kat çekmektedir. 

Kohut (1971) ve Kernberg özellikle beslenme, ba ğ lı -
l ık ile ilgili geli ş iminin erken dönemindeki problem-
lerin nas ı l eri şkin yaş ta ki ş ilik patolojilerine yol aç-
tığı n ı  ara ş t ı rm ış tır. Wurmser (1974) narsistik hassa-
siyet ve dekompanzasyonun e ğ ilim oluş turan faktör-
ler olduğunu ve maddelerin bu dekompanzasyonlar 
ile giden stres ve disforiyi önlemek için kullan ı ldı -
ğı n ı  belirtirken ayr ıca öfke, utanç, yaln ı zl ık gibi ac ı  
veren duygular ı n önemini vurgulam ış tır. Dodes 
(1990) çaresizlik ve reaktif narsistik öfkenin madde 
kullanım ındaki relapslar ın kolaylaş tınc ı sı  olduğunu 
belirtimi ş tir. Sandel (1994) ise 1824 narkotik madde 
bağı mlı sı nda kiş ilik organizasyonunu incelemi ş  ve 
Kernberg teorisinin geçerlili ğ ini vurgulam ış tı r. 

Bağı ml ı l ık kendini kontrol etme bozuklu ğu olarak 
ele al ı ndığı nda madde kullananlarla yap ı lan klinik 
çal ış malarda temelde dört alanda kontrol problemi 
vurgulanmış tı r. Bunlar; duygusal ya şam, kendine gü-
ven, insan ili şkileri ve benligin korunmas ıdı r. 

Benliğ in korunmas ı  bk ego fonksiyonu olarak 
karma şı kfir. Sinyal anksiyete, gerçe ğ i değerlendirme, 
kontrol, sertez, karar vermek gibi bir dizi savunma ve 
fonksiyonun parças ıdır. Bu fonksiyonlarda bir bo-
zukluk oldu ğunda yads ıma, projeksiyon, hald ı  ç ıkar-
ma gibi mekanizmalar kullan ı lır. Bağı mlı lık sürecin-
de ego, patolojinin odak noktas ı  olarak öne sürül-
mü ş tür. 

Yans ı tma ve inkar savunmalar ı  gerileme özellikle 
vurgulanmış tır. Bağı mlı larda tipik örnek olarak ge-
rilemenin ele al ı ndığı nda ego fonksiyonlarn ıdaki 
çe ş itli yetersizlikler aç ıklanmış tır (Fine J ve Juni S, 

2001). 

Bağı mlı larda nesne ilişkilerinde gözlenen özgül ye-
tersizlik yan ı nda gerçe ğ i değ erledirme yetisinin 
problem olu ş turmad ığı  belirtilmi ş tir (Rutherford, 
1996). 

Eğ er içgüdülerimiz, dürtülerimiz geli ş igüzel ifade 
edilirse, tehlikeli durumlarda kar şı  karşı ya kal ırız 
Kontrol eden ve uyaran yan ı tlar egonun savunma 
mekanizmaları nın parças ıdır. Bu bağ lamda madde 
bağı mlı larında kendini koruyucu ego kapasiteleri 
noksand ır. 

Geli ş imin erken dönemlerinde olu ş turulan bu fonk-
siyonların uygun bir şekilde içselle ş tirilmemesi ne-
deni ile oluşan problemler, madde kullananlar ın ya-
ş am öykülerinde korunabilir t ıbbi, kanuni, ekonomik 
zorluklar ve kazalar s ıklıkla karşı m ıza ç ıkar. Önce-
den görmek, değ erlendirmek, endi şe etmek ile ilgili 
kal ıc ı  bir yetersizlik durumu söz konusudur. Madde 
kullanı m ının kendisindeki tehlikeyi hiçe saymak bu-
nun br diğer kan ı tıdı r. Bu tür hassasiyetin karakteris-
tik özelliğ i bu kiş ilerin hiperaktif, impulsif, agresif 
ve tehlikeyi inkar eden tutumlannda gözlenir. 

Duygudurum düzenlenmesi ve savunmalar ı  ele al ın-
dığı nda; gerginlik yaratan durumlar ı  savuş turmak ve 
yatış tırmak, üzüntülü durumlan hafifletmek için bi-
reylerin kendini tedavi etme yöntemi olarak maddeyi 
kullandığı  görülür. Genelde mevcut duygudurum ile 
bağ lantı lı  madde seçilir. Örne ğ in; öfke ve sald ı rgan-
lığ a kar şı  opiat, anerji, çökkünlü ğ e yönelik uyar ıc ı lar 
kullan ı lır. Alkolü de kapsayan depresanlar ise kat ı , 
aşı n değer yüklenen savunmalarla olu şan izolasyon 
ve boş luk hissini iyileş tirmek için kullan ı lı r. 

Bazı  yayınlarda madde kullananlarda sadece duygu-
lann aşı rı  ş iddetili yada bunaltıc ı  olmas ından değ il, 
ayn ı  zamanda kar ışı klık şaş kı nlık yarattığı ndan, 
kelimelere dökülmedi ğ inden ve yokluğunda da ac ı  
verici olarak değerlendirilebileceğ i belirtilir. 

Çoğu madde kullan ıc ı s ı n ın duyguların ın farkına var-
mak ve tammlamalda ilgili zorluk yaş adığı  bilinmek-
tedir (Krystal, 1982). 

Ac ıy ı  hafifletmeye yönelik madde kullan ı l ırken; 
kiş ilerin as ı l hedefi tamamen ortadan kald ırmaktan 

106 

pe
cy

a



Egopsikolnfı si ve Madde Ba ğı ml ı fiğı 	 Güçlü Gönüllü, Hac ı oğ lu, Tarlacı  

çok kontrol sağ layabilmektir. Ki şiler madde ile duy-
guların ı  anlamland ırır tan ır ve kontrol eder. Hatta so-
nuçlar ı nın ve etkilerinin ho ş  olmadığı  ac ı  dolu oldu-
ğu zamanlarda kendi icat ettikleri üzüntüyü bunun 
yerine koyar ve hat ırlanmas ı , bulunmas ı , yakalan-
mas ı  zor olan ın yerine kontrol ederler. 

Bu adeta içteki mevcut ümizsizli ğ i inkar etmek için 
bir dış  etkiye başvurularak kullan ı lan bir savunmadı r. 

Duygu ve dürtüleri ile ba ş a ç ıkarken uygun içsel me-
kanizmalar ı  yetersiz kalan bu ki ş iler madde kul-
lan ım ı n ı  içeren bir dizi hareket zevk, güvenlik, iyi 
hissetme, kendine güven gibi ihtiyaçlar ın ı  dış  dün-
yadan karşı larlar. Kat ı  savunrnalar ve kendine güven-
deki azl ık ki ş iyi ihtiyaç ve isteklerini kar şı lamak içn 
dış  dünyaya yöneltmi ş  olur. 

Tekrarlayan şekilde madde ile istenen etki al ı ndığı n-
da ki ş i diğ er cevaplar ve çözümlerle ba şetmeyi daha 
az kullanmaya ba ş lar. Toplum tarafından bu dav-
ranış ların kabul görmemesininin de etkisi ile regres-
yon ve geri çekilmeye ait giderek artan bir e ğ ilim 
vard ır. Bununla birlikte ki ş iler diğ er uyum mekaniz-
malar ı n ı n yokluğunda, stres yaratan durumlar ın hafi-
fletilmesinin ancak ya tercih edilen madde miktar ın ın 
art ı rı lmas ı  yada orijinal bağı mlı sı  olduktan madde-
nin yan etkilerini geçirecek bir ba şka maddeye 
geçerek gerçekle şeceğ ini dü şünürler. 

Bir dizi problemle ba ş a ç ıkmak için maddeler s ıradışı  
çözüm yollar ı  olarak görülür ancak elbette bu k ı sa 
süreli bir etki olu ş turur. Uzun dönemde bağı mlı lığı n 
getirdiğ i ciddi uyum güçlüğü yaratan sonuçlar ın var-
lığı  ile bağı mlı lar madde konusunda ambivalan du-
rumda kat ı rlar. 

S ıklıkla tıbbi hukuki, ili şkilerindeki krizler ile madde 
kullan ım ı n ı  destekleyen inkar ve akla uygunla ş tırma 
yıkı lı r. Bu dönemlerde alternatif çözümler mümkün 
görünebilir hatta baz ı ları  için ilişkileri düzeltmeye 
yönelik çaba, ı lıml ı  zorlay ıc ı  aktiviteler giri ş imleri 

söz konusu olur. 

Cloningerin geli ş tirdiğ i model doğ rultusunda madde 
bağı mlılarında ego savunma mekanizmalar ı  ile kiş i-
liğ in psikobiolojik modelinin bir arada de ğ erlendi-
rilmesi önerilmi ş tir (Mulder ve ark, 1996). 

Bağı mlı l ıkta yeni paradigma ödül ve ya şant ı lanan 
deneyimlerin gücüne odaklanm ış tı r (Du Pont, 1998). 
Kiş inin ego gücünün ve bağı mlı lık davran ışı nın ka-
rakter yap ı s ı  dahilinde ele al ınmas ı  tedavide de de ğ i-
ş ik terapi uygulamalar ına olanak sağ lar (Johnson B, 
1999). 
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