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Özet: Bu yaz ıda alkol bağı mlılığı nın bir hasta-
lık olduğu konusunda kamunun eğ itilmesi gerek-
tiğ i vurgulanmış br. Kamuda hangi tav ırlann al-
kol ba ğı mlı lığı nın tedavisinde daha yararl ı  olabi-
leceğ i tarb şı lmış tır. 

Summary: In this article, we emphaısısed that 
public must be trained on the fact that alcohol 
dependency is an illness and we discussed the at-
titudes which can be effective on social treat-
ment of alcohol dependency. 

Alkol bağı mlığ lığı  nedeni ile uzun süreli tedavi 
programlar ına al ınan hastalanm ız ve aileleri ile 
yapı lan görüş meler, birçoğunun tedavi konusun-
da yanl ış  yönlendirildiğ ini göstermektedir. Da-
mş tı klan birçok tıp mensubu kendilerine "iç 
ama az iç" demi ş lerdir. Bu inanmaya inan-
maya yapılan bir nasihat midir? Yoksa bir 
alkol ba ğı mlıs ın ı n tedavi gördükten sonra, likörlü 
çikolata bile yememesi gerekti ğ ini değerlendire-
meyen bir bilinçsizlik mi? Tı p mensuplar ı , bile, 
alkol ba ğı mlıl ığı  konusunda k ı smen aydı nlatı la-
bilmiş lerse, büyük bir kitleyi olu ş turan halk ne 
bilebilecektir? Bu konuda yeterli bir bilgi ile ka-
mu eğ itimi yapmak, ancak olumlu bir kampanya 
ile baş lablabilinir. Toplum iletiş iminde büyük 
rolü ve görevi olan televizyon zaman zaman yurt 
dışı ndan diziler getirmektedir. Ba ş rol oyuncular ı -
nın ellerinden eksik etmedikleri kadehleri ile gü-
nün her saatinde içki içilebilinir mesaj ın ın yan ı n-
da,. alkol kullan ımı  romantik bir faktör olarak 
devreye girmekte, alkolün t ıbbi bir sorun olabile-
ceğ i anlaşı lmamaktad ı r. Gerçi o filmler, alkol 
bağı ml ılığı  için haz ı rlanmış  Ilimler de ğ ildir. An-
cak toplumsal taklit olay ı , içkinin artık güncel 
yaş antı  içinde dostlu ğu pekiş tiren, saatleri renk-
lendiren bir nesne gibi alg ılanmas ı , toplumun 
pekçok üyesini, alkol ba ğı mlılığı nın alt basamak-
lan olan, fakat bu basamağ a bir kere ç ıktı  mı  in-
mek şöyle dursun, sonraki basamaklan da ken-
diliğ inden kolayca yürüten "sosyal içkicilik" 
basama ğı nda kümelendirmektedir. 

Edebiyat, resim gibi sanat alanlar ında, alkol 
bağı ml ılığı  olan yazar ve ressamlar, toplumun 
olumsuz değerlendirmelerinden kendilerini sanat- 
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ları  ile savunarak, sanatlar ı  ile soyutlayarak uzak-
laşmaktadı rlar. Acaba yaratma sürecinde pekço-
ğunun düşündüğü gibi, alkol gerekli midir? Cevap 
evetse bu görü ş , alkol bağı mlı lığı n ın nedenleri 
hakkındaki cehaletimizin belirtisinden ve sanatç ı -
n ın kendisinin bile payla ş abileceğ i bir yanlış tan 
baş ka birş ey değ ildir. 

Toplumun hoş göriisüz, ahlaken küçük görücü 
ve ayıplayı cı  tutumu değişme.dİti müddetçe, al-
kol bağı mhsı nı n kendini tedavi olanaklar ına haz ır 
bir kiş i olarak ortaya koymas ı  güçle ş ecek, alkolü 
sanatsal, mesleki ba ş ar ılar gibi savunmalarda bir 
kalkan gibi kullanmak davran ış ları  çoğalacakt ı r. 

Bu nedenle sadece bir ba ş langı ç noktası  olan 
tedaviye ikna edilmek kadar, tedaviden sonra ki-
ş inin döneceğ i ortam ı n da tedavi ba ş arısı nda bü-
yük önemi vardı r. Bir alkol bağı mhsı n ın, kendisi-
ni anlamayan, güvenmeyen, tutars ız kiş i olarak 
algılayan, bilinçsiz çevresi ile olumlu bir diyalog 
içine girebilmesi mümkün de ğ ildir. Ayrıca iyi 
niyet ve hoşgörü yönünden dört dörtlük bir çevre 
bile bazen bu konudaki bilgi azlığı  nedeni ile, 
alkol bağı mlısın ın problemine yard ımc ı  olmak 
yerine zararlı  olabilir. Nice aileler biliriz ki alkol 
bağı mlı lığı  tedavisi görmüş  yak ı nların ı, sadece bir 
iki kadeh için te şvikte sak ı nca görmezler. Bağı m-
lı lı ktan sosyal içkicili ğ e dönüş  yapı labilinir diye 
düşünürler. Nice aileler vard ır ki, alkol bağı mlı sı  
yak ınları nın tedavi ile de ğ iş miş  kiş ilik özellikle-
rini görmezlikten gelerek, alkol kullan ı mın ın bir 
sonucu olarak ortaya ç ıkmış  birçok davran ışı n 
devam edeceğ i korkusunu yaşarlar. Birçok i ş yeri 
tedavi görmü ş  alkol bağı mhs ı na kap ı lar ını  açmaz. 
Böyle bir tav ır de ğ iş mediğ i sürece ba ğı -J-1'4-x, 
henüz ba ş langıç noktalar ında olan alkol ba ğı ml ı -
sı, durumunu aç ıkhkla ortaya koymakta 
kendisini engellenmi ş  hissedecektir. 

Sorunun halk sağ lığı  yöntemleri ile ba ğ daş t ırı -
larak olumlu bir ad ı m at ı labilmesi için yap ılacak 
şey, yanlış  düşünce ve davran ış ların ortadan kalk-
ması n ı  sağ layacak aç ık bilgileri sunmak olacak-
tır. Amerika'n ı n birçok eyaletinde, İ ngiltere'nin 
birçok bölgesinde, yasalarla desteklenen halk sa ğ -
lığı  programlar ı  vard ır. Bu programlar ı n kapsamı  
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içinde. alkolün doğurduğ u sorunlarla ve bu konu-
da a3,clinlat ı cı  bilgi verilmesiyle. ilgilenen yaz 
okulları  aç ılmış dır. 1983 temmuz aymda 
köy Ruh ve Sinir Hastal ıkları  Hastahanesinde ta-
mamen halktan al ınan bağış larla yap ı lan alkol 
ba ğı mlı larına yönelik ilk tedavi merkezi olarak 
yurt dışı ndaki böyle halk sağ lığı  kurulu ş lannm 
konuyu yayma sorununu da üstlenmi ş tir. "Alkol 
Bağı ml ı lığı  bir hastal ıkt ır ve bağı mlı  hasta bir 
ki ş idir" mesaj ı  topluma ula ş tı rı lmaya çalışı lmak-
tad ı r. Alkol ba ğı mhsı na yard ımc ı  olunabilinir. 
Ve bu yard ı m ı  yapmaya de ğ er. Ancak Türkiye'de 
alkol bağı mlığı n ın toplumu etkileyen bir sorun 
olduğunun anla şı labilmesi için zamana ihtiyaç 
vard ı r. Toplum mensuplar ı  tı bbi ve toplumsal 
hizmetler zaten veriliyor dü şüncesi ile kendilerin-
de sorumluluk oldu ğ unun hala fark ı nda de ğ iller. 
örneğ in işverenler alkol ba ğı mlı sı  iş çilerinden 
sorumlu oldukların ı  bilmelidirler. Alkol ba ğı mlı -
lı lığı n ın ahlaki bir durum de ğ il, tedavisi mümkün 
t ıbbi bir durum olduğunu anlamalan onlar için 
bir kazanç olacakt ır. Böylece bilgiye sahip olarak 
sadece yard ımseverlik duygular ı n ı  ortaya koyma-
yacak, kadrolar ı nda tedavi görmüş  bir ki ş i bulun-
durarak ne kadar yararl ı  iş ler yapabileceklerini 
kan ıtlamış  olacaklard ı r. Bir i ş çi tedavi için istekli 
görünüyorsa, gerekli tedaviye ba ş laması nda 
işverenin yard ı mc ı  olmas ı  tedaviyi kolaylaş t ıran 
değ erli bir faktördür. Alkol ba ğı mlı lığı n ın halk 
sağ lığı  sorunu oldu ğ unu kabullenmek gerekmek-
tedir. öyle bir sorundur ki alkol ba ğı mlı sı  sadece 
ailesine, arkada ş lar ına, i şverence de ğ il kendisine 
tamemen yabanc ı  olanlara da zarar vermektedir. 
Kimimiz toplum kurallar ına ters gelen davran ış la-
r ın ı  görmü ş , kimimiz yaratt ığı  sorunlardan etki-
lenmi ş  olabiliriz. Bu nedenle alkol ba ğı mlısmı  

yansı ttığı  problemler bak ımından reddetmemeli-
yiz- 

Amerika ve İngiltere'de alkol bağı mhh ğı  teda-
visinin ne şekilde geli ş tirilece ğ i ve bu konuda na-
sı l davranmalar ı  gerektiğ i hakkında kamu oyunun 
dikkatini çeken bilgi verme merkezleri vard ır. 
Gönüllerden olu şan milli bir kurum olarak pro-
fesyonel ve serbest ki ş ilerce organize edilen bu 
merkezler dan ış ma merkezleri olarak çal ış mak-
tadı r. 

2 Y ı ldır Bakı rköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları  
Hastanesi Alkol ve Madde Ba ğı mlıhğı  tedavi ve 
araş t ırma merkezi mevcut görevlerine, ek olarak 
alkol bağı mhlar ının tedavileri hakk ında bilgi 
edinmek üzere ba şvurabilmeleri için te şvik ede-
cek, ayl ık aç ık toplant ılar yapmaktad ı r. Aileleri 
yönlendirme çabası na da girilen bu merkezlerde, 
A.A. (Adsız Alkol Bağı mlılan) üyeleri, yap ı cı  ve 
bilinçili çabalar ıyla faaliyet göstermektedirler. 

Büyük bir çaba ile yürütülen bu faaliyetlere 
rağ men toplum çok say ıda alkol bağı mlı sı  üret-
meye devam edecektir. Buna toplumca nas ı l 
engel olacağı m ız ı  halen bilmiyoruz. Çünkü, getiri-
lecek önlemler içki sat ı mı  ve kullan ı m ı  için yasal 
ve ekonomik k ısı tlamalar getirecek ki ş isel özgür-
lüklere sın ır koyacakt ır. Alkol bağı mlığı nı  engel-
lemek için fiyatlar yüksek tutulsa bile toplumun 
büyük çoğunluğunu olu ş turan normal ki ş ilere 
kar şı  hakş inaz dayvramlmam ış  olacakt ır. Ancak 
tedavi hizmetlerinin geli ş tirilmesi böyle çeli şkiler 
gerektirmemektedir. 

Uygun bir tedavi ş eklinin var olduğu ve ba-
ğı mhya bunun kabul ettirilmesinde sadece t ı p ve 
sosyal hizmet mensuplar ı nın değ il, toplumun 
aklen sağ lı klı  her üyesinin sorumluluğu bulundu-
ğu kabul edilmelidir. 
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