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ÖZET  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de madde bağımlılığı özelikle 13-18 yaş arası ergenleri 

tehdit eden ve gittikçe yaygınlaşan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır Madde bağımlılığı 

kişisel bir sorun olmanın ötesinde toplumsal bir sorun olarak ele alınmalıdır. Çünkü madde 

bağımlılığı sadece kullanan kişiyi değil, kişinin bulunduğu sosyal çevredeki bireyleri ve 

ailelerini de yakından ilgilendirmektedir. Bu çalışmamızda madde bağımlısı olan bireylerin 

kendi düşüncelerini, madde etkisinde ki davranış bozukluklarını, ailelerinin ve sosyal 

çevrelerinin bu bireylere yaklaşımlarını irdeleyeceğiz. Bu davranış bozukluğu sonucunda 

bireylerin aile ve toplumda ki yerleri değişmekte hatta bireyler bu ortamlara dahil 

edilmemekte dışlanmaktadır. Madde bağımlılığı büyük bir sağlık sorunu olmanın yanı sıra; 

trafik kazaları, intihar, suça yönelme, saldırganlık, depresyon, psikolojik bozukluk, davranış 

bozukluğu, aile parçalanması, iş hayatının bozulması, meslek kayıpları ve diğer ekonomik 

problemler gibi, bireye ve topluma pek çok zararları olan toplumsal bir sorundur. Madde 

kullanmaya başlayan kişilerin başlangıç şekilleri ve nedenleri farklılık göstermekte olup 

kullanım yaşı gün geçtikçe küçülmektedir. Bu durum üzerinde toplumun ve ailenin etkisinin 

çok fazla olmasına rağmen birey bağımlı olduğunda dışlanmaktadır. Ona bu alışkanlığı 

kazandıran etmenler sorumluluğu sadece bireye bırakmaktadır. Bazı bilinçli ebeveynler 

çözüm ve çare yoları ararken bazı aileler ise maddi imkansızlık ve ya mahalle baskısı 

nedeniyle çocuklarını hazin sonlarına terk etmektedirler. Bağımlı kişiler için de durum, trajik 

ve kurtuluş yolu yok gibi gösterilmekte, kurtulsalar bile toplumda yeniden bir birey olarak yer 

edemeyecekleri düşündürülmektedir. Sonuç olarak, madde bağımlısı kişiler kurtulmak 

isteseler bile dışlanmış olmanın etkileri sonucunda kendilerini bu fikirden 

uzaklaştırmaktadırlar. Sinir sistemi ve beyinlerinde meydana gelen hasar sonucu sergiledikleri 

davranış bozukluğu nedeni ile yalnızlıklarına ve hazin sonlarına toplum ve aileleri tarafından 

terk edilmektedir. Onları yeniden topluma kazandırma ve bir birey olduklarını hatırlatma 

seçeneği gözden kaçırılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Aile, Sosyal Dışlanma. 
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