Davran›ﬂlar›m›z›n tutsa¤› m›y›z?

Kendimi
Tutam›yorum!
"Kendimi tutam›yorum. Açken yiyorum, tokken yiyorum. Çal›ﬂmak için
masa baﬂ›na oturdu¤umda, eﬂimin kaba sözleri beni çileden ç›kard›¤›nda,
zeytinya¤› ﬂiﬂesi yerde patlay›verdi¤inde, kendimi hep buzdolab›n›n içine bakar, mutfak dolaplar›n› kar›ﬂt›r›r buluyorum. Televizyon izlerken, pencereden bakarken de yiyorum. Elime ne
geçerse. Yemeden duram›yorum!"
Ba¤›ml›l›k sözcü¤ü, bir kiﬂinin baﬂka bir kiﬂiyle, iﬂiyle, bir bilgisayarla ya
da herhangi bir ﬂeyle olan iliﬂkisini betimlemek için rastgele kullan›lan bir
sözcük. Bilimsel yaz›ndaysa ba¤›ml›l›k
daha çok nikotin, alkol ya da uyuﬂturucu gibi maddelerle iliﬂkilendiriliyor.
Ancak beyindeki “ödül sistemi”ne iliﬂkin bilgilerin artmas›, yaln›zca maddelere de¤il, davran›ﬂlara da gerçek anlamda ba¤›ml› olunabildi¤ini do¤rulam›ﬂ durumda. Art›k biliniyor ki aﬂ›r›
yeme ya da kumar oynama gibi saplant›l› davran›ﬂlar›n beyinde tetikledi¤i
mekanizmalar›n, uyuﬂturucular, nikotin ya da di¤er kimyasallar›n tetikledi¤i mekanizmalardan fark› yok. K›sacas› beyin diyor ki "Ödül, ödüldür. ‹ster
bir kimyasal›n, isterse de bir davran›ﬂ›n sonucu olsun." Ancak bir ödülün
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sözkonusu oldu¤u her durumda, bu
çok duyarl› komuta merkezinin tuza¤a
düﬂme riski de var.
‹ster madde, ister davran›ﬂ ba¤›ml›l›¤›n› içersin, ba¤›ml›l›k, bir olgu olarak çok yönlü ve karmaﬂ›k. Neden baz› insanlarda bu duruma karﬂ› do¤al
bir ba¤›ﬂ›kl›k var? Neden baz›lar› istedi¤i kadar yiyip içip hiç birﬂeye karﬂ›
ba¤›ml›l›k geliﬂtirmezken, baz› kiﬂiler
de neredeyse dokundu¤u herﬂeye ba¤›ml› hale geliveriyor? Sorunun "neden" bölümünün yan›tlar› çevre, aile,
yetiﬂme tarz›, kal›t›m vb. etkenlerin
çok tarafl› ve hâlâ da aç›kl›k kazanmam›ﬂ bir etkileﬂimler bütününü içeriyor.
Ba¤›ml›l›¤›n biyolojisi çözüldükçe de

kültürel ve toplumsal etkenlerin rolü,
beklenenin tersine, daha bask›n olarak
ortaya ç›k›yor. Sözgelimi alkolizme kal›t›msal olarak yatk›n kiﬂilerde alkol
ba¤›ml›l›¤› geliﬂmezken tersi gözlenebiliyor. Ancak sorunun "nas›l" bölümü
günümüzde çok daha iyi bilinmekte.
Neredeyse 19. yüzy›l›n sonlar›na kadar
aﬂ›r› alkol/ilaç al›m›na iliﬂkin sorunlar
yaﬂayan insanlara, ya günahkar ya da
suçlu gözüyle bak›lm›ﬂ. Ba¤›ml›l›k sözcü¤ü, ancak bundan sonra, aﬂ›r› madde kullan›m› için hem bir aç›klama,
hem de tan› olarak t›p alan›na girebilmiﬂ. 1950'lerde Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün alkolizmi bir hastal›k olarak s›n›flamas›ysa ba¤›ml›lar aç›s›ndan bir
anlamda dönüm noktas› olmuﬂ. Çünkü
bu ﬂekilde sorunun, ba¤›ml› kiﬂilerin
denetimleri d›ﬂ›nda oldu¤u ve cezadan
çok tedaviye gereksinim duyduklar› bilinci yayg›nlaﬂmaya baﬂlam›ﬂ. Ama bu
bir hastal›ksa, hastal›¤a nas›l ve neden
yakalan›l›yordu? Bir görüﬂe göre ba¤›ml›l›k duyulan madde bir süre al›nd›ktan sonra, al›m›n kesilmesiyle ortaya ç›kan terleme, titreme, sinirlilik, ajitasyon gibi olumsuz "yoksunluk" belirtilerinin varl›¤›, kiﬂilerin bu maddeleri
almay› sürdürmelerinin nedeniydi.

Tam bir k›s›r döngü! Ya döngüyü baﬂlatan? Dahas›, kokain gibi baz› maddeler, kendilerine karﬂ› tolerans geliﬂtirilmedi¤i (ba¤›ml›l›k kapsam›nda tolerans, ba¤›ml›l›k duyulan maddenin belli dozlar›n›n yeterli gelmeyip, giderek
daha fazlas›na gereksinim duyulmas›
anlam›na geliyor), ayr›ca kesilmeleri
durumunda da ortaya yoksunluk belirtileri ç›kmad›¤› halde ba¤›ml›l›k yarat›yordu. Öyleyse kiﬂinin o maddeyle ya
da ba¤›ml›l›¤›n nesnesiyle kurdu¤u
baﬂka bir "iliﬂki" olmal›yd›. Baz› maddelerin, kimyalar› gere¤i kiﬂilerde ba¤›ml›l›k yaratmaya di¤erlerinden daha
yatk›n oldu¤u yads›namaz. Ancak bu,
ba¤›ml›l›¤›n oluﬂmas› için yeterli de¤il.
Kiﬂinin bir maddeyle olan ‘iliﬂkisinin’,
maddenin kendisinden çok, tetikledi¤i
nörokimyasal mekanizmalar arac›l›¤›yla kuruldu¤u art›k iyi biliniyor.
Madde ba¤›ml›l›¤› konusunda –yeni
veri birikimleriyle de birlikte– yerini
oldukça sa¤lama alm›ﬂ olan bu bak›ﬂ
aç›s›, nereye oturtulaca¤› konusunda
bilimadamlar›n› oldukça u¤raﬂt›rm›ﬂ
olan davran›ﬂsal ba¤›ml›l›¤› da art›k
gölgeden ç›karmaya baﬂlam›ﬂ durumda: Ba¤›ml›l›k, merkezinde bir sinirselbiyokimyasal mekanizma bar›nd›r›yorsa, bu mekanizmadan pay›n› alan, neden yaln›zca "maddeler" olsun? Belirli
davran›ﬂlar da, ayn› beyin yap›lar›n›
harekete geçirip beyindeki ayn› biyokimyasal sürece el koyamaz m›? ﬁu anda konu üzerindeki araﬂt›rmalar›n yo¤unluk kazand›¤› nokta da bu.
Bir davran›ﬂ›n ba¤›ml›l›k yap›c› olarak nitelendirilmesi, ayr›cal›klar olmakla birlikte, genel kabul görmüﬂ baz› ölçütlerden en az birkaç›na uygunlu¤una ba¤l›. Davran›ﬂ›n büyük s›kl›kla ve düﬂünülenden uzun bir süre boyunca yinelenmesi; davran›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için sürekli bir istek duyulmas› ve sonland›rma konusunda da en
az bir-iki baﬂar›s›zl›k yaﬂanmas›; davran›ﬂla ilgili düﬂüncelerin, belli bir zaman aral›¤›nda as›l yap›lmas› gereken
iﬂlerin önüne geçmesi; davran›ﬂ› gerçekleﬂtirmek u¤runa önemli bireysel
veya toplumsal etkinliklerin k›s›lmas›
veya b›rak›lmas›; yol açt›¤› ciddi sorunlar›n bilincine karﬂ›n davran›ﬂ›n
sürdürülmesi; istenen etkiye ulaﬂmak
için davran›ﬂ›n ﬂiddet veya s›kl›¤›n› art›rma gereksinimi; davran›ﬂ›n gerçekleﬂtirilememesi durumunda duyulan
huzursuzluk, sinirlilik... Bu ölçütler

›ﬂ›¤›nda davran›ﬂsal ba¤›ml›l›k, genel
bir ifadeyle kiﬂinin, bir etkinlik veya
davran›ﬂ›, de¤erler sistemine karﬂ› veya zarar›na oldu¤u halde sürdürmekte ›srar ederek, s›kl›k ya da ﬂiddetini
denetleyemez hale gelmesi. Bunlar
madde ba¤›ml›l›¤›yla ilgili olarak bilinenlerle hiç de çeliﬂkili de¤il. Sonuçta, madde ba¤›ml›s› bir kiﬂinin, o maddeye duydu¤u fiziksel gereksinime
benzer ﬂekilde, belli bir davran›ﬂa ba¤›ml› hale gelmiﬂ kiﬂi de, farkl› düzeylerde olmak üzere yeme, al›ﬂveriﬂ yapma, çal›ﬂma, cinsellik, kumar gibi konularda fiziksel nitelikli bir saplant›
geliﬂtirebiliyor.

Beynin Ödül
Sistemi
Gecenin bir saati. Buzdolab›nda
do¤ru dürüst birﬂey yok. Can›n›z tatl›
birﬂeyler istiyor ve evin içinde dolaﬂmaya baﬂl›yorsunuz. O kutuyu, bu dolab› aç›yor ve yiyecek tek bir lokma
için mutfa¤›n alt›n› üstüne getiriyorsunuz. Buzdolab›n› sekizinci aç›ﬂ›n›z-

Prefrontal korteks
Nucleus accumbens

Ventral tegmental alan

Normal Sinir Hücresi
Akson
içindeki
iplikçikler
Madde Ba¤›ml›l›¤›yla
De¤iﬂime U¤ram›ﬂ Sinir Hücresi

Dendritler

Beyin ödül sistemi (üstte) ve madde ba¤›ml›l›¤›
sonucu sinir uzant›lar›nda görülen de¤iﬂiklikler

da, en arkalarda bir yerde, birden gözünüze çarpan as›rl›k küçük reçel kavanozu imdad›n›za yetiﬂiyor ve h›rsla
a¤z›n›za iki kaﬂ›k reçel at›yorsunuz.
Kavanozu tekrar yerine b›rak›p buzdolab›n›n kapa¤›n› kapad›¤›n›zda art›k rahatlam›ﬂ ve sakinleﬂmiﬂ durumdas›n›z! Bu güçlü dürtünün ard›nda
yatan, büyük ölçüde, beyindeki "ödül
sistemi". Sistemi oluﬂturan sinir hücresi topluluklar› ya da a¤›, hayatta kalmam›z› sa¤layan yeme, içme gibi eylemleri yerine getirdi¤imizde etkinleﬂiyor ve bize çabam›z›n ödülü olarak bir
haz duygusu veriyor. Ancak ba¤›ml›l›k yap›c› bir madde de ayn› sistemi
harekete geçirebiliyor; hatta bununla
da yetinmeyip sistemi gaspediyor. Üstelik bazen o derecede ki, kiﬂi, yaﬂamsal etkinliklerini bir kenara itip madde
al›m›n› ›srarl› ﬂekilde tekrarlayabiliyor. Beyindeki bu devre ve ba¤lant›lar›n iﬂleyiﬂine ilaç veya maddelerle müdahale etmek mümkünse, ‘do¤al’
ödüllerle müdahalenin de mümkün olmas› gerekti¤i, araﬂt›rmalar›n dayand›¤› nokta.
1950'li y›llarda yap›lan bir çal›ﬂma,
farelerin baz› koﬂullarda, beyinlerinin
bir bölümünü elektrodlarla aﬂ›r› uyar›lm›ﬂ halde tutmak u¤runa kendilerini su, yiyecek, ya da çiftleﬂmek zevkinden mahrum b›rakmay› ye¤lediklerini
göstermiﬂ. Beynin elektrodlarla uyar›lan bu bölümüne "ödül merkezi" ad›
verilmiﬂ. Araﬂt›rmalar daha ileri bir
düzeye gelip de haz duygusunun, birbiriyle ba¤lant›l› birkaç bölgenin etkileﬂimli iﬂlevinden kaynakland›¤› farkedilince, sistemi bir merkez yerine devre olarak aç›klama gere¤i do¤muﬂ.
Beyin ödül sistemi/devresinin ana
elemanlar›, limbik sistem denilen ve
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temel olarak vücudun iç düzenlemesi,
bellek, ö¤renme ve duygularla ilgili iﬂlevsel bir bütünün parçalar›. Bu sistem ayr›ca, güdüler, cinsel davran›ﬂlar
ve beslenme davran›ﬂlar›n›n yönlendirilmesinde rol al›yor. Limbik sistemin
"nucleus accumbens" (nucleus=çekirdek: beyin ve merkezi sinir sisteminin
di¤er k›s›mlar›nda, belirli bir iﬂlevi üstlenmek üzere bir araya gelmiﬂ sinir
hücresi gövdelerinin oluﬂturdu¤u topluluk) ve ortabeyinde yer alan "ventral
tegmental alan" hücreleri, ödül sisteminin en önemli iki eleman›. Davran›ﬂlar›n denetiminde rol oynayan ve beynin al›n lobunun ön k›sm›nda bulunan "prefrontal korteks" bölgesiyse
devrenin bir di¤er istasyonu.
Ödül sisteminin iﬂlerli¤i de, beynin
di¤er sistemlerinde oldu¤u gibi, büyük ölçüde sinir hücreleri aras›nda
uyar› iletimini sa¤layan kimyasal maddelere, "sinirsel ileticilere" (neurotransmitter) ba¤l›. Serotonin, dopamin,
GABA (gama-aminobütirik asit), enkefalin gibi farkl› yap›daki ileticilerin kimi uyuﬂturucu, kimi uyar›c›, kimi frenleyici etkide bulunarak, beynin farkl›
iﬂlevler üstlenmesini sa¤l›yorlar; eksiklikleri ya da fazlal›klar›ysa nörolojik ya da psikiyatrik sorunlara neden
olabiliyor. Davran›ﬂsal-ruhsal sorunlar› çözümlemede yard›mc› olmak üzere
verilen neredeyse bütün ilaçlar da, etkilerini bu iletici sistemleri üzerinde
gösteriyorlar; sistemin etkisini art›rmak, azaltmak, ya da frenlemek ﬂeklinde. Yaln›zca ödül sistemi için de¤il,
bütün sinir sistemi için geçerli olmak
üzere, iﬂleyiﬂ kabaca ﬂöyle: ‹letici, sinir hücresinin gövdesinde sentezlenerek, kesecikler halinde paketleniyor ve akson denilen sinir hücresi uzant›s› boyunca, hücrenin
di¤er hücreyle karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i "sinaps" bölgesine kadar iletiliyor. Aksonun bu ucunda uyar› gelene kadar bekleyen iletici, sinir
hücresinin uyar›lmas›yla, iki hücre aras›ndaki "sinaps aral›¤›"na
sal›n›yor ve ard›ndan ikinci hücrede bulunan al›c›lar (reseptörler) taraf›ndan tutuluyor. Uyar›
böylece bu ikinci hücreye de iletilmiﬂ oluyor. Sinaptik aral›kta kalan
sinirsel ileticiler, ya enzimler taraf›ndan etkisiz hale getiriliyor, ya da
ilk hücre taraf›ndan geri al›narak depolanma ya da yeniden kullan›m için
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Sinaps-Öncesi Hücre

Dopamin geri-al›m›

Verilen sinyal, dopamin al›m›n›
durduruyor.

Sinaptik kesecik

Oto-reseptör

Dopamin

Sinaptik aral›k

Dopamin reseptörü

Sinaps-Sonras› Hücre

‹ki sinir hücresinin ba¤lant› kurdu¤u sinaps bölgesinde dopamin sal›m ve geri-al›m›n›n gösterimi

tutuluyor. Parçalanma yoluyla etkilerinin azalt›lmas› ya da durdurulmas›,
sinir sistemi etkinliklerinin denetiminde önemli.
Baﬂa dönersek, çeﬂitli gruplardan
ilaçlar veya maddeler, etkilerini bu iletim sisteminin herhangi bir veya birkaç aﬂamas›na müdahale ederek gösteriyorlar. Sözgelimi hem uyar›c›, hem
de haz verici nitelikteki amfetamin, bu
etkisini dopamin ad› verilen sinirsel
ileticinin sinaps-öncesi hücreden sal›n›m›n› uyararak, ve hücrece geri-al›m›n› engelleyerek gösteriyor. Kokainin
etkisiyse (doza ba¤l› olarak), ilgili al›c›lar› bloke ederek yine dopaminin geri-al›m›n› engellemek biçiminde.
Beyin ödül sisteminin iﬂlerli¤inde
ön plana ç›kan sinirsel iletici, dopa-

min. Bir madde ya da davran›ﬂa ba¤l›
olarak etkinleﬂen sistemin ana istasyonlar› olan nucleus accumbens ve
ventral tegmental alan hücreleri, dopamin yap›m ve sal›m›n› art›r›yorlar.
Dopamin sal›m›ysa, haz duygusunun
ortaya ç›kmas›n›n nedeni. Ayn› tepki,
ba¤›ml›l›k yap›c› maddelerin etkisiyle
de ortaya ç›k›yor. Üstelik daha ﬂiddetli, dopamin düzeyinde ani ve keskin
bir art›ﬂ yaratacak ﬂekilde. Normalde
dopaminin, kendisini salan hücrece
geri-al›m› beklenirken –maddenin
özelli¤ine ba¤l› olarak– ço¤u durumda dopamin al›c›lar›n›n bloke olmas›,
dopaminin, sal›nd›ktan sonra gidecek
bir yer bulamay›p sinaps aral›¤›nda
kalmas› ve birikmesiyle sonuçlan›yor.
Maddenin yinelemeli al›m›yla dopamin düzeyinin art›ﬂ›, kullan›c› için
"normal" olan düzeyin de artmas›yla, yani normal tan›m›n›n
de¤iﬂimiyle
sonuçlan›yor.
Sözcü¤ün tam anlam›yla art›k ödüle doyamaz duruma
gelmeye baﬂlayan bu kiﬂi,
dopamini bu yeni normal düzeyinde tutabilmek için
madde al›m›n› ya da davran›ﬂ› sürdürmek zorunda
kal›yor.

Haz
Duygusunun
Ötesi ve Bellek
Ba¤›ml›l›k yap›c› birçok
maddenin, uzun süreli
kullan›mdan sonra verdi¤i
haz azald›¤› halde kiﬂi neden hâ-

lâ o maddenin al›m›nda ›srar ediyor?
Yaﬂam›n›n altüst oluﬂuna kendisi de
tan›k olurken, en önemlisi kendisi de
‘kurtulmak’ isterken? Araﬂt›rmac›lar
sorunun yan›t›n› bulmak için gerekli
ipuçlar›n›, beynin güdülenmeyi denetlemede yard›mc› bölgelerinde ar›yor ve
bu bölgelerdeki de¤iﬂiklikleri, madde
kullan›m›n›n baﬂlang›c›ndan haftalar,
aylar, hatta y›llar sonras›na kadar izliyorlar. Bu konuda ilginç bulgular var.
Öyle görünüyor ki ba¤›ml›l›¤›n dayand›¤› sinirsel mekanizmalarla, ö¤renme
ve bellek mekanizmalar› aras›nda büyük ortakl›klar var. Çünkü madde kullan›m›yla ödül sistemi ve belle¤i düzenleyen di¤er beyin bölgelerinde benzer de¤iﬂimler ortaya ç›k›yor. Hem
madde al›m›, hem de ö¤renme sinaps
yap›s›n› de¤iﬂtiriyor, genleri ‘açan’ moleküler sinyal dizilerini baﬂlat›yor ve
kal›c› davran›ﬂ biçimleri ortaya ç›karabiliyor. Sözgelimi, bir sinir hücresinin
uzant›lar›, di¤er sinir hücreleriyle s›kl›kla ba¤lant› kurdu¤u bölgelerde daha fazla dallanma gösteriyor. Ayn› etki, ba¤›ml›l›k yap›c› maddelerin al›m›nda da ortaya ç›k›yor. Hayvanlarla yap›lan deneyler, hayvan›n bir maddeye
duyarl› hale getirilmesiyle, nucleus accumbens, ventral tegmental alan hücreleri ve al›n lobu ön bölgesindeki sinir hücrelerinin yo¤unlu¤unun ve
uzant› say›s›n›n artt›¤›n› göstermiﬂ durumda.
Bellek araﬂt›rmac›lar›, an›lar›n hem
bilinçli, hem de bilinçsiz ﬂekilde hat›rlanabilece¤ini iddia ediyorlar. Ba¤›ml›l›¤a uyarlanacak olursa kiﬂiler, geçmiﬂte ald›klar› bir maddenin verdi¤i
hazz›, ya da bir ilac›n onlar› moral çöküntüsü durumundan ç›kard›¤›n› hat›rlay›p, ayn› ﬂeyi yinelemek isteyebilirler. Ancak bu, ba¤›ml›l›¤› yine de
aç›klam›yor. Bilinç-d›ﬂ› (non-conscious) an›larsa araﬂt›rmac›lara göre inceden inceye iﬂliyor ve ba¤›ml›l›¤›n
zorlay›c› bileﬂenine as›l katk›da bulunanlar da bunlar. Zil sesini duyup da
a¤z› sulanan Pavlov'un köpe¤i misali,
buzun bir bardak içinde ç›kard›¤› sesi
duyan bir kiﬂide de, daha önce ald›¤›
alkol ça¤r›ﬂ›m yapabiliyor. Her ipucunun bu kadar aç›k olmad›¤›, belirli bir
yer ya da kokunun o madde için uyand›rd›¤› açl›k hissinin, kiﬂi taraf›ndan ille de farkedilmesi gerekmedi¤i düﬂünülürse, bu bilinç-d›ﬂ› an›lar›n anlam›
daha iyi ortaya ç›k›yor.

Ba¤›ml›l›k Yap›c›
Davran›ﬂlar
Herhangi bir davran›ﬂ, t›pk› aç karn›na yenen bir dilim pasta gibi, ödül
sistemini harekete geçirebilir ve yine
herhangi bir davran›ﬂ, sistemi ele de
geçirebilir. Bir davran›ﬂ›n ba¤›ml›l›k
yap›c› özelli¤i, önce de belirtildi¤i gibi
davran›ﬂ›n kendisinden çok, onunla
kurulan iliﬂkiden kaynaklan›yor; sözgelimi televizyon seyretmek baz› nedenlerle bir insan için ba¤›ml›l›k haline gelirken bir di¤eri için hiç birﬂey
ifade etmeyebiliyor. Ancak t›pk› baz›
maddeler için oldu¤u gibi, ödül sistemini ‘tuza¤a düﬂürmeye’ yatk›n baz›
davran›ﬂlar da var. Madde ba¤›ml›l›¤›na en çok benzetilen kumar ba¤›ml›l›¤›, bunlardan biri.
Bir rulet ya da poker masas›na tek
bir kez oturmak bile, baz› insanlar
için, bir kabusun içinde tutsak kalmaya eﬂde¤er bir sürecin baﬂlang›c›. Genellikle de filmler sayesinde hiç de yabanc› olmad›¤›m›z bu tür kiﬂiler, ﬂans›n kendilerine yeniden mutlaka gülece¤i sanr›s›yla, yaﬂamlar›n›n bir zar
at›m›yla di¤eri aras›nda kalan bölümünü tümüyle silebiliyorlar. Kumar oynayamad›klar› zamanlardaysa, daha
hafif düzeyde olmak üzere, t›pk› mad-

de ba¤›ml›lar›nda oldu¤u gibi yoksunluk belirtileri (terleme, sinirlilik, uykusuzluk, vs.) gösterebiliyorlar. Yale Üniversitesi’nde manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tekni¤inin uyguland›¤› bir çal›ﬂmada kumar ba¤›ml›lar›na, kumar oynayan insanlar›n görüntülerinin, kokain ba¤›ml›lar›na da kokaini ça¤r›ﬂt›ran görüntülerin kaydedildi¤i videolar seyrettirilmiﬂ. ‹ki grupta da, beyinde etkinleﬂen al›n lobu ve
limbik sistem bölgelerinin ayn› oldu¤u
görülmüﬂ. Minnesota Üniversitesi T›p
Okulu’ndan psikiyatrist S. W. Kim ise,
yapt›¤› çal›ﬂmada madde ba¤›ml›lar›n›n olumlu cevap verdikleri baz› ilaçlara, kumar ba¤›ml›lar›n›n da benzer
tepkiler verdiklerini görmüﬂ.
Ya yemek? Hem günlük hayat›m›z›n, hem sa¤l›¤›m›z›n önemli bir bölümünü oluﬂturan, üstelik ço¤umuzun
da zaman zaman aﬂ›r›ya kaçabildi¤i bu
eylem de ba¤›ml›l›¤a dönüﬂebilir mi?
Yiyece¤e zaten ba¤›ml› de¤il miyiz? Uzmanlar, aradaki s›n›r›n ince oldu¤unu,
ancak ciddi bir saplant› haline gelmiﬂ
yeme eyleminin, hem sa¤l›k, hem de
aksatt›¤› gündelik yaﬂam ak›ﬂ› bak›m›ndan, aﬂ›r› yemekten çok farkl› bir davran›ﬂ oldu¤unu söylüyorlar. Bunun
için biyokimyasal kan›tlar da var. ABD
Brookhaven Ulusal Laboratuvar›’nda,
yine PET tekni¤iyle yap›lan bir çal›ﬂma,
beyin ödül sistemine ait merkezlerde
–t›pk› madde ba¤›ml›lar›nda oldu¤u gibi– dopamin al›c›lar›n›n azalm›ﬂ oldu¤unu göstermiﬂ. Araﬂt›rmac›lar›n bu
konudaki yorumlar›ysa, bu kiﬂilerin,
dopamin al›c›lar›n›n azl›¤› nedeniyle
zay›f durumdaki ödül sistemini harekete geçirmek için daha fazla miktarda ve
s›kl›kta yiyerek ‘ödülü zorla ald›klar›’
ﬂeklinde. Araﬂt›rmac›lar, tavuk mu yumurtadan, yumurta m› tavuktan meselesini de yads›m›yor bu arada; beyinde
saptad›klar› farkl›l›klar›n, saplant›l› yeme davran›ﬂ›n›n nedeni mi sonucu mu
oldu¤unu, salt bu çal›ﬂmaya dayanarak
aç›klaman›n mümkün olmad›¤›n› söylüyorlar. "Bulemi" olarak adland›r›lan
ve aﬂ›r› yiyip ard›ndan kusmayla karakterize durumu da ba¤›ml›l›k kapsam›na
alanlar var. Minnesota Üniversitesi’nden Patricia Faris buleminin de
madde ba¤›ml›l›¤› gibi istemli olarak
baﬂlat›l›p, sinir sisteminde oluﬂturdu¤u
de¤iﬂiklikler nedeniyle saplant›ya dönüﬂebildi¤i ve ödül sistemiyle çok yak›ndan iliﬂkili oldu¤u görüﬂünde.
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Komedi dizileri ya da filmlerinin
çok tan›d›k ve defalarca yinelenen
sahnesi: Sokak kap›s› aç›l›r, içeriye
kendinden son derece memnun mesut, biraz da h›nz›r bir ifadeyle süslü
bir kad›n girer, ard›ndan da yüzü taﬂ›d›¤› paketlerle görünmez haldeki
zavall› kocas›! ‹çinde bulunulan moral çöküntüsünü, cicili bicili binbir çeﬂit mallar sunan tüketim dünyas›na
dal›p, cepte kalan son paray› asl›nda
hiç de gereksinim duyulmayan bir
abajuru alarak gidermeye çal›ﬂmak,
çok kiﬂi için yabanc› bir durum olmasa gerek. Ancak "al›ﬂveriﬂ ba¤›ml›s›"
olmak, uzmanlara göre bundan çok
farkl› birﬂey. Y›lda 150.000 dolar kazanan Amerikal› bir kad›n› 250.000
dolarl›k karﬂ›l›ks›z çek yazmaya, kredi kart› borcunu 500.000 dolar›n üzerine ç›karmaya (sat›n ald›klar› aras›nda 7.000 dolarl›k bir kemer tokas›,
9.000 dolarl›k bir çanta da olmak
üzere!) iten ﬂeyin, masum bir ‘al›ﬂveriﬂ kaçama¤›’n›n ötesinde birﬂey oldu¤u kesin. Uzmanlar da, al›ﬂveriﬂ ba¤›ml›s› olarak nitelendirilebilecek bu
tür kiﬂilerin genelde alt›ndan kalkamayacaklar› borçlara batt›klar›n›, evlerinin sat›n al›n›p da bir kez bile kullan›lmayan, hatta ayn› türden bazen
onlarca, yüzlerce eﬂyayla istiflenmiﬂ
olabilece¤ini söylüyorlar. Bu al›ﬂveriﬂ
ataklar›, yine uzmanlara göre, büyük
s›kl›kla depresyon veya kayg› durumlar› ard›ndan geliyor. Harvard Üniversitesi'nden ba¤›ml›l›k konusundaki
araﬂt›rmalar›yla tan›nan Howard
Shaffer, saplant›l› al›ﬂveriﬂin kiﬂi üzerindeki etkileriyle madde ba¤›ml›l›¤›
etkilerinin, yoksunluk belirtileri de
dahil olmak üzere çok benzedi¤ini,
ikisinin de depresyon, suçluluk duygusu, kayg› ve yorgunluk yaratt›¤›n›
söylüyor. Araﬂt›rmalar›n birço¤u da durumun, kiﬂilerin
denetimi d›ﬂ›nda oldu¤unu
gösteriyor. Konu üzerindeki
ilginç bir geliﬂme, Stanford
Üniversitesi T›p Okulu'nda
geçen y›l yap›lan bir çal›ﬂmayla ilgili. Celexa ad›yla piyasaya
sürülmüﬂ bir ilac›n al›ﬂveriﬂ
ba¤›ml›lar› üzerindeki etkilerinin gözlendi¤i çal›ﬂmada,
Celexa'n›n gerçekten de engellenemez al›ﬂveriﬂ güdüsünü zay›flatma konusunda iﬂe
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m›ﬂ. Ancak çal›ﬂmay› yürüten araﬂt›rmac›lar bile, çal›ﬂman›n henüz küçük
bir gruptan fazlas›n› kapsamad›¤›n›,
ayr›ca Celexa'n›n tedavideki rolü üzerinde kesin birﬂey söylemeden önce,
psikoterapi benzeri baz› etkenlerin de
iyileﬂmedeki rolünü iyice araﬂt›rmak
gerekti¤ini söylüyorlar. Üstelik bu
ilaç, depresyon, fobi, kayg› vb. durumlar›n tedavisinde de yard›mc› olarak
kullan›l›yor. Etken maddesi sitalopram, sinirsel iletici serotonin'in sinir
hücrelerince geri-al›m›n› engelleyerek
sinaps aral›¤›nda daha uzun süre kalmas›, dolay›s›yla daha uzun süre etkili olmas›n› sa¤l›yor. Serotonin eksikli¤inin, bu tür sorunlar›n ortaya ç›kmas›ndaki rolü gözönüne al›n›rsa, as›l soru belki de ﬂu: Celexa, depresyona iyi
geldi¤i, depresyon da al›ﬂveriﬂ ba¤›ml›l›¤›n›n bir öncülü olabildi¤i için mi
ilaç bu kiﬂilerde iﬂe yar›yor? Özetle,
bu konuda henüz kesinleﬂmiﬂ birﬂey
yok.
‹nternet ba¤›ml›l›¤›, Amerika Psikoloji Derne¤i'nin tan›mlamas›yla ‘psikolojik bozukluklar’ kapsam›nda. Belirtileriyse kabaca ‹nternet'te geçirilen sürenin giderek uzamas› ve bu süre üzerindeki denetimin bütünüyle ortadan
kalkmas›, eﬂ veya yak›nlara bu süreyle
ilgili yalan söyleme, sabah kalkar kalk-

maz ‹nternet'e ba¤lanma gereksinimi,
süreyi k›sma konusunda tekrarl› baﬂar›s›zl›¤a u¤rama. Ancak, bilimadamlar› aras›nda, bu ba¤›ml›l›¤› di¤erleriyle
birlikte ele alma konusunda kuﬂku duyanlar yok de¤il; kiﬂileri ‹nternet'e
ba¤layan unsurlar›n ço¤unun, ‹nternet olmadan da ba¤land›klar› unsurlar
oldu¤unu (kumar, al›ﬂveriﬂ vb.) vurguluyorlar.
Ba¤›ml› hale gelinebilen davran›ﬂlar›n listesi, bu say›lanlarla elbette bitmiyor. Dahas›, bir davran›ﬂa ba¤›ml›
olmak, uzmanlara göre di¤er bir davran›ﬂa karﬂ› ba¤›ml›l›k geliﬂtirme eﬂi¤ini de düﬂürüyor. Yaln›zca maddelerin
ödül sisteminin iﬂleyiﬂini de¤iﬂtirebildi¤ini, davran›ﬂsal ba¤›ml›l›¤›n, sistemi harekete geçirse de onu de¤iﬂtirecek güçte olmad›¤›n› savunanlar da
var. Ancak bu çok karmaﬂ›k ve çok bileﬂenli süreçle ilgili olarak araﬂt›rmac›lar›n hemfikir oldu¤u bir nokta varsa,
o da olup biteni anlaman›n, iki sinir
hücresinin biraraya geldi¤i sinapslar›n
yap›s›n› anlamaktan geçti¤i. ABD'deki
Uyuﬂturucuyla Mücadele Ulusal Enstitüsü baﬂkan› Alan Leshner'in dedi¤i
gibi, "hem davran›ﬂsal, hem de biyolojik düzeyde olmak üzere, ba¤›ml› olan
ve olmayan beyin aras›ndaki farklar
hakk›nda bildiklerimiz hiç de az de¤il.
As›l eksi¤imiz, ikisi aras›ndaki
geçiﬂ sürecine iliﬂkin bilgiler."
Zeynep Tozar
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