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Toplum

Dertler paylaþtýkça azalýr,
Sevinçler paylaþtýkça çoðalýr
Fatih Lütfi Doðan
fldogan@aynagazetesi.com

M

erhaba sevgili Ayna
okuyucularý,
bundan
böyle bu sayfadan, sizlerin
ve bu çevrede yaþayan vatandaþlarýmýzýn sorunlarýný dile getirerek dertlerinize derman olmaya
çalýþacaðýz.. Atalarýmýz „dertler
paylaþtýkça azalýr, sevinçler paylaþtýkça
çoðalýr“
demiþler.
Bizlerde Ayna ekibi olarak sizlerin
dertlerini paylaþarak azaltalým
sevinçlerinizi paylaþarak çoðaltalým istedik. Sevgili okurlar yaþadýðýmýz toplum içerisinde yabancý
olmanýn da getirmiþ olduðu bazý
dezavantajlar olmasýna raðmen,
haklarýmýzý, aradýðýmýzda elde
edebileceðimizden
emin
olmalýsýnýz. Þunu unutmamalýyýz:
hak hiç bir zaman verilmez, belli
bir mücadeleden sonra alýnýr.
Bilinçli, azimli ve gayretli mücadele ettiðimizde aþamayacaðýmýz
sorun yoktur. Bu ilk sayýmýzda
asrýn problemi olan ve özellikle
gençlerimizi ve toplumun her kesiminden insaný kýskacýna alan
uyuþturucu müptelasýndan bahsedeceðiz.
UYUÞTURUCU
MADDE
NE
DEMEKTÝR?
Yunanca uyku anlamýnda ki
"narke"den gelen ve Ýngilizce'ye
"narkotik" olarak geçen uyuþturucu sözcüðü, uyuþturma özelliði
olan, uyuþturan, duymaz hale
getiren demektir.
Uyuþturucu madde kavramý genellikle, uyuþturma özelliðine sahip
maddeleri ifade eder.Ancak, keyif
veren,
kýþkýrtan,
yatýþtýran,
uyanýklýk saðlayan kimi maddeler
içinde kullanýlmaktadýr.
Uyuþturucu maddeler; merkezi
sinir sistemini etkileyerek kullanan
kiþinin ruhsal ve fiziksel dengesini
bozan; bu kiþide fiziksel ve ruhsal
baðýmlýlýða yol açan; kiþisel ve

toplumsal yönden ekonomik ve
sosyal çöküntü oluþturan maddelerdir.
UYUÞTURUCUNUN ZARARLARI
Beyin ve Merkezi Sinir sisteminde
Sindirim Sisteminde

UYUÞTURUCU
MADDE
SUÇLARI NELERDÝR?
Uyuþturucu madde suçlarýný üç
baþlýk altýnda toplayabiliriz.
• Uyuþturucu madde temin etme
suçlarý
• Uyuþturucu madde kullanmak
veya kullanmak amacý ile uyuþturucu madde bulundurmak suçu,
• Sahte reçete ile uyuþturucu
madde alma suçu.

UYUÞTURUCU MADDELERÝÝN
SINIFLANDIRILMASI
• Uyuþturucu maddeleri türlerine
göre aþaðýdaki sýnýflandýrmaya
tabi tutabiliriz;

•
•
•
•
•

A- AFYON VE TÜREVLERÝ
B- KENEVÝR VE TÜREVLERÝ
C- UYARICILAR
D- SENTETÝKLER
E- SAKÝNLEÞTÝRÝCÝLER

Karaciðer ve Böbreklerde
Gözlerde
Kan organlarýnda
Solunum Sisteminde
SOSYAL VE MADDÝ ETKÝLERÝ

• Sosyal bir varlýk olan insanýn
çevresi ile uyum içinde olmasý, akýl
ve zihin saðlýðý ile mümkündür. Bu
sebeple akli ve zihni hayatýn en
büyük düþmaný olan uyuþturucular, insanýn uyum gücünü zaafa ve
iflasa götürmekle onu aileden,
toplumdan ve çevresinden kopararak, yalnýzlýða, bunalýma ve
hemen ardýndan da sorumsuz,
hipisel (hayvani) bir hayata mahkum eder. Baðýmlýyý yaþayan bir
ölü haline getirir. (Hip Kültür) Bu
sebeple, uyuþturucularýn, baðýmlýya, aile hayatýna, doðacak çocuklara, iþ hayatýna, aile ve ülke
ekonomisine, ferdi ne toplumsal
ahlaka (namus ,iffet, þeref, haysiyet v.s.) verdiði zararlar ifadeler
sýðdýrýlamaz.Ýntiharlarýn, cinayetlerin, her türlü fuhþiyat, gasp ve
anarþinin temelinde uyuþturucu
vardýr. Ýç ve dýþ düþmanlarýn en
tahripkar silahý uyuþturucu ve
uyuþturucu salgýnlarýnýn itici gücü
olan uyuþturucu kültürü (hip kültür) dür. Cemiyetleri inkýraza
götüren her türlü maddi ve manevi tahribatýn temeldeki sebebidir.
Bunlar.Ayrýca AÝDS, frengi, verem,
kanser, kangren ve benzeri bir çok
ölümcül hastalýðýn yayýlmasýnda
da en büyük fail uyuþturucular ve
baðýmlýlarýdýr.
UYUÞTURUCU TUZAÐI
Uyuþturucuya Alýþtýrma Yöntemleri
Unutmayýn , eroin baðýmlýlýðýnýn
ilk adýmý arkadaþ kýyaðý ile atýlýr .
Eðer arkadaþýnýz , gerçektende
arkadaþ deðil de bir "ayakçý" ise,
birkaç hafta sonu devam eden bu
kýyakçýlýðý " bombalama" denilen
ikinci aþama izler. Bu aþamada bir
gün ziyaretinize gelen ayakçý,
kýyaðýný yaptýktan sonra giderken,
nasýlsa yanýndaki yüklüce miktarda eroini almayý unutuverir.
Bir eroinmanýn malýný asla unut-

mayacaðýný bilmediðiniz için kuþkulanmazsýnýz. Birkaç gün gelip
almasýný beklersiniz. Gelmez. Bir
gün, "yahu þundan bir kere çeksek
ne olur sanki?" dersiniz. Sonra
bunun gerisi gelir. Mal bittiðinde
bombalanmýþýnýz demektir. Artýk
bir eroin baðýmlýsý olarak, her
yerde kýyakçýnýzý, daha doðrusu
ayakçýnýzý arar ve kolaylýkla bulursunuz. Özellikle genç yaþtaki insanlar arasýnda, guruptan bir yada
birkaç kiþinin uyuþturucu kullanmasý , diðerlerinin de en azýndan
bir kez denemesi için yeterli bir
neden. Gençler , birbirlerine sigara ikram eder gibi yada hastalýðýný
iyileþtirmek amacýyla ilaç verir gibi
uyuþturucu
saðlayabiliyorlar.
Gençler, arasýndaki sohbetin
dýþýnda kalmasýný istemedikleri
arkadaþlarýný da kendileri gibi
uyuþturucu kullanmaya zorlayabilirler. Kullanmaya itiraz eden arkadaþlarýný dýþlýyor yada "arabesk"
türü tanýmlamalarla , kendilerince
aþaðýlama yolu seçiyorlar.
Okul önleri de artýk satýcýlar için
vazgeçilmez mekanlardan. Ýstanbul'da bulunan pek çok okulun
kapýsýnda , özellikle çýkýþ saatlerinde uyuþturucu satýcýlarýna rast-
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lanýyor. Okul yönetimi nemi
yapýyor? Hayýr onlarýn okulunda
uyuþturucu kullanan öðrenci yok
ki. Neden böyle bir konuyu
düþünsünler?
Esrar baðýmlýlarý , kullandýklarý
malýn içine eroin karýþtýrýlarak bu
uyuþturucuya da alýþtýrýlabilirler
Eroin krizleriyle birlikte de baðýmlýlýk baþlar.

UYUÞTURUCU KÜLTÜRÜNÜN
SEBEPLERÝ
Toplumu ayakta tutan , ona ycelme ve yasama gücünü kazandýran
, manevi , ahlaki ve hamasi
deðerlerini çürüterek , sömürgeci
devletlerin uydusu halin getiren bir
soðuk harp uygulamasýdýr. Dýþ
güçlerin ve içerdeki ajanlarýnýn ve
bunlarla iþbirliði yapan mafya
üçlüsünün organize çalýþmalarý.
Her zaman mafyanýn aðýna takýlmaya hazýr "sokaktaki baþý boþ
insanlar
ve
çocuklar"
Unutulmamasý gereken bir önemli
husus da : Beyaz zehir alýþkanlýðýnýn geliþmesinde , içinde türlü
uyuþturucular taþýyan ve son yýllarda karaborsaya da tekel çizgisinde hükmeden ithal sigaralarýn
ve kolalý mamullerin keza , çikletlerinde payý zannedildiðinden çok
fazla.
MADDE KULLANIMIN
NEDENLERÝ
Bilgisizlik
Özenti
Bira-bahane
Merak
Moda: Çevreye uyma havasý
Yanlýþ arkadaþ

ÇOCUÐUNUZUN UYUÞTURUCU
MADDE KULLANDIÐINI NASIL
ANLARSINIZ?
Uyuþturucularýn
kullanýlmasý
davranýþ deðiþikliklerinde ve bünyedeki emarelerde kendini gösterebilir. Bununla beraber bu iþaretler
kesin
delil
sayýlmazlar.
Uyuþturucunun kullanýlmasýnda
kesin delil olan bünye emaresi

Toplum

enjeksiyonda (bilhassa eroinde)
görülür. Daha çok kol ve bacak
damarlarý boyunca olmak üzere,
baðýmlýnýn bütün vücudunda iðne
izleri vardýr. Bunlar sivrisineðin
soktuðu yerlere benzer ve muhte-

melen iltihaplýdýr. Tabi iðne ile
tedavi gören hastalarýn vücudunda da iðne izlerinin bulunduðu
unutulmamalýdýr.
zehir in alýnýþý ve çeþidi hakkýnda
fikir verir. Vücuttaki emarelerin
çokluðu baðýmlýlýk ihtimalinin iþareti ise de, uyuþturucu kullanýlmasýnýn kesin delilleri olarak
kabul edilmemelidir, fakat uyanýk
olunmalý, olaylar dikkatle izlenmeli ve deðerlendirilmelidir. Bunlar
mesela, el titremesi, ter boþanmasý, uykusuzluk, huzursuzluk,
sükunet ile sinirlilik hallerinin birbirini takip etmesi gibi iþaretlerdir.
Davranýþ
Kullanýlan uyuþturucunun cinsine ve kullanma þekline
göre deðiþen aletler, deðiþiklikleri
de uyuþturucu baðýmlýlýðýn iþareti
sayýlýr.
Gençlerde rastlanan ve göze
çarpan bu ve benzeri haller,
ergenlikle ilgili çok normal sebeplerde olabilir. Örneðin ergenlikte:
Okul baþarýlarýndaki iniþler ve
yükseliþler, Aile münasebetlerinden ayrý kalma, uzaklaþma, Ruh
halinde deðiþiklikler, Ýlgi alanlarýnýn sýk sýk deðiþmesi söz konusu olabilmektedir.

TEHLÝKE ÝÞARETLERÝ NELERDÝR
Daha önce bizlerle olmaktan zevk
alan, programlar yapan kýzýmýz
veya oðlumuz, bizden uzak durmaya baþlamýþsa, ilgi ve istekleri
sýklýkla deðiþiyorsa, maymun
iþtahlý olmuþsa, daha önce eðitim
konusunda verdiði kararý deðiþtirmiþse, kararsýzlýklar yaþýyorsa...
Ruhsal yönden içine kapandýðýný,
aþýrý sinirli olduðunu, alýnganlaþtýðýný, sonra tekrar normale
döndüðünü fark ediyorsak.
Baþarý oraný tamamen ve her derste düþmüþ ise, arkadaþlarýný çok
sýk deðiþtiriyorsa, eski arkadaþlarýna sýrt çeviriyor ve çevreyle iliþkilerden kaçýyor, iþini yada okulunu
býrakmak istiyorsa.
Hiçbir þeye ilgi duymuyor ve herkesten uzak kalýyorsa, geleceðe
dönük hiçbir adým atmýyorsa.
Ani ve çabuk duygu deðiþimleri
varsa, yemek yeme düzeninde
bozukluk oluyorsa.
Yalan söylüyor ve evden ufak tefek
þeyler kayboluyorsa.
Elbisesinde, yataðýnda ufak yanýklar ve yýrtýklar oluþmuþsa, farklý
yerlere gittiðine dair ipuçlarý varsa
Tuvalette uzun süre kalýp, oradan
rahatlamýþ olarak çýkýyorsa.
Odasýnda, üstünde pudraya ben-

zer þeyler varsa bunlar bize bir
problemin olduðunu düþündürmelidir.
Ama bütün bunlarý, tek baþýna
anne yada baba olarak halletmeye kalkýþmamak, mutlaka bir
uzmandan yardým almak gerekir.
AÝLEYE DÜÞEN GÖREVLER
Uyuþturuculardan korunmada en
büyük vazife aileye düþmektedir.
Aile toplumun temel çekirdeðidir.
En baþta anne ve baba, çocuklara
örnek olmalýdýr. Çocuklar, her

türlü sýkýntýlarýný ve problemlerini
öncelikle anne ve babalarýna açabilmelidirler. Problemlerin ilk defa
aile büyüklerince deðerlendirilmeleri þarttýr. Bu konuda gençlerimizin dikkat edecekleri noktalara
gelince;
Gerek sevgiyi ve mutluluðu muhakkak ki kendi yuvalarýnda aramalýdýrlar.
Kötü arkadaþ guruplarýndan uzak
durmalarý gerekir. Böyle kiþiler
davranýþlarýndan, hareket ve sözlerinden anlaþýlýr.
Boþ zamanlarý en iyi þekilde (okumak, kültürel ve diðer faydalý faaliyetlerde bulunmak gibi meþguliyetlerle) deðerlendirmelidirler.
gençlik dönemi ; halk arasýnda
söylendiði þekliyle "delikanlýlýk"
devresidir. Bu yaþlarda kiþilik
icabý, gelecek için her an problem
oluþturabilecek hareketlere girilebilir, kararlarda isteksizlik olabilir.
Gençler bu hususu daima göz
önünde
tutmalý
büyüklerin
uyarýlarýný dikkate almalýdýrlar.
Son olarak gençlerimizi uyuþturucunun içine çeken alt kültürden
bahsetmek istiyorum. Ýçki uyuþturucu, kumar, þans oyunlarý,
sapýklýklar, fuhuþ evden kaçma
gibi faaliyetlerin tümünü besleyen,
ortaya
çýkaran
ortama
"Uyuþturucu Kültürü" adýný veriyoruz. Zararlý alýþkanlýklarýn
temelinde bu vardýr ve bunu önlemek uyuþturucu kültürüyle mücadeleye baðlýdýr.
Bu kültürün filizlendiði birahane,
pub, diskotek, kahvehane, kumarhane, meyhane ve benzeri yerlerden uzak durmalýdýr.
Bira ve "alkolsüz" denilen bira,
alkolizm ve uyuþturucu bataðýnýn
baþlangýç basamaðýdýr.
Yine milli manevi deðerlerimiz,
yüzyýllardan beri nesilden nesile
intikal eden geleneklerimiz uyuþturucu kültürünün panzehiridir. Bu
deðerlere sarýlmak zorundayýz.
Devamý gelecel sayýda...

