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(yaklaþýk üç dört hafta) yað dokusunda
saklanmakta ve etkili THC düzeyi bu yolla
saðlandýðýndan kesilme krizi uzun sürelerle
çýkmamaktadýr.

- Esrar kullanýmý çok farklý yollardan olduðu
için ve saf miktar yeterince doðru
saptanamadýðýndan günlük doz titre
edilememekte ve baðýmlýlýk modeli her zaman
standart biçimde oluþturulamamaktadýr.

- Esrar çoklu madde kullanýmý grubunda
yer almakta ve diðer maddelerden
ayrýþtýrýlmasý her zaman mümkün
olmamaktadýr.

- Ancak esrarýn baðýmlýlýk yaptýðý 1972
yýlýndan bu yana bilinmektedir. Üstelik nöron
üzerindeki etkisi nedeniyle kýsa sürede biliþsel
yetersizlik geliþtirmektedir.

Buna karþýn haber yukarýdaki þekliyle
çýkmýþtýr. Geliþmiþ batý toplumlarýnda 'bulaþý
önleme' anlamýndaki halk saðlýðý anlayýþý ile
marjinalize edilen alt kültür gruplarý için sýnýrlý
ve kontrollü saðlama kolaylýklarý sanki genel
bir uygulama modeliymiþ gibi aktarýlmaktadýr.
Bir yýl kadar önce Arkansas Eyaleti’nin
kararlaþtýrdýðý týbbi amaçlý kontrollü esrar
kullanýmý Yüksek Mahkeme’nin kararýyla
birkaç ay önce kaldýrýlmýþtýr. Çünkü bu tür
önlemler yeni kullanýcýlarý engellemekte iþe
yaramamaktadýr. Bundan birkaç ay önce
Ýngiltere’de 3 grama kadar esrar bulundurma
serbest býrakýlmýþtýr. Doðaldýr ki güvenli
olduðu için deðil; Hollanda’daki esrar
kahvelerine akýn eden Ýngilizlerin yol açtýðý
döviz kaybýný önlemek amaçlanmýþtýr. Tüm bu
örneklerin ülkemiz yazýlý ve görsel basýnýnda
nasýl yer aldýðýný ve mesaj içeriði taþýyan
yorum ve ifadelerin ne kadar koruyucu ve
önleyici olduðunu görmekteyiz. Oysa basýn,
koruma ve önleme anlayýþýna temellenen
ulusal bir politikanýn en etkin gücü olmak
durumundadýr. Bu, yalnýzca basýn etiði
açýsýndan deðil, yurttaþ sorumluluðu açýsýndan
da böyle olmak zorundadýr.

Her türlü koruma ve önleme programýnýn
en vazgeçilmez unsuru 12-22 ya da 15-24 yaþ
grubunu içeren risk grubudur.
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Madde Kullanýmý, Baðýmlýlýktan Korunma ve Medya

Madde kullanýmý; bireyin, santral sinir
sistemi üzerinde hoþnutluk yaratýcý etkisi
nedeniyle herhangi bir baðýmlýlýk maddesini
kullanmasýdýr. Kullaným kiþinin özdenetimini
etkileyip, özgüllüðünü ortadan kaldýrmak
suretiyle yeni tutum ve davranýþlarýn
oluþmasýna yol açmakta ve böylelikle uzun
dönemde biyolojik temelde geliþen kapsamlý
bir soruna iþaret etmektedir. Bu sorun madde
baðýmlýlýðý sorunu olup biyolojik olduðu kadar
bireysel ruhsal ve toplumsal katýlýmcý
unsurlarýn da etkileþmesiyle tümleþik bir yapý
özelliði kazanmaktadýr. Dolayýsýyla sorunu çok
boyutlu tanýyýp çok yönlü deðerlendirmek
gerekir. Bu deðerlendirme bir yandan
etiyolojik açýklamalara yönelirken diðer
yandan taný, tedavi, önleme ve esenlendirme
gibi en temel yordamlarý da barýndýrmaktadýr.

Türkiye gibi küresel etkilere alabildiðine
açýk ve batý kültüründen etkilenmeye uygun
toplumlarda mücadele kavramlaþtýrmasý
koruma ve önleme anlayýþýndan baðýmsýz
düþünülemez. Bunun en tipik örneklerinden
biri esrar kullanýmý ve baðýmlýlýðýdýr. Esrar
baðýmlýlýðý konusundaki abartýlý ve çeliþkili
tartýþmalarýn sonu yýllardýr bir türlü
gelmemekte ve güvenli bir madde izlenimi
yaratýlmaya çalýþýlmaktadýr. 

Geçen yýllarda çok satan bir magazin
dergisinin kapaðýnda "Esrar Aklandý: WHO
Raporlarýnda Saklanan Gerçek" baþlýðýna yer
verilmiþtir. Aslýnda 1950’li yýllara ait bir WHO
raporuna dayanarak internetten elde ettiði
bilgileri ortaya koyan gazeteci, sözüm ona
ansiklopedik bilgi verirken, ne türlü bir
eðimleme yarattýðýnýn farkýnda bile deðildi.
Belki de farkýndaydý, çünkü; ülkedeki 81 ilin
meydanlarýna böyle bir pankart asmak ciddi
bir suç iken ülkenin her tarafýnda ön kapaktaki
bu yazý, bir pankarttan çok daha etkileyici
olacaktýr. Ayný dergi daha önce de
“marihuananýn saksýda nasýl yetiþtirileceðini”
öðretmiþti. Oysa kýsa bir araþtýrma ile gazeteci
þu gerçeklere ulaþabilir ya da bunlarý yetkili bir
aðýzdan aktarabilirdi: 

- Esrar lipofilik olduðu için uzun sürelerle
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Bu yaþ grubunun en temel özelliði
toplumsallaþma aþamasýnda her türlü etkiye
açýk küçük grup oluþturma eðilimidir. Her
grubun belli normlarý ve yazýsýz kurallarý
vardýr. Grupta kalabilmek, topluma henüz
açýlmýþ genç için vazgeçilmez ve yaþamsal
deðerde bir seçimdir. Grubun normlarý
arasýnda madde kullanmak varsa, o grupta
kalabilmek adýna, gencin davranýþlarý arasýnda
madde kullanýmýnýn yer almasý kaçýnýlmazdýr.
Dolayýsýyla koruma ve önleme bu yaþ
grubunu barýndýran risk gruplarýnýn korunmasý
anlamýna gelmektedir.

Toplumsal söylemin biçimlenmesi, görsel
idollerin oluþturulmasý gibi belirleyici gücü
olan medyanýn bu konuda üstleneceði rol
kendiliðinden ortaya çýkmaktadýr. Medya
eðitici güç deðildir, ancak eðimleyici bir güç
olarak önemi asla tartýþýlmaz.

Hammurabi yasalarýndan 4. Murat'a, hippi
alt kültüründen postmodernist yaþam
kabullerine kadar renkli bir açýlýmda madde
kullanmaya yönelik farklý kabul ve kaygýlarýn
gerek birey gerekse toplum yaþamýný
biçimlediðini görmekteyiz.

Küresel bakýþ açýsýyla bugün, madde
kullanýmý bireyin kendini köleleþtirdiði bir
durumdur. Çünkü baðýmlýlýk bireyle nesnesi
arasýnda kurulan ve bir süre sonra bireyin
özerkliðini ve özgüllüðünü ortadan kaldýran
bir sürece gönderme yapmaktadýr. Ýnsan

tutum ve davranýþý ve de duyumsamasý
üzerindeki yýkýcý etkileri nedeniyle bireyi,
seçtiði nesne karþýsýnda çaresiz bir köle haline
getirmektedir. Böylelikle toplum her planda bu
duruma gelmiþ bireyin katkýlarýndan,
gücünden, emeðinden daha da önemlisi varlýk
olarak bireyin kendinden yoksun kalmaktadýr.
Yeryüzünde pek çok ulusta -yerine göre-
geniþ bir nüfus grubunun bu etki ile
sarsýldýðýný dikkate alýrsak tüm toplumlarýn
hangi boyutta kayýplara uðrayacaðýný kolayca
çýkarabiliriz. 

Tüm ülkelerin zorunlu olarak duyarlýlýk
kazandýðý ve onlarý odaklaþtýran maliyet
unsurudur. Bu sözcüðü her anlamý ile
kullanýrken baðýmlýlýk sorunsalý açýsýndan iki
niteliðini ayýrt etmekteyiz;

- Doðrudan (topluma)
- Dolaylý (bireye)
Her iki gruba ait baþlýklar ayrý ayrý ele

alýndýðýnda; yapýlanlar ve yapýlmasý gerekenler
açýsýndan gerek bireyin gerekse ait olduðu
toplumsal yapýnýn karþýlaþtýðý zorluklar ve
altýna gireceði yükler, bireysel ve toplumsal
emeðin tek bir sorun grubuna baðlý olarak
nasýl harcanmak zorunda kalýndýðýný açýk bir
biçimde sergilemektedir. Baðýmlýlýk sorununun
ülkelere ve sonuçta insanlýða yönelik bu
yüksek maliyete, küresel örgütlenmeleri
kaçýnýlmaz hale getirmekte, özellikle Türkiye
gibi ülkeler için beraberinde ek zorluklarý da
taþýmaktadýr. Baðýmlýlýk sorununa küresel
bakýþýn "soruna yanýt verme biçimi" adýný
verdiðimiz bir anlayýþa indirgediðimizde; alkol
ve alkol dýþý madde kullanýmý ve baðýmlýlýðý
konusunda nüans düzeyinde bir ayrýmýn genel
tutuma yansýdýðýný görmekteyiz. Ýki grup
arasýnda yasallýk açýsýndan görülen fark ilgili
politikalara da yansýmaktadýr. Þöyle ki; alkol
baðýmlýsý alkolik adýný alsa bile toplumsal
kabul açýsýndan diðer madde baðýmlýsýnýn
taþýdýðý zorluðu taþýmaz. Zaten çoðu politika
ve stratejinin ana güçlüðü; alkol dýþý madde
baðýmlýsýnýn toplumsal hayatýn genel akýþýna
dönüþündeki bu temel zorluðu aþmakta yatar.

Topluma maliyet Bireye maliyet

Týbbi tedavi Ýþsizlik
Yasal düzenlemeler Hastane giderleri
Yargýnýn iþgali Ölümler
Islah cabalarý Ýþgücü-günü kaybý
Suç oraný Çeþitli kaza, ceza, 
Madde trafiði denetimi tutukluluk, topluma dönüþ 
Önleme-koruma çabalarý süresi
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Bunun dýþýnda küresel anlayýþla ortaklaþmýþ iki
temel anlayýþ temini engelleme yollarý ve
talebi azaltma yollarýdýr.

Temini engelleme yollarý; 
- Madde kullanýmýný denetleyen sistemlerin

geliþtirilmesi,
- Talep ve temin arasýnda iþlevsel bir denge

oluþturulmasý,
- Yasa dýþý kaynaklarýn kurutulmasý,
- Madde trafiðinin önlenmesidir.
Talebi azaltma yollarý;
- Týp içi ve týp dýþý her türlü baðýmlýlýk

maddesine yönelik yasa dýþý talebi engelleme,
- Týbbi tedavi,
- Rehabilitasyon (esenlendirme),
- Baðýmlýnýn toplumla bütünlüðünün

yeniden saðlanmasýdýr.
Merkezdeki anlayýþ ise madde kullanýmý,

sonuç etkileri ve bundan doðacak zararý
mümkün olduðu ölçüde en aza indirgemek
olarak özetlenebilir.

T.C. Anayasasý 58. maddesinde ön
görüldüðü üzere gençliðin uyuþturucu madde
kullanýmýna karþý korunmasý devlete
yükümlülük getirmiþtir. Bu amaçla 20 Nisan
1995 tarihinde kabul edilen 3984 sayýlý Radyo
ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý
Hakkýndaki Kanun'un 4. maddesinde radyo ve
televizyonlarýn yayýn ilkeleri düzenlenmiþtir.
Buna göre yayýnlarda çocuklarýn ve gençlerin
fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki geliþimini
olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlara yer
verilemez, çocuklarýn ve gençlerin istismarýna
yönelik yayýn yapýlamaz. Özel radyo ve
televizyon kuruluþlarýnýn eðitim, kültür ve
müzik programlarýna ait esaslar hakkýndaki
yönetmelikte; “çocuðun ruh saðlýðýný bozacak
ve kiþilik geliþimi üzerinde etkiler
býrakabilecek, sebepsiz korkular ve çeliþkili
duygular yaratabilecek anlatýmlara, çocuðu
þiddete özendiren, þiddeti temsil eden kiþileri
kahraman gibi gösteren yapýmlara yer
verilemez. Çocuk ve gençlerin sigara, alkol,
uyuþturucu madde ve diðer kötü alýþkanlýklara
karþý korunmalarýný saðlamak hususu göz
önünde bulundurulmalýdýr” denilmektedir.

Ancak tüm bunlara karþýn gerek görsel
gerek basýlý yayýnlarda özensiz davranýldýðý
açýktýr. Henüz doðru ile yanlýþýn ayýrýmýný
yeterince yapamayan çocuklar ve ergenler için
cinsel davranýþlar, suça eðilim, intiharlar, alkol
ve madde kullanýmý hakkýndaki yayýnlar bilgi

kaynaðý olabilmekte, gençleri olumsuz yönde
etkileyebilmektedir.

26 Nisan 1996'da Uyuþturucu Kullanýmý ile
Mücadele Takip ve Yönlendirme Alt ve Üst
Kurullarý oluþturulmuþtur. Bu kapsamda Aile
Araþtýrma Kurumu kötü alýþkanlýklara karþý
caydýrýcý yayýnlarda göz önünde
bulundurulmasý gereken hususlarý bir bildirge
halinde yayýnlanmýþtýr. Bu bildirgede:

- Her türlü yayýnda (haber dahil) kullanýlan
uyuþturucu maddeler ve madde kullaným
biçimleri doðrudan gösterilmemeli ve
haklarýnda bilgi verilmemelidir. Uyuþturucu
kullananlarýn görüntülerine ve onlarla yapýlan
röportajlara istismar edilebileceði düþünülerek
yayýnlarda yer verilmemelidir.

- Madde kullanýmý ve baðýmlýlýðý
konusunda ön yargý taþýyabilecek mesajlarýn
(örneðin, belli sosyokültürel ya da
sosyoekonomik gruplarda, parçalanmýþ
ailelerde görülmesi gibi) verilmemesine özen
gösterilmelidir.

- Ailenin tek baþýna koruyucu öðe
olamayacaðý, çocuklarýn ve gençlerin
yetiþmesinde sosyal destek sistemi içerisinde
yer alan tüm kurumlarýn sorumluluðunun
ortak olduðu iþlenmelidir.

- Madde baðýmlýlýðý tedavisi konusundaki
açýklamalarda aþýrýya gidilmemeli (tedavisi
yoktur ya da tedavisi kolaydýr gibi) baðýmlýlýk
tedavisinin özel uzmanlýk iþi olduðu ve özel
yerlerde yapýlacaðý belirtilmelidir.

- Bazý maddelerin baðýmlýlýk yapmayacaðý
þeklindeki konuþmalara yer verilmemelidir.

- Uyuþturucu kullanýmýnýn konu edildiði ya
da buna ait sahnelerin yer aldýðý filmlere saat
24'ten önce yer verilmemeli ve sað üst
köþesine konulacak bir iþaret ile programlarý
seyretmesi sakýncalý olan yaþ grubu
belirtilmelidir.

- Gerçekleþtirilecek programlarýn
planlanmasý ve hazýrlanmasý sürecinde, madde
kötüye kullanýmý, baðýmlýlýðý ve mücadele
konularýnda bilimsel literatüre dayalý gerçekçi
ve geçerli veriler kullanýlmalýdýr.

Sonuç olarak yaþlarý gereði her türlü
yönlendirmeye açýk olan çocuklarý ve gençleri
medyanýn olumsuz etkilerinden korumaya
çalýþmak; yalnýzca hekimlerin, hukukçularýn,
Uyuþturucuyla Mücadele Alt ve Üst
Kurullarý’nýn deðil tüm vatandaþlarýn görevi
olmalýdýr.
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