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YÖNTEME GIRIŞ

Okullarda uyuşturucu konusunun irdelenmesi ve analizi hakkındaki bu yöntemsel rehber,
dersliklerde kız ve erkek öğrenciler için geliştirilebilecek derinlemesine yaklaşımların haritasının seçilebilmesi için bir kaynaktır. Sıkça içerik/bilgi yönünden başarıyla irdelenen
uyuşturucu teması, çetrefil ve dinamik bir fenomen olması itibariyle, öğretmenlerce bir
eğitim/öğretim bilgisi içeriğine dönüştürülebilmesi için rehberlik araçlarına gerek gösterir. Bu nedenle, uygulanacak yöntem daha sonra her kültürel sistemde ve belirgin ulusal
kaynaklarda derinleştirilebilecek yansıma doğrularının izlenmesidir.

Özetle, uyuşturucu sorunu çoğu kez sadece (veya hiçbir surette) çocukların bilgi yetersizliği değil, tersine kız ve erkek çocuklarının özyansıtma, kendileri hakkındaki seçim
ve benimseme ve oyunun kuralları konusunda yetersiz olabilmesidir. O kadar ki uyuşturucu sorunu, kullanılan bu maddelerin bir şekilde psikofiziksel işlevi değiştirebilmesi,
fenomeninin bir parçasıdır (birçok uyuşturucu karşıtı kampanya tanıtımları bağımlılığa
değinmekte ve bu fenomeni değişik tipteki uyuşturucuların kullanımı ile karşılaştırmaktadır) ve bu maddelerin seçilmesi yarışmayla ilintili uyarıcılara (aşırı atletik yetenek, sonuçların metalaştırılması, performanstan önce galibiyet) ve kişisel ihtiyaçlara dayanmaktadır. (bir grup tarafından benimsenmek, kendi limitini yeterince benimsememek
veya yeterince bilmemek)

Bu fenomenin tanımında izlenen yaklaşımlar genelde yasaklama ve yaptırıma dayalı
emredici nitelikte olup tıbbî-sıhhî olarak tanımlanabilir ve böylece doping ya yasal olarak yasaklanan bir sonucun değiştirilmesidir ve böylece “onu kullanamazsın ve eğer
kullanırsan cezalandırılırsın” veya “doping vücut sağlığına zararlı olduğu için bu maddeleri kullanma.” Bu yöntemsel haritanın kullanılması girişimi ise tersine, dopingin patolojik dinamiklerinin göz önüne alınarak bu tür bir seçimle ilintili temaların üzerine
açıklıkla eğilmektir. Bu nedenle, temel temalardan biri onları “düşünmeye”, özdüşünümsel etkinliğe ve yaşıtları ile karşılıklı iletişime itip (neredeyse) kendi kedilerine sorunun niteliklerine, münhasıran bilgisel olarak değil açıklıkla ve derinlemesine odaklanmalarıdır.

İzlenecek yol, günlük yaşamdan ve çocukların ilintilerinin olduğu çeşitli gruplardan başlamaktır; bunun anlamı, özellikle anne babalar, antrenörler, öğretmenler ve göstericiler gibi
gençlikle ilintileri olan yetişkinlerden çalışma, tartışma ve araştırma gruplarının oluşturulmasıdır.

Çeşitli topluluklardaki çocukların bu çalışması; doping gibi bir fenomenin arkasındaki
değer yargılarına, özellikle amatörler dünyasında, kişisel veya başkalarının memnuniyeti
için bir değer veya benimsenecek bir öge olarak vücut estetiği kültürünün abartılmasının
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önemli zarar verdiğinin anlaşılmasını mümkün kılıyor. O kadar ki doping çoğu zaman
“ideal” bir fiziğe veya başkalarının “mükemmel” dedikleri bir vücuda sahip olma arzusu ile örtüşüyor.
Bu nedenlerle, önerilen kurs, temel becerilerle sosyal becerilerin takviyesi ve birikimine; yani Dünya Sağlık Teşkilatının (WHO /MNH / PSF / 93. A Rev.1) doksanlı yılların
başlarında tanımladığı Yaşam Becerilerini esas almaktadır: her risk davranışıyla ilgili önleyici programın dayanak noktası olarak belirlenen bir temel beceri olmalıdır.
Aşağıda dopingle ilgili temel beceriler tanımının bir dökümü sunulmaktadır:
1- Karar alma: Bu yetenek, değişik durumlarda ve yaşam koşullarında yapıcı kararların
alınmasında işlevseldir. Karar almada etkin olarak çalışabilme yeteneği, bazı davranışlarla ilgili değişik seçeneklerle sonuçların irdelenerek olumlu sağlık sonuçlar
alınmasını sağlayabilir.
2- Sorun çözme: Bu yetenek, ruhsal stres ve fizikî gerilime yol açabilecek çeşitli sorunlara
yapıcı bir şekilde yaklaşılmasını sağlar.
3- Yaratıcılık: Bu yetenek kritik durumlarda çeşitli “kaçış yolları” ararken olası seçeneklerle sonuçların irdelemesine izin verir.
4- İrdeleme duyusu. Bu yetenek, nesnellikle bilgi ve deneyimlerin irdelenerek avantajlarla
dezavantajların değerlendirilmesine izin verdiği için, kişi içerikten daha az etkilenerek
karar alabilmekte ve daha öncekilerde olduğu gibi, bilişsel boyutu da zenginleştirilmektedir.
5- Etkin İletişim: Bunun kapsamı, kişinin sözlü ve sözsüz anlatım yeteneği, yaşıtlar ve
yetişkinlerle doğru davranışlar, bir grupta diyaloga dayalı değer yargılarının oluşturulmasıdır.
6- Kişilerarası iletişim yeteneği: Bu yetenek, olumlu bir şekilde başkalarıyla etkileşim
ve ilişki kurmayı, tehlikeli ve yanlış bir davranışa kararlı fakat agresif olmayan bir şekilde karşı vaziyet almayı kapsamaktadır.
7- Özfarkındalık: Bu içgözlemsel yetenek kişinin kendi karakterini, güçlü ve zayıf yönlerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını tanımasını mümkün kılmaktadır. Özfarkındalığın
artırılması, gençleri limitlerini bulmaya ve onları benimsemeye itelemektir.
8- Empati: Doping alışkanlığıyla ilgili olarak kişinin kendisini başkasının yerine koyma
kişilerarası yeteneğidir. Öykünmenin önüne geçilmesi ve gruba katkı bulunabilmesi için elzemdir.
9- Duygulara hakim olmak: Başınızdan geçenleri adlandırabilme yeteneğiniz ve böylece gerek içinizdeki gerek başkalarındaki duyguların bilincinde olmanız; duygularınızın
günlük davranışlarınızı nasıl yönlendirdiğinin farkında olmanızı ifade eder ve beklemediğiniz bir yenilgi veya bedensel bir eylemi kabul etmenize katkıda bulunur.
10- Stres yönetimi: Günlük yaşamda gerilim ve stresin nedenlerinin bilincinde olmak ve
bazı davranışların kısa, orta ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açmayacağının
güvenceye bağlanmasıdır.
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Dopingle ilgili sorunlarının eğitimi yolunda ilerlemek istiyorsak, tüm bu becerilerin göz
önüne alınması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Metodolojik belirtiler, ana
kavram ve onlarla ilgili konuların sunularak dopingle ilgili birkaç temel temanın irdelemesine dayanmaktadır. Bu suretle genelde öğretmen ve eğitmenlere kendi belirgin programları ile kesişen bir kaynak haritası verilmektedir.

Doğallıkla, okullar ve antrenmanlar bağlamında dopingin irdelenmesi soyutlanmış bir an
değil, öğretim ve eğitim yaşamında süregelen bir temanın kesitidir.
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GENEL SENARYO

Muhakkak ki doping çok eski bir uygulamadır. Atletler her zaman acayip ilaçlar veya özel
gıdaları daha güçlü bir yarışma ve kazanma dürtüsüne erişmek için kullanmışlar, spor
yarışmasının sonuçlarının değiştirilmemesi ve sadece atletlerin sporculuk niteliklerine
dayandırılması için de yarıştan menedilmişlerdir. Mesela, Yunan güreşçilerin mantarlardan
elde edilen bir madde ile performanslarını geliştirdikleri kanıtlanmıştır. Bir kısım beyanlara göre de büyük koşu yarışmalarında çok sıkı kurallar öngörülmüştür Mesela yarış
döneminde bir kurala göre, yarışacakların bir et türü yemesi yasaklanmıştı ancak o dönemdeki bazı tanıklara göre atletlerin bir kısmımın kendi güç ve dirençlerini artırmak niyetiyle gizlice et yedikleri görülmüştür. Çağdaş besidüzen ilmine göre bu atletler bu eylemleriyle kendilerine bir avantaj sağlamamakla birlikte, günümüzde doping yapanlar gibi
davranmışlardır.
“Doping” sözcüğü bile bazı araştırmalara göre birkaç yüzyıllık geçmişi bulunmakta ve
Hollandalı gemicilerine fırtınalı havalarda mukavemetlerini artırabilmesi için on altıncı yüzyılda verilen ilaçlarla ilintilidir. Bu ilaçlara da “doop” denilirmiş. Kimilerine göre ise kelimenin etimolojisi Zulu savaşçılarının savaş öncesi motive edilebilmesi için kendilerine
verilen “dop” adlı alkollü maddeye dayanıyor. “Doop” veya “dop” sözcüklerinden de yirminci yüzyılda İngilizce “dope” fiili ve “doping” adı türetilmiştir.

2500 yılı aşkın mazisine rağmen, bu tema 1988 Olimpiyatlarında 100m yarışında Ben
Johnsonʼun vücudunda nandrolon saptanalı beri, günlük iletişimde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. O zamandan bu yana doping, kitlesel medyayı istila etmiş ve yasak olduğu halde yaygın olan bu uygulama günlük tartışma konusu haline gelmiş ve sadece
spor yarışmalarını değil, amatör spor uygulamalarının dinamiklerine de sirayet etmiştir.
Bu nedenle Olimpiyat Oyunlarındaki olayı izleyen yıl Avrupa Doping Sözleşmesinin tasarısı düzenlenmiştir.
Bugün, farmakoloji teknolojisinin olanaklarıyla maalesef bu maddeler daha etkin hale getirilmiş ve atletlerin kanında saptanması da çok güçleşmiştir; bir yandan ilaç ve maddelerin
saptanması giderek güçleşmekte, diğer yandan da daha doğru ve daha sıkı testler geliştirilmektedir. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 1999 yılında oluşturduğu Dünya Anti-doping Kurumu (WADA), her yıl doping maddelerinin dökümünü açıklamaktadır.
Bu dökümü aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1. Yasaklanmış maddeler
A. Anabolikler, testosteron hormonları ve erkek cinsel hormonu benzeri etkisi olan başka
maddeler, steroit hormonudur. Anabolik metabolizmaya katkıda bulunur.
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B. Eritropoietin (EPO) kırmızı kan hücrelerin (eritrositler) üretimini uyaran bir hormondur. Nihaî etkisi stres direnci ve çabuk toparlanmayı sağlamaktır.
C. İnsan Büyüme Hormonu (HGH) endojen peptit hormonudur. (vücudun kendi hormonudur) HGH, hücre bölünmesini ve büyümeyi uyarır ve anabolik gibi etki yapar (kas
gelişmesi)
D. Beta-2- agonistler akciğerlerdeki bronşları açar. Yüksek dozda alınırsa anabolik etkisi (kas gelişmesi) olur
E. “Hormonal ve metabolik modülatörler” cinsinden olanlar, hormonal eylemleri etkiler.
F. Ensülin, bir endojen peptit hormonudur (vücudun içinde) ve yasaklanmış maddelerdendir. Glisemik endeksini (glisemi) düşürür ve aynı zamanda yağların (lipitler) ve amino asitlerin metabolizmasını etkiler.
G. Etkin maskeleme ilaçları başka maskelenmiş maddeleri taklit eder veya anti-doping
sonuçlarını yanıltır.

2. Yarışma sırasında yasaklanan maddeler
A. Uyarıcılar, bedensel ve zihinsel eylemleri artırır. Yorgunluk duygusunu etkisizleştirir
ve böylece verimi artırır. Bu uyarıcılara kokain ve ektasi de dahildir.
B. Sporda yasaklanan narkotikler, opioid grupundaki güçlü ağrı kesicilerdir (analjezikler).
C. Kanabinoidler gerek kanabisten elde edilen doğal maddeler gerek sentetik analoglardır.
En etkin madde tetrahidrokanabinol (THC)dir.
D. Glukokortikoitler (ve hatta glukokortikosteroidler) endojen veya sentetik olarak üretilen, metabolizmayı etkileyen analjezik ve antienflamatuar steroit hormonlardır.

3. Belirli sporlarda yasaklanan maddeler
A. Alkol olarak da bilinen Etanol renksiz, kolay yanabilen, toplumda uyarıcı olarak kullanılan sarhoş edici bir maddedir (yasaklandığı sporlar içinde araba ve motosiklet
yarışları dahil edilmiştir.)
B. Beta brokerler, endojen hormonların (adrenalin ve noradrenalin) etkilerini engeller. Böylece, kalp ve kan dolaşımı üzerinde sakinleştirici bir etki icra ederek sinirlilik ve kas
titremesini önler.

Gayet tabii, bazı doping maddeleri, herhangi bir kimse gibi atletin belirli patolojiler için
reçeteyle alabileceği tedavi edici ilaçların elemanlarıdır. Bu durumlarda usuller çok açıktır
ve uygun mercilere, ülke mevzuatına tamamen uyularak, önceden beyanda bulunulmalıdır.
Uluslararası bağlamda da ilgili mevzuat ve saat belirtilmelidir.

Ancak bu giriş paragrafında, vurgulamak gerekiyor ki doping sorunu sadece kuralların
uygulandığı âna indirgenemez ve bu fenomenin yaygınlaşması sadece bazı maddelerin kolaylıkla üretilebildiğini değil yanı sıra her şeyden önemli olarak atletin aklını bu
“değişim” sürecinde yitirebileceğini de yansıtmalı. Dopingin şiddetle kınanmasıyla sür-
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dürülen sporun değerlerinin korunması söylemi; zaman zaman çağdaş sporun içerdiği
gerçek sorunların, özellikle (her düzeydeki) atletin pazarlanması ve metalaştırılmasını
gizleyen bir maske görünümündedir.
Sporun ekonomik faktörü, şu anda, meselâ, eğitici ve hatta amatör sporlarda aşırı vurgulanmakta ve yarışma, her ne pahasına olursa olsun sonuç elde etmekle karıştırılıyor.
İlk yöntemsel düşünceye göre, sporda dopingin yasaklanmasının nedeni, insan
doğasını ve belirli bir adalet inancını yadsımasıdır. Dopingin yasaklanması ve engellenmesi
ahlâk veya yasadan ziyade sporun eğitici niteliği adına yapılmaktadır. Sonunda, dopingin
yasaklanmasında amaç sadece atletin vücut bütünlüğünün değil, fakat her şeyden önce
onun iyi niyetinin, başkalarıyla olan ilişkilerinin ve spor eyleminin güzelliğinin korunmasıdır.

Anahtar kelimeler: Tarih, tıp, yasaklama, spor ekonomisi, yarışmada aşırılık, güzellik
Ana Başlıklar: Bir dinamik fenomen olarak doping, zihni değiştiren doping, doping ve
farmakoloji
Metodolojik belirtiler: doping listesinin kullanılarak metabolizmadaki etkilerinin irdelenmesi; amatör spor uygulamalarında doping örneklerinin belirlenmesi, çocukların gruplara ayrılarak bu maddelerin kullanılma nedenlerinin sorularak örneklerin tarih sırasına
göre belirlenmesi; sporun estetik teması üzerinde çalışılması, doping, atletin vücudundan önce aklını değiştirdiği için güzelliğin anlamı üzerinde durulması.
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DOPING VE ULUSLARARASI MEVZUAT

Her ülkede doping mevzuatının tarihi gelişimi kendine özgü bir seyir izlemiş ve spor alanının
(spor hukuku) yanı sıra medeni ve ceza hukukunu da etkilemiştir. Avrupa Topluluğu düzeyinde 1967 yılında Avrupa Bakanlar Kurulu ilk kez düzenlediği belgelerle bu konuda
Üye Devletlerin belirgin bir mevzuat oluşturmasının yanında başka eylemlerde de bulunması önerilmiş; 1979 yılında da Üye Devletlerin analiz ve kontrol laboratuvarları tesis etmesi, doping konusunda eğitici kampanyaların artırılması ve ulusal anti-doping komisyonları oluşturması istenmiştir.
Ancak Avrupa Konseyinin bir eylemi sonucu, doping maddeleri üzerindeki ihtilaf ve yasaklama kuralları 80ʼli yılların sonlanda bağdaştırıldı:16 Kasım 1989 yılında Strasbourgʼda
Sporda doping karşıtı Avrupa Sözleşmesi kabul edildi. Bu sözleşme, onaylayan tüm ülkeler için esas itibariyle aşağıdaki uyulması zorunlu kuralları öngörüyordu:
1. Doping maddelerinin tablolarla belirlenmesi
2. Riskli konuların belirlenmesi
3. İlgili merciler arasında koordinasyon
4. Dopingin yol açtığı zararlar hakkındaki bilgi ve eğitici planların geliştirilmesi
5. Araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesi
6. Ülkelerarası işbirliğinin güçlendirilmesi
7. Gözetim gruplarının oluşturulması

2004 yılında çeşitli ülkelerce anti-doping kontrollerinin karşılıklı olarak tanınması için bu
Sözleşmeye bir Ek Protokol ilave edilmiştir.
Bu Sözleşmenin önemi açık olmasından kaynaklanıyor ve böylece sadece Avrupa Konseyi üyelerince değil, her ülkece onaylanabilmektedir.

Sözleşmenin tanımlar ve kapsamı hakkında 2. maddesi hükmü özellikle önem taşıyordu, şöyle ki:

“Bu Sözleşmenin amaçları bağlamında:
1 a) ”Sporda doping.” kavramı, doping ilaç veya doping yöntemlerinin veya onların kullanımının atletlere sağlanmasını ifade eder;
2. b) ”doping maddelerinin farmakolojik türleri veya doping yöntemleri,.” aşağıdaki 2. madde hükmü saklı kalmak üzere, ilgili uluslararası kuruluşların yasakladığı ve 11 madde hükmünün 1 paragrafının b bendince daimî gözetim grubunca kabul edilen listelerdeki doping maddeleri ve doping yöntemlerini ifade eder. ”
c) “atletler” organize spor eylemlerine düzenli olarak katılan insanları ifade eder. Bu
tanımlar daha sonra ulusal mevzuatlarda homojen hale gelinceye kadar daha belirginleşerek tanımlanmış ve genelde doping, anti-doping kontrollerinin sonuçlarını
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değiştiren biyolojik veya farmakolojik aktif ilaçlar ve patolojik koşulların kabul edemeyeceği tıbbî uygulamalar olarak tanımlanmıştır.

Bu tanım son derece önemlidir çünkü doping kullanımının sadece yarışma performansını
değiştiren bir ilaç ve maddenin kullanımı değil, kontrolü engelleyen maddelerin kullanımı
veya bir yöntemin uygulanmasın da içerdiğini işaret ediyor, maskeleyici maddelere de
gönderme yapıyor.
Uluslararası hukuk için zorunlu olan bir sonraki adım, Parisʼte 19 Ekim 2005 yılında UNESCO Sporda Dopinge Kaşı Uluslararası Sözleşmesinin kabulü ile atılmıştır; bu belgeyle
WADAʼnın görevinin ulusal anti-doping kuruluşlarının koordinasyonu olduğu resmen öngörülmüş, WADAʼnın ürettiği kodlarla birlikte doping maddeler listesi belirlenmiş ve antidoping eylemlerine karşı güçlü bir homojenleştirme yolu açılmıştır.

Anahtar kelime: WADA, Avrupa Konseyi, Avrupa Sözleşmesi, ulusal mevzuat
Başlıklar: Uluslararası kuruluşlar; 1989 Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Sözleşmesi, okuma anahtarı olarak sağlık, uluslararası işbirliği, uluslararası mevzuatı dönüştüren ulusal mevzuat
Metodolojik belirtiler: Gençlere, doping uygulamalarını tanımlatın, uluslararası hukuk
tanımını irdeleyin, uluslararası standartların ulusal mevzuatı nasıl etkilediğini tartışın, dopingden dolayı diskalifiye olan atletleri araştırın ve irdeleyin, karşılaştıkları yasal hükümler
nedir?
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BESLENME VE DOPING: TAKVIYELERIN ROLÜ

Herkesin sağlık durumu, yeterli bir dengeyi idame etmek maksadıyla organik işlevleri
ve çevresi arasında olumlu bir etkileşim kurma yeteneğine bağlıdır. Tabii ki, fiziksel egzersiz, bu denge sürecini olumlu şekilde etkiler ve kısa ve uzun vadeli patolojilerin önlenmesi için vazgeçilmez bir araçtır.
Sporcunun yiyip içtikleri sağlığını etkiler. Açıkçası yalnızca vücut ağırlığını ve vücut kompozisyonunu değil, bunların da ötesinde egzersiz sırasındaki tüm enerji girdilerini, egzersiz sonrası kendine gelme hızını ve dolayısıyla tüm atletik performansı etkilemektedir. Dengeli bir diyet için öncelikle, tükettiğiniz gıdaların enerjinizi ve beslenme ihtiyaçlarınızı
karşılayacak yeterli miktarda enerjiyi sağladığından emin olmanız gerekir. Bu varsayımdan
yola çıkarak aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

1. Sabit günlük enerji ihtiyacınızın karşılanması, ani kilo değişimlerinden kaçınılması
2. Tüketilecek gıdanın ana yemeklere (kahvaltı, öğle ve akşam yemeği) ve atıştırmalıklara (sabah ile öğle arasında ve öğleden sonra) paylaştırılması
3. Karbonhidrat alımının yaygınlaştırılması (toplam kalorinin yaklaşık% 60'ı olacak şekilde)
4. Toplam kalorinin yaklaşık % 10-15'ine karşılık gelen yeterli protein alımı
5. Yeterli miktarda yağ alımı (toplam kalorinin % 25-30'una denk gelmelidir)
6. Sabit ve günlük lifli yiyeceklerin tüketilmesi
7. 1000 Kcal'de 100 mg'ın üstünde olmayacak şekilde kolesterol alımı
8. Yeterli miktarda vitamin alımı

Bu temel unsurlardan yola çıkarak bir sporcunun diyeti, yaptığı aktivitelere bağlı olarak farklılık gösterebilir, ancak diyet herhangi bir sportif aktivitenin ilk adımı olarak
sağlıklı ve verimli atletik performansa olanak sağlayan ana unsur olmaya devam etmektedir.

Bununla birlikte, modern farmakolojik araştırmalar sayesinde beslenme dengesindeki
eksiklikleri giderebilen sentezlenmiş maddelerden çokça piyasaya sürülmüştür. En tanınmış
olanları:
1. Kreatin
2. Riboz
3. Dallı zincirli amino asit
4. Hidroksi-beta-metil bütirat
5. Beta-alanin
6. Karnitin
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Birçok durumda, gerçek tıbbi gereksinimler bulunmamasına rağmen aşırı dozda veya
normal alımlar yapılması dahi, karaciğer fonksiyonlarının aşırı yüklenmesine neden olabilir. Bu durum ayrıca doğal beslenme (örneğin, diğer amino asitler) kapsamında alınan
diğer temel bileşenlerin normal emilimini engelleyebilir ve sindirim sistemine yönelik patolojik etkiler gibi diğer problemlere de yol açabilir.

Bu maddeler özünde doping değillerdir, ancak günümüzde bahse konu maddelerin kullanımının suiistimal edilmesi, performansın artırılması maksadıyla kullanıldığı kanısını
oluşturmuştur. Bununla birlikte, laboratuvar analizleri bu iddiaları doğrular mahiyette değildir, çünkü kullanılan takviye ilaçların hepsi aynı şekilde spor performansını iyileştirmede etkili değildir. Dallı zincirli amino asitler, hidroksimetilbütirat ve beta alanin gibi birçok
maddenin, sporcuların dayanıklılık veya patlama ihtiyacı olan sporlarda performansını
arttırmada veya yorgunluğun atlatılmasında etkin olmadığı belirlenmiştir. Aynı şey, kreatin gibi diğer maddeler için de geçerlidir. Özellikle takım sporlarına yönelik faydaları teyit
edilememiştir. Bu çerçevede, bazı özel egzersizlerde (bir tıklama veya sıçramada) fayda sağlayan maddelerin bir spor müsabakası süresince uzun süre aynı etkiyi vereceği
konusunda herhangi bir garanti yoktur.
Bu tür takviyelerin yanlış maksatlarla kullanımı, genelde amatör ve gençlerin spor faaliyetlerinde endişe verici bir anlayışın oluşmasına neden olmaktadır. Şöyle ki; gençler
doğal günlük diyetleri dışında bu tür takviyeler almazlarsa sporda iyi sonuçlar elde edemeyecekleri hissine kapılmaktadır. Spor yapma konusundaki bu yaklaşım, genç sporcuların dimağlarına tehlikeli şekilde yerleşerek daha sonraki dönemde doping kullanma
eğilimini artırmaktadır.

Anahtar kelimeler: Dengeli diyet, beslenme, değiştirme, enerji ve beslenme, spor eğitimi
Başlıklar: Doping nedir ve gıda entegrasyonu nedir, dengeli diyet ve entegrasyon, spora hazırlık konseptinin değiştirilmesi açısından gıda entegrasyonu.
Metodolojik belirtiler: Gençlerin ideal beslenme diyetlerinin oluşturulması, gıda takviyelerinin pazarlanmasının tartışılması, referans gruplarındaki (aile, toplum, spor grubu) herhangi bir beslenme takviyesinin tespiti için anketler oluşturulması
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ÖZSAYGI VE SEÇME KABILIYETI:
KOLAYA KAÇMA AÇISINDAN DOPING KULLANIMI
VE SINIRLARI ZORLAMANIN YOLU OLARAK SPOR
Özsaygı, bir kişinin varlık olarak gördüğü şey (Algılanan benlik) ile olmak istediği şeyi
(İdeal Benlik) değerlendirmesi sonucunda ulaştığı değer yargısının sonucudur. Dış (sürekli olumsuz kararlar, patolojik modelleri taklit etmek) ve iç faktörler (patolojik ve hastalık
yapmayan) nedeniyle bu iki zıt kutup arasındaki uyumsuzluk meydana gelmesi halinde yaşamın akışını değiştiren maddelerin alınmasına yönelik ciddi riskler oluşturabilir.
İnsanın kendini bilmesi ve limitlerinin farkında olması sağlıklı bir spor yaşamının temelini oluşturur. Spor, insanın kendi fizyolojisini tanımasını sağlar ve insanın kişisel performansını belirleyecek şekilde doğal limitlerine (her insanınki farklıdır) doğru gelişmesine yardımcı olur.
Bu durumda, bazı sosyal yeteneklerin (yaşam yetenekleri) geliştirilmesi gençlerin kendi fiziksel büyüklüğünü içselleştirmesine ve diğerleri tarafından nasıl göründüğü ile
karşılaştırmasına (bir çatışma yaşamadan) olanak sağlayabilir.

Bu kapsamda, verilen eğitim yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, etkili iletişim
ve empati gibi yetenekleri geliştirmelidir. Bu durum, bireyin seçenekler arasından seçim
yaparak kendi yol haritasını "çizmesine", seçeneklerini anlamasına (eleştirel anlamlandırma), seçenekler arasında kendine has bir yol aramasına (yaratıcılık), başkalarına
da önerecek şekilde alternatif çözümler bulmasına (problem çözme ve yenilikçilik kapasitesi) ve son olarak da faydacı hesaplamalar yerine karşılıklı anlama çerçevesinde
bahse konu seçenekleri başkaları ile paylaşmaya (empati) olanak sağlar.
Bu yöntem; yasakçı bir anlayışı (doping yasak, sonuçları tahrif etmek yasak) temel almak yerine; gençlerin dopingden neden kaçınması gerektiğini, sadece yasalara göre suç
teşkil ettiğinden veya zararlı olduğundan değil, bunun da ötesinde bir insanın, bireysel
veya topluluk halinde spor yapma temel felsefesine aykırı olduğunu kavratacak şekilde düzenlemeler hakkında bilinçlendirilmesi (kuralcı model) ve sağlık risklerinin (sağlık
modeli) anlatılması temelinde bir eğitim metodolojisinin seçilmesini öngörmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kendini algılama, anlatım, anlam inşa etme, spor ve kişisel sınırlar
Ana Başlıklar: Sınırlarınızın farkına varma sürecinin oluşturulması, başkalarıyla olan
ilişkiler, sosyal gruplara dahil olma / dışlanma, kendini deneyimleme yönüyle spor
Metodolojik belirtiler: İşbirliği ile özdeşleşmiş bir metodolojinin kullanılması, kişinin kendini ve başkalarını hikâyelerle betimlemesi, kendimizin ve başkalarının kabul edilen
sınırlarının tartışılması ve takım ruhunu ve sporcuların işbirliğinden bahseden spor hikâyelerinin anlatılması başarılı ve önemlidir.
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AILE VE SPOR, DOPINGLE MÜCADELE IÇIN
GEREKLI KOMBINASYONU OLUŞTURMAKTADIR

Doping maddelerinin rahatsız edici şekilde özellikle amatör alanlarda yaygınlaşmasına
olanak sağlayan husus, görünürlüğü sağlamanın temel bir şart olduğunu güçlü bir şekilde vurgulayan kültürel anlayıştır. Böylece bireylerin vücutlarını (ameliyat veya ilaçlarla)
değiştirmeleri daha kolay, hızlı ve uygun gibi görünmektedir.
Mümkün ve izin verilen değişiklikler ile kanunla yasaklanan ve yaptırım uygulananların
arasındaki sınırlar bulanıklaşır. Neticede bu durum amatör sporlarda dopingin
yayılmasının gerçek nedenlerinden biri haline gelmektedir. "Mükemmellik" adı altında
elde edilen nihai sonuç (teyide muhtaç, çoğunlukla abartılı ve aşırıdır) ve yorulmanın hızlı
ve anında atlatılması, belirgin veya ekonomik bir getirisi olmamasına rağmen, düşünülmeden ve yanlış bir şekilde tercih edilir. Böylece performansın değiştirilmesi eylemi, çoğunlukla olumsuz etkileri bilinmeden basit bir hale dönüşür.
Bu dinamikler, dopingi bir tür ilaç bağımlılığı olarak tasvir etmektedir. Dopingler bu şekilde algılanmadığından günlük olarak kullanılır ve böylece kendini çok iyi gizler. Bu tür maddelerin kullanılmasıyla sporcunun performansının artırılması veya diğer bir deyişle fizyolojisinin değiştirilmesi aslında realitenin değiştirilerek bireyin kendine ve başkalarına
farklı görünmesi anlamına gelmektedir.
Bu çerçevede, gençlerin yer aldığı gruplar dopinge çok iyi bir panzehirdir (ya da aksine patolojik davranışların yaygınlaştığı bir alan). Aile de doping konusunda ilk endişe
verici sinyallerin anlaşılabileceği bir kurumdur (okul ile birlikte). Ayrıca aile, realitenin tahrif edildiği dinamikleri fark edebilir ve gençlerin sosyal yeteneklerini geliştirerek, gençlerin sporu sağlık, güzellik ve sadece egzersiz olarak görmesine olanak sağlayabilir.

Spor bağlamında aktörlerin (antrenörler, yöneticiler), aileler ve ailedeki çocuklar ile ortak hareket ederek sağlıklı ilişkiler kurması, tavsiye edilen davranışların seçilmesi ve gençlerin muhakeme yeteneklerinin artırılması açısından önemli bir husustur.

Anahtar kelimeler: Diyalog, okul / aile, uyuşturucu bağımlılığı, antrenörler, yöneticiler
Ana Başlıklar: Bir deneyim, görünüş ve varlık olarak vücudumuz; performansa
bağımlılık, karar verme ve öncelik paylaşımı, sorunun ilk fark edilme yeri olarak aile ortamı, olumlu / olumsuz düzenleme sistemi olarak aile kurumu, aile ve antrenör veya spor
yöneticisi
Metodolojik belirtiler: Ailesinde de doping yapan birileri olan dopingli sporcuların hikayelerinin analizi, Bağımlılık konsepti hakkında grup tartışması.

13

REKABET, SPOR VE ZAFER:
BU ÜÇLÜNÜN SINIRLARI

1988'de Benjamin Johnson adlı atletin olimpiyatlarda doping kullandığının ortaya çıkması
medyanın dikkatinin dopinge çevrilmesine neden oldu. Bahse konu problem medya tarafından bilinmeyen bir durum değildi. Ancak 1980'lerin sonunda bir yaz gecesinde anlaşıldığı gibi yaygın olduğu da aşikar değildi.
Medyanın bu konunun üzerine gitmesinin yanında, bahse konu patolojik davranışın
yayılmasına davetiye çıkaran diğer etkenler de analiz edildi.
Sporun hoyrat bir şekilde ticarileştirilmesi, hiç tartışmasız sporun amacının da özellikle
gençler ve aileleri arasında değişmesine neden oldu. Bunu küresel bir ekonomik kriz gibi
düşünürsek, ekonomik sonuçlar almak için her yolun mübah (her ne pahasına olursa
olsun, sadece doping yaparak değil, aşırı antrenman yaparak, okulu bırakarak...) olduğu
bir hale dönüştü. Bu çerçevede, günlük hayatın spor da dahil olmak üzere her alanında
ihtiyaç olmamasına rağmen ve hatta insanın fiziksel sınırlarına ters etki edecek şekilde ilaç kullanma eğiliminden de bahsetmemiz gerekiyor. Ayrıca, özellikle genç sporcularda, ailelerin çocuklarını erken yaşlardan itibaren başarıya güdülemesi sporu sağlıklı
bir yaşam biçiminden (kazanmanın güzelliği spor yapmanın güzelliğinin bir parçasıdır.)
öfkeli bir hale dönüştürmektedir.
Bir sporcuyu doping hakkında eğitmek; sporu başka yönlere saptıran unsurlardan kurtarmak, rekabeti ve kazanmayı dünyadaki tüm sporlara hakim kılmak ve sporun sadece bundan da ibaret olmadığını belirtmek demektir. Sonuç olarak, doping fenomeni spor
performansının değiştirilmesi bağlamında daha geniş bir çerçevede ele alınmalıdır. Bu
kapsamda teknoloji dopingi, idari doping ya da bahis mevzuları giderek büyüyen ve endişe verici sorunlar olarak görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Hiper rekabet, sporun ticarileştirilmesi, sporun medikalizasyonu,
Ana Başlıklar: Erken profesyonelleşme, erken uzmanlaşma: Her ne pahasına olursa
olsun sonucu elde etme veya kazanma? Rakibim kim? Zaferin estetik boyutu, yanlış düzlemde rekabet, erken spor uzmanlığı, doping ve diğer sonucu değiştirme biçimleri
Metodolojik belirtiler: bazı sporcuların mülakatlarının sonuçtan ziyade performansını
analiz eden grup tartışması, ekonomik avantajlar ve spor hakkında haberlerin analizi,
spor dışında konuları ele alan gazetelerin doping araştırmaları üzerine grup tartışmaları, doping vakaları hakkındaki haberler üzerine yapılan yorumlar ve sosyal medya etkileşimlerinin analizi; sporun sonucunu değiştiren başka hangi yöntemler bulunmaktadır?
(bahis, teknoloji dopingi, ...)
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