
Bağımlılığa Giden Yolun 
Sosyolojik ve Psikiyatrik Yönleri

editörler
Nuray Atasoy

Vildan Çakır Kardeş 
Şebnem Sankır

Efil Yayınevi



Bağımlılığa Giden Yolun Sosyolojik ve Psikiyatrik Yönleri
Editörler: Nuray Atasoy, Vildan Çakır Kardeş, Şebnem Sankır

Genel Yayın Numarası: 318
ISBN: 978-605-4334-43-8
1. Basım, Mart 2020

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.©2020
Efil©2020

Bu kitabın tüm hakları saklıdır.
Herhangi bir şekil ya da yöntemle çoğaltılamaz.
Sertifika No: 45550

Son Okuma: Taner Çelik
Grafik Tasarım: Burak Aras

Baskı ve Cilt: Sage Yayıncılık Reklam Matbaa San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Zübeydehanım Mh. Kazım Karabekir Cd. Uğurlu İş Merkezi 97/24 
İskitler/Ankara • Telefon: +90 312 341 00 02 • bilgi@bizimdijital.com
Sertifika Nu.: 41356

 EFİL YAYINEVİ

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.
Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi 283. Sokak
Ata Apartmanı No: 9/7 06670 Çankaya/Ankara Türkiye
Tel   : (+90) 312 442 52 10
GSM : (+90) 530 108 99 76
Faks : (+90) 312 442 52 12

www.efilyayinevi.com • instagram.com/efilyayinevi • twitter.com/efilyayinevi



İçindekiler

Önsöz  /  5

Levent Atik
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları  /  9

Nuray Atasoy
Olgu Örnekleriyle Alkol, Madde Kullanımını 

ve Bağımlılığını Anlamak  /  33

Vildan Çakır Kardeş
Çocukluk Çağı Travmaları ile Tütün, Alkol 

ve Madde Kullanımı İlişkisi  /  54

Hasan Sankır
Gençlerde Madde Kullanımı ve Bağımlılık Süreci Üzerine 

Sosyolojik Bir Değerlendirme: Uzmanların Tespit ve 
Deneyimleri  /  86

Şebnem Sankır
Bourdieucu Perspektiften Gençlerde Sigara, 

Alkol ve Madde Kullanımı  /  119





Önsöz

Gençlerin sigara, alkol ve madde gibi bağımlılık yapıcı madde kul-
lanımı üzerine yapılan çalışmalarda belirtildiği gibi, gençlerdeki bu 
maddelerin kullanım sebepleri toplumsal bağlam ile sıkı bir ilişki içe-
risindedir. Gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanım sebepleri üze-
rine yapılmış çalışmalar, bu davranışların rastgele meydana gelmiş 
olaylar olmadığını, bireysel olduğu kadar, tarihsel süreçler içerisinde 
inşa edilen toplumsal bağlam ve pratikler ile ilişkili bir sürecin sonucu 
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sigara, alkol ve madde kullanım 
sebeplerinin anlaşılması, önleyici politikaların oluşturulması, alınacak 
tedbirler, madde kullanan gençlerin tedavileri, tedavi sonrası izlenme-
leri ve tekrar kullanımın önüne geçilmesi dâhil olmak üzere, bu aşama-
ların hepsi disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Gençlerin madde kullanmalarına etki eden faktörler, mikro seviyede 
aile ve arkadaş çevresinden başlayıp okul, politikalar, medya, kültür ve 
toplumsal yapıya kadar uzanan birçok hususu içine almakla birlikte, 
bunlar ile de sınırlı değildir. Bu kitap ele aldığı konular itibari ile sosyo-
lojik ve psikiyatrik yönlerden derinlemesine bir anlayış sunmaya çalış-
maktadır. Ayrıca bu kitap; gençlerde sigara, alkol ve madde kullanımı 
ve bağımlılık ile ilgili olarak, bu problemin anlaşılması için hem kurum 
ve kuruluşlarca hem de sosyal bilimlerin farklı disiplinlerince yapılmış 
önemli bilimsel çalışmalara katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan, önleyici 
ve koruyucu tedbirlere yön verecek politikaların oluşturulmasında bir 
kaynak olması amaçlanmıştır. 
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Kitap, bireye ve topluma etkileri itibari ile bir toplumsal problem 
olan gençlerdeki sigara, alkol ve madde gibi bağımlılık yapıcı madde 
kullanımını sosyolojik ve psikiyatrik alanın bakış açıları ile derinleme-
sine ve ayrıntılı ele almaktadır. Ayrıca kitabın genç yaş grubunu çalı-
şıyor olması ayırıcı bir diğer özelliğidir. Özellikle genç yaş grubu üze-
rinden böylesi bir toplumsal problemin ele alınmasındaki amaç sigara, 
alkol ve madde kullanımına ilk başlama yaşının 10-24 arasındaki genç 
yaş grubunun olmasıdır. Bu da genç nüfusun ayrı incelenmesini gerek-
tirmektedir. 

Bu bağlamda, alkol/madde kullanımı ve bozukluklarının tarihsel 
süreci, tanımı, yaygınlığı, nedenleri, tanı için kullanılan ölçekler, labo-
ratuvar yöntemleri ve tanı ölçütleri, yol açtığı sorunlar ve sonuçlar ile 
korunma ve tedavi konuları Prof. Dr. Levent Atik tarafından kitabın bi-
rinci bölümünde ele alınmıştır. Bu bölümde alkol kullanımı ve madde 
kullanımının yaygınlığı ülkemiz ve dünya genelinde yapılan araştırma 
sonuçları ile yayınlanmış raporlar gözden geçirilmiş, alkol/madde kul-
lanım bozukluklarının oluş nedenleri ve risk faktörlerinin bağımlılık 
gelişimine olan etkilerine değinilmiştir. Tanı ve tarama için kullanılan 
ölçekler, tanı ile ilgili değerlendirme ve yaklaşım önerileri üzerinde du-
rulmuştur. Korunma ve tedavi ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir.

İkinci bölümde, Prof. Dr. Nuray Atasoy tarafından klinikte karşılaşı-
lan gerçek olguların öyküsü aracılığıyla bağımlılık sürecinin nasıl baş-
ladığı, devam ettiği ve sonuçları ele alınmıştır. Olguların bağımlılığını 
anlamaya çalışırken, bağımlılığa giden yolun taşlarını döşeyen risk et-
kenleri ele alınmış ve önlemek için neler yapılabileceğine değinilmiştir.

Alkol/madde kullanımı açısından riski arttıran etkenler arasında de-
ğerlendirilen çocukluk çağı travmatik yaşantılarına üçüncü bölümde 
yer verilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Vildan Çakır Kardeş tarafından yazılan 
bu bölümde çocukluk çağı istismarlarının çeşitleri, yaygınlığı, erken 
dönem stresin beyin gelişimi üzerine etkisi, ilerleyen dönemlerde ruh-
sal sorunlarla bağlantısı ayrıca çocukluk çağı ruhsal travmalarının tü-
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tün, alkol/madde kullanımı ve bağımlılık süreçleri ile ilişkisi, cinsiyetler 
arası farklılıklar gibi konular literatür bilgileri eşliğinde farklı yönleriyle 
ele alınmaktadır.

Dördüncü bölümde, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sankır sembolik etkile-
şimci yaklaşım çerçevesinde gençlerde sigara, alkol ve madde kullanım 
ve bağımlılık olgusunu uzman görüş, deneyim ve değerlendirmele-
ri üzerinden ele almaktadır. Bir taraftan konuyu “Bağımlılık nedir ve 
nasıl ortaya çıkmaktadır?”, “Madde kullanımı ve bağımlılık arasındaki 
farklar nelerdir?”, “Bağımlılık çeşitleri nelerdir?”, “Madde kullanımına 
etki eden faktörler nelerdir?”, “Madde bağımlılığı ve kentsel yaşam ko-
şulları arasında bir ilişki var mıdır?”, “Madde bağımlılığı ve suç ilişkisi 
söz konusu mudur?”, “Ergenlik ve madde kullanımı arasında nasıl bir 
ilişki bulunmaktadır?” soruları ile irdelerken; diğer taraftan aileden 
başlayıp yerel yönetimlere kadar, kurumların rol ve işlevinin yanında 
muhtemel çözüm önerileri üzerinde durmaktadır.

Beşinci bölümde, gençlerde sigara, alkol ve madde kullanım sebep-
lerini, Bourdieu’nun sosyal teorisinin kavram ve kuramları ile incele-
yen çalışmaların bulgularının sentezlediği çalışması ile Dr. Öğr. Üyesi 
Şebnem Sankır bir taraftan yapı ve birey arasında nasıl bir etkileşim 
olduğunu yapılan çalışmalar üzerinden ortaya koyarken, diğer taraftan 
sosyal hayatın içindeki çok sayıdaki ince ayrıntının, farklı bağlamların; 
yirmi dört yaşından küçük gençlerin sigara, alkol ve madde kullanımı-
na etkilerini aydınlatmaktadır. 

İlgili bölümlerin her biri, sosyoloji ve psikiyatri bölümündeki bir 
grup uzman hoca tarafından yazılmıştır. Çok yoğun çalışmaları içeri-
sinde zaman ayırarak, emek veren ve aynı zamanda kitabın tam met-
ninin okunmasından, yayınlanması aşamasına kadar ilgi, destek ve 
yardımlarını esirgemeyen hocalarımız Prof. Dr. Nuray Atasoy, Prof. 
Dr. Levent Atik ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sankır’a içten teşekkürlerimi-
zi sunuyoruz. Kitabın yayınlanmasına kadar geçen sürede her zaman 
yanımızda olarak bizlere destek veren ailelerimize teşekkürlerimizi ile-
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tiyoruz. Kitabın basımını üstlenen Efil Yayınevi’ne, Fethiye Çolak ve 
ailesine, son okumasını gerçekleştiren Taner Çelik’e, dizgi ve tasarımını 
yapan Burak Aras’a teşekkürü borç biliyoruz.

Zonguldak 2020
Nuray Atasoy, Vildan Çakır Kardeş, Şebnem Sankır

Editörler



Levent Atik

Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları

Giriş

Bağımlılık yapan maddeler, ilaç veya gıda olmayan, beden ve zihin 
üstünde etki gösteren ve beyinde uyarıcı veya baskılayıcı etki oluşturan, 
algı, dikkat, bellek, duygudurum, mental durum, davranış ve motor 
işlevlerde bozulmalara yol açabilen psikoaktif maddelerdir (Dankı, 
2005).

Günümüzde alkol ve madde bağımlılığı, önemli bir halk sağlığı soru-
nu olarak kabul edilmektedir (Karakuş, 2012; Ulukoca, 2013). Bağım-
lılık, kişinin maddeye karşı kontrolünü kaybetmesi ve madde olmadan 
yaşamını sürdürmekte zorlanmasıdır. Madde kullanımı sonucu kişinin 
biyolojik yapısında değişiklikler oluşur. Çoğu kez kontrol edebileceği 
düşüncesiyle başlayıp yavaş yavaş bağımlı hale gelirler. Kişi bağımlı 
olduğunu kabul etmekte zorlanır ve farkında olmayabilir. Çoğunlukla 
kullanıcılar durumlarından söz etmekten hoşlanmazlar ya da durumu 
indirgeme eğilimde olurlar. Kişi, maddeyi sağlamak için günlük aktivi-
te ve sorumluluklarını zamanla yapamaz hale gelir ve bu konuda zarar 
görür. Ancak yine de yaşamı bu madde etrafında dönmeye devam eder. 
Kişi bunların bilincinde olduğu halde kullanmayı sürdürür. Maddeyi 
almadığında yoksunluk belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Madde alı-
mını kontrol edemez hale gelir ve bırakma konusundaki girişimleri de 
başarısız olur.
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19. yüzyılda, madde kullanan insanlar günahkâr veya suçlu gibi gö-
rülürken, bilimsel gelişmeler ve sosyal reformların etkisiyle 1951 yılın-
da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hasta olarak değerlendiril-
meye başlanılmıştır. Bağımlılık, daha sonra Amerikan Psikiyatri Birliği 
tarafından bir bozukluk olarak kabul edilmiştir (Ayvaışık 2009).

Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatis-
tiksel El Kitabı’nın beşinci baskısında (DSM-5) bağımlılık tanısal bir 
terim olarak kullanılmamaktadır. DSM-IV’te “madde ile ilişkili bozuk-
luklar” başlığı altında yer alan bozukluklar, DSM-5’te “madde ile iliş-
kili ve bağımlılık bozuklukları” başlığı altında sınıflanmıştır. Kullanım 
bozukluğuna yol açan maddeler “tütün, alkol, esrar, kafein, opiyatlar, 
uçucular, halüsinojenler, hipnotik ve sedatifler, uyarıcılar ve diğer mad-
deler” olmak üzere on farklı madde kümesini içermektedir. Maddenin 
Yol Açtığı Bozukluklar DSM-5’e göre “intoksikasyon”, “yoksunluk” ve 
“maddenin/ilacın yol açtığı ruhsal bozukluklar” olarak sıralanmaktadır 
(APA 2000, APA, 2013).

Hafif şiddette madde kullanım bozukluğu tanımı, madde kötüye 
kullanımı anlamındadır. Madde kötüye kullanımı, psikoaktif maddele-
rin kişide oluşturduğu rahatlatıcı, kaygı giderici veya zevk verici davra-
nışsal etkileri nedeniyle, tıbbi açıdan gerekmediği halde kişinin kendi 
isteğiyle maddeyi amaç dışı kullanmasıdır (Uzbay 2009).

Bağımlılık temelde bir beyin rahatsızlığıdır. Bağımlılık, gelişim süre-
cinde genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu, geliştikten sonra da 
hayat boyu süregiden bir hastalıktır (Uğurlu, 2012; Yılmaz, 2014). Bu 
konuda genetik ve biyolojik yatkınlık, gelişimsel, çevresel, sosyolojik ve 
kültürel etkenler, psikolojik bir içsel doğa ve içsel motivasyon özellik-
lerinin yanı sıra, kullanılan madde ya da maddeler tarafından beyin 
döngülerinde indüklenen nöral plastisitenin rolü vardır.

Bağımlılığa yol açan maddeler:

“Tütün
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Alkol
Esrar
Opiodler: (Morfin, Kodein, Eroin)
Hipnotik Sedatif ilaçlar: (Diazepam, Barbitürat)
Halüsinojenler: (LSD, Ekstazi, Meskalin, Fensiklidin)
Uyarıcılar: (Kokain, Amfetamin, Kafein)
Uçucular: (Benzol, Toluen) (APA, 2013)”

A. Alkol Kullanımı

Alkol, çok eski zamanlardan beri bilinen, doğal ve keyif verici, yatıştı-
rıcı, sarhoşluk yapan bir maddedir (Kalyoncu, 2000). Eski toplumlarda 
dini törenlerde de kullanılan alkolün üretimi ve ticareti ile ilgili yasal 
düzenlemelerin olduğuna dair kayıtlar bulunmaktadır. Şarap, Hristiyan-
lık’ta İsa’nın kanı anlamında dini törenlerde kullanılmakta, Tevrat’ta ise 
“en eski ilaç” olarak tanımlanmaktadır. Eski Mısırlılar ve Yunanlılar ta-
rafından tıbbi amaçla kullanıldığı, ayrıca alkol kullanımına bağlı ortaya 
çıkan sorunların da kaydedildiği bilinmektedir (Öncü, 2001).

Hipokrat’tan bu yana alkolün sağlığa olan zararlarına dikkat 
çekilmekle birlikte, alkol bağımlılığı bir hastalık olarak son 150 senede 
kabul görmüştür (Akvardar, 2011).

1700’lü yıllarda, Dr. Benjamin Rush sarhoşluğu bir hastalık olarak 
vurgulamış, 1849’da Magnus Huss ise, kronik alkol kullanımı anlamına 
gelen “alkolizm” sözcüğünü ilk kez kullanılmıştır. 1956 yılında 
“alkolizm” tanısı Amerikan Tıp Birliği’nin sınıflandırma sisteminde yer 
almıştır (Arıkan, 2011).

Alkol kullanımı sosyal içicilikten, sorunlu içme, riskli içme gibi kul-
lanım biçimlerinden bağımlılığa doğru bir dağılım gösterir. DSM’nin 
ilk basımlarında alkol kullanımı ile ilgili tanımlamalar daha kısıtlı ol-
makla birlikte, DSM-III’te alkol kötüye kullanımı ve alkol bağımlılığı 
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ayrı ayrı tanımlanmıştır. DSM-IV’te hiyerarşik bir yaklaşımla, alkol 
veya madde kötüye kullanımı bağımlılığa giden bir basamak olarak 
kabul edilmiştir (APA, 2000; Evren, 2012). DSM-IV-TR’de “madde ile 
ilişkili bozukluklar” başlığı altında yer verilmiş olup, DSM-5’te “Mad-
de ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları” adı altında yer 
almaktadır. DSM-IV’teki alkol kötüye kullanımı tanısı kaldırılmış ve 
DSM-5’te 11 ölçütten kaç tanesinin olduğuna göre kullanım bozuklu-
ğunun düzeyine vurgu yapılmıştır. DSM-5 tanı ölçütlerine göre, “uzun 
süredir alkol kullanılması, planlanandan daha büyük ölçüde ve sorun-
lu bir alkol kullanım örüntüsünün olması, kullanımın denetim altında 
tutulamaması, kullanım için büyük bir istek duyma ve işlevselliğinde 
düşmeyle birlikte tehlikeli olabilecek durumlarda da alkol alma” gibi 
belirtiler dikkat çekmektedir (APA 2013).

Alkol Kullanım Yaygınlığı

Tütün gibi alkol kullanımı da diğer maddelere göre daha fazla kabul 
edilebilmektedir. Küresel Alkol ve Sağlık Raporu’nda, son 12 ay içinde 
alkol kullanmayanların oranı %61.7 bulunmuştur. Alkol alanların 
%16’sının ağır içici olduğu belirtilmektedir. Rapora göre, dünyadaki 
ölümlerin %5.9’unun alkol tüketimine bağlı olabileceği belirtilmiştir. 
Raporda ülkelerin gelir düzeyi ile tüketilen alkol miktarının birbirine 
paralel olarak arttığı görülmüştür (WHO, 2014).

2016 yılında, dünya genelinde 15 yaşından büyüklerde tüketilen 
saf alkol miktarı kişi başına 6.4 litre olarak saptanmıştır (WHO, 
2017). WHO verilerine göre, alkol kullanım bozukluğu oranları (%0 
ile %16) ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Alkol kullanım 
bozukluğu ve alkol tüketim miktarları açısından toplumlar arasında 
sosyo-demografik özellikler, kültür, ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi 
nedenlerden kaynaklanan önemli farklılıklar olabilmektedir. Gerek 
tüketilen alkol miktarı ve gerekse alkol kullanım bozukluğu oranı 
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Doğu Avrupa ülkelerinde en yüksek olup, Doğu Asya ülkeleri ve 
kısmen Doğu Akdeniz ülkelerinde ise daha düşüktür. Alkol kullanım 
bozukluğu sıklığı dünya genelinde %4.1, Avrupa’da%7.5, Türkiye’de ise 
%2.7 olarak saptanmıştır (WHO, 2017).

Alkol tüketim miktarı ve alkol kullanım bozukluğu cinsiyetler ara-
sında farklılıklar göstermektedir. Dünya genelinde, 2010 yılında erkek-
ler için alkol tüketim miktarı kişi başı 21.2 litre ve kadınlarda ise 8.9 
litre olarak belirtilmiştir. 2014 yılı verilerine göre dünya genelinde alkol 
kullanım sıklığı erkeklerde %54, kadınlarda ise %27 bulunmuştur. Al-
kol kullanım bozukluğu sıklığı erkeklerde %7.2 ve kadınlarda ise %1.3 
saptanmıştır. Türkiye’de alkol kullanım bozukluğu sıklığı erkeklerde 
%4, kadınlarda ise %0.9 düzeyinde bildirilmiştir (WHO, 2014).

Araştırmalar alkol ve madde kullanım oranlarının diğer ülkelere 
göre Türkiye’de daha düşük olduğunu ancak giderek arttığını göster-
mektedir (WHO, 2014). Sağlık Bakanlığı verilerine göre, alkol kullanım 
sıklığı erkeklerde %23, kadınlarda %4, riskli alkol kullanım sıklığı ise 
%7 olarak bildirmiştir (Ünal, 2013).

İlhan ve arkadaşları (2008) tarafından, üniversite öğrencileriyle ya-
pılan bir çalışmada, en az bir kez alkol alma oranı%63.3 ve sorunlu al-
kol kullanımı oranı ise %9.7 bulunmuştur. Ayrıca evde yalnız yaşayan 
erkek öğrencilerde alkol kullanım riskinin daha yüksek olduğu bildi-
rilmiştir. Üniversite öğrencilerinin katıldığı başka bir araştırmada, al-
kol kullanım oranı %66.5, sigara kullanım oranı%60.2, esrar kullanım 
oranı %9.2 ve esrar dışındaki diğer maddelerin kullanım oranı ise %7 
olarak saptanmıştır (Taner, 2005).

B. Madde Kullanımı

Kötüye kullanım veya bağımlılık yapabilme potansiyeline sahip, fark-
lı biçimlerde alınabilen, bilişsel işlevler, algılama, duygudurum ve diğer 
beyin işlevlerini etkileyen “kimyasal maddeler”, madde terimi ile ifade 
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edilmektedir (Çakmak, 2006). Farklı pek çok madde; keyif verme, ağrı-
yı dindirme veya hastalıkları iyileştirici etkileri nedeniyle kullanılmış-
tır. Doğal kaynaklı maddelerin kullanılması çok eski zamanlara kadar 
uzanmaktadır. Geçmiş zamanlardan bu güne dini törenlerden, ruhsal 
durumu değiştirme ve hastalıkların tedavisine kadar farklı amaçlarla 
maddelerin kullanılmış olduğu bilinmektedir (Davison, 2004). Pek çok 
uyuşturucu ve uyarıcı madde, farmakolojik olarak merkezi sinir siste-
minde uyuşukluk veya uyarıcı etkiler oluşturur ve bağımlılık geliştiril-
mesine de neden olurlar. Bağımlılığa yol açma potansiyeli olan “esrar, 
morfin, eroin, kokain, amfetamin ve türevleri, sedatifler ve hipnotikler, 
uçucular vb.” pek çok madde sayılabilir (Sabuncuoğlu, 1995).

Amerikan Psikiyatri Birliği, karışıklıkları önleyebilmek amacıyla, 
uyuşturucu, narkotik madde, keyif verici madde, uyarıcı madde gibi 
terimler yerine hem uyuşturucu hem de uyarıcı etkileri de kapsayacak 
biçimde “madde” teriminin kullanmasını önermektedir. Maddelerin 
kullanımına bağlı bozukluklar da “madde kullanım bozukluğu” olarak 
tanımlanmaktadır (Uzbay 2009).

Madde kullanım bozukluğu tıbbi, toplumsal, ekonomik, hukuki bo-
yutları olan bir durumdur. Bu nedenle multidisipliner bir yaklaşımı ge-
rektirmektedir (Uzbay 2015).

Madde Kullanım Yaygınlığı

Dünya Uyuşturucu Raporu’nda 2015 yılında yetişkin nüfusta sade-
ce bir kez madde kullanma oranının %5 olduğu, %0.6’sında ise mad-
de kullanım bozukluğu bulunduğu bildirilmektedir. Bu durum madde 
bağımlılığının önlenmesi ve tedaviye olan gereksinimin önemini gös-
termektedir. Opiyat ve türevlerinin, madde kullanımının sağlık üzerin-
deki olumsuz etkilerine tek başına %70 oranında yol açtığı belirtilmek-
tedir (WHO, 2017).

Araştırma sonuçları, madde bağımlılığının kadınlarda, erkekle-


