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Ön Söz 

Ülkemizde son zamanlarda çocuk ve gençlerin uyuşturucu maddelere 

karşı yoğun bir ilgisi başlamış olup, uyuşturucu çeşitli şekillerde 

hemen hemen tüm evlere girmiş veya girmek üzeredir.  

Sosyal, ekonomik ve kültürel sıkıntılarını unutmak için çareyi 

uyuşturucu maddelerinde arayanlar, ne yazık ki uyuşturucu mafyasının 

sermayesi olmaktadırlar.  

Madde bağımlısı kişiler kendine zarar verdiği gibi çevresine de ciddi 

zararlar vermektedirler.  

Devlet tüm kurumları ile uyuşturucuya karşı tedbir almaya çalışsa da 

ve yardımsever dernekler özverili çalışmalar yapsa da, yine de 

uyuşturucu hergün kendine yeni müşteriler bulmaktadır.  

Uyuşturucuya karşı en etkili mücadele; insanın bilinçli olmasındadır. 

Zararlı ve zehirli tuzaklara karşı tedbirli ve temkinli olmak, sağlıklı, 

başarılı ve huzurlu bir hayat demektir. 

Bu kitap; madde bağımlısı kişiler ile yaşadıkları alanda yapılan birebir 

görüşmeler ve rehabilite çalışmalarından edinilen bilgi ve 

tecrübelerden oluşturulmuştur.  

Örnek olarak verilen öykülerde, bağımlıların isimleri ve mekanlar saklı 

tutulmuştur. Ayrıca öykülerdeki bazı gelişmeler, yumuşatılarak 

verilmiştir.  

Esenlikler dilerim.  

YILMAZ KARAHAN 

karahan.otugen@gmail.com  

 



Suçlusun!  
Merhaba!  

Beni tanıdın mı?  

Hayır mı?  

Ama, ben seni tanıyorum!  

Ben kim miyim?  

Ben senin bağımlı olduğun şeyim. Senin beyninde oturuyor, kanında 
geziniyorum.  

Biliyorum, beni sevmiyorsun ama benden de vazgeçemiyorsun. Aslında 
ben de seni sevmiyorum. Sevmediğim için de seni tüketiyorum. Hergün 
senin beynini yiyor, kanını içiyorum. Can düşmanına aşık olacak kadar 
zavallısın.  

Bana kızmaya hakkın yok! Beni sen davet ettin. “Gel beni oyala, uyut, 
uyuştur, keyiflendir” dedin. Ben de sana “oyalarım, uyuturum, 
uyuştururum, keyiflendiririm ama daha sonra sen beni besleyerek 
keyiflendireceksin” demiştim.  

Böyle birşey söylemedim mi?  

Ben yalan söylemem!  

Hergün televizyonlarda bitirdiğim kişileri görmedin mi?  

Gazetelerde öykülerini okumadın mı?  

Bilen kişilerin öğütlerini dinlemedin mi?  

Devletin uyarılarını duymadın mı?  

Hep benden bahsederler. Anlaşılan şu ki; ya anlamadın  ya da 
önemsemedin! 

Bunu nasıl mı yapıyorum?  

Anlatayım:  

Öncelikle şunu bilmelisin!  



Ben binbir kılığa giren, hem yakışıklı ve güçlü bir erkek, hem genç ve 
güzel bir kız olarak görünen insanlığın düşmanı ucubeyim.  

Şimdi böyle çirkin ve mikrop biri ile dost olduğun için pişmansın değil mi?  

Ben genellikle insanları uyuşturacak ve sağlığına zarar verecek olan her 
yerdeyim. Kolaylıkla çeşitli şekillerde elde edilebilirim. Kolaylıkla 
dediysek, ‘bedavayım’ demedik. Cilvelerimden ve kötülüklerimden dolayı 
insanlar beni parayla alır. İlk önceleri ucuz gibiyim, bana alışıldığında 
kıtlığa uğramış sebze-meyve gibi hergün fiyatım artar..!  

Beni piyasada çeşitli adlarla ararlar, bulurlar, alırlar.. Genelde bana şöyle 
seslenirler: 

Tütün, alkol, esrar, çiğnenen otlar, bali, tiner, kokain, eroin, bonzai, 
uyuşturucu ve uyandırıcı haplar...  

Hapların neler olduğunu yazmayacağım. Çünkü reklama ihtiyacım yok! 
Zaten varlığımın düşmanı doktorlar, haplardaki adlarımı benden daha iyi 
biliyorlar. Hangi kılığa girsem hemen beni yakalıyorlar. Beslendiğim 
zavallıları da iyileştirmek için çaba göstermeleri, beni kahrediyor! 

İnsanların maddeye karşı aşırı istek duyarak, kendi hayatını, ailesini, 
okulunu, işini, çevresini, değerlerini ihmal etmesi bağımlı olması 
demektir. Tabi ki bu bağımlılık kime? Can düşmanına!  

Ne büyük aptallık?  

İnsanın, kendini ve çevresini kahreden pisli ğe köle olması..!   

 

 

 

 



Neden ve Nasıl Alı şılır? 

Benim en masum olduğum yer de burası. Hiçbir kişiye “gel de beni 
kullan” demedim! Hep kendi istek ve arzuları ile veya bir zorlama ile beni 
aldılar, kokladılar, içtiler, yuttular..!  

Her bağımlının ayrı bir öyküsü vardı. Ancak çoğunun öyküsünde de ortak 
noktalar o kadar çoktu ki!  

Benim varlığımı en fazla ailenin yapısı belirler. Anne ve babanın 
birbirlerine ve çocuklarına karşı tavrı beslenme çantamdır. Eğer ilişkiler 
sağlıklı, sevgi ve güven içinde ise o evden bize müşteri çıkmaz. 
Müşterilerimin çoğunluğu da gençler ve çocuklardır.  

O kadar da vefasız değiliz. Bütün kölelerim benimle dertleşir. Anlatırlar. 
Bende Marko Paşa gibi onları sadece dinler ama reçetesini daha fazla 
madde alması hususunda içini gıdıklayarak yazarım.  

Yalancı cennetime geçip de, cehennemde yaşamayı neden seçtiklerini 
şöyle anlatıyorlar: 

1) Aile 
2) Arkadaş 

 

 

 

 

 

 

 



1) Aile:    

Madde bağımlısı çocukların ailelerinde genelde aşağıdaki sorunlar 
görülmektedir. Bu sorunlar çocukları madde bağımlısı yapabilir.  

— Ailenin e ğitimsizli ği ve parçalanmı ş olması. 

Örnek öykü:  “Babam, annemden boşandı. Mahkeme, küçük kız 
kardeşimle beni babama vermiş. Babam her sabah işine gider, akşam 
dönerdi. Ev işleri de benimle kız kardeşime kalırdı. Evin temizliğinde ve  
çamaşır yıkamada zorlanıyorduk. Öğle vakti okula gittiğimde, küçük 
kardeşim evde yalnız kalıyordu. Akşamdan babamın hazırladığı 
yemekleri yerdik. Babam da, biz de bu durumdan bunalmıştık. Babam bir 
gün evleneceğini söyledi. Biz de ‘annemiz mi gelecek?’ diye sevinerek 
sormuştuk. Babam, yeni bir anne geleceğini ve bir kız kardeşimizin daha 
olacağını söylemişti. Evlendi. Evimize yeni bir anne ve benim yaşlarda 
kızı geldi. Yeni annemiz de kocasından kızını taciz ettiği için kavgalı bir 
şekilde boşanmış... Kız ilkokuldan sonra okula gitmemiş. Ben de 
ortaokula gidiyorum. Analığım eve geldikten bir kaç gün sonra bana 
soğuk davranmaya başladı. Yüzüme bakarak konuşmaz, baktığında da 
azarlar gibiydi. Bir gün, babam bana ‘oğlum, annenin kızına yakın durma’ 
dedi. ‘Ne yaptım ki, baba?’ dedim. Babam, ‘sen dediğimi yap’ dediğinde 
ağladım. Ertesi günü, arkadaşlarımın evinde bir geceliğine misafir oldum. 
Yanlış yaptığımı düşündüm, eve döndüm. Akşam babam geldi ve bana 
‘dün gece nerede kaldın, neden eve gelmedin?’ diye sormadı. Halbuki 
babam evlenmeden önce hergün bizimle ilgilenir, ne yaptığımızı sorar ve 
neler yapacağımızı anlatırdı. İşte o günden sonra evi de, okulu da terk 
ettim. Babam beni arayıp, sormadı. Çalıştığım iş yerinde kalıyor, bali ve 
tiner kokluyor, bazen de hap atıyorum...” 

 

 

 



— Aile içi şiddet.  

Örnek öykü:  “Babam hergün at yarışı oynar. Eve geldiğinde eğer yüzü 
gülmüyorsa annem ve dört kardeş sessiz kalmaya çalışırdık. Bilirdik ki, 
babam yine kazanamadı. Zaten kazandığında da eve geç gelir 
arkadaşları ile yemeğe gidermiş. Biz geç gelsin diye dua ederdik. 
Kaybettiği hergün eften püften sebeplerden dolayı ya annemi döver ya 
da bizleri. Ablamı da kumar borcu olan adamın oğluna verdi. Beni de eve 
para getirmem için ayakkabı imalatçısına çırak olarak verdi. İşyerinde 
baliye alıştım. Evden kaçmayı düşünüyorum...” 

 

— Anne ve babanın kötü alı şkanlıklarının olması.  

Örnek öykü: “Annem ve babam sigara tiryakisi. Babam her akşam 
mutlaka yemekte 1-2 bardak rakı içer. Arada sırada annem de onunla 
birlikte içer. Her hafta sonu ailece arkadaşları ya bize gelir ya da 
arkadaşlarına gidilirdi. İçkili bir şekilde evde eğlence olsun diye kumar 
oynarlar. Küfürlü ve argo konuşmalardan zevk alıyorlar. Babamın 
arkadaşlarından biri, bulduğu her fırsatta beni taciz etmeye yeltenirdi. 
Bunu anneme söylediğimde, ‘kızım o senin amcan sayılır, seni kızı gibi 
seviyor’ demişti. Evde yalnız kaldığımda sıkıntıdan sigara içmeye 
başladım. Birgün annem beni elimde sigara ile görünce, kızacağını 
sandığım yerde ‘kızım bana da bir tane yaksana’ dedi. Artık birlikte rakı 
da içiyoruz...” 

 

 



— Anne ve babanın çocuklara kar şı ilgisizli ği.  

Örnek öykü:  “Annem ve babam çalışıyorlar. Akşam birlikte 
olduğumuzda bana günümün nasıl geçtiğine dair ve ihtiyacım hakkında 
hiçbir şey sormazlardı. Babamdan harçlık istediğimde ‘annen versin’, 
annemden istediğimde ‘babandan al’ dedikleri çok olmuştur. Babamın ve 
annemin okula gelip de derslerim hakkında bilgi aldıkları olmadı. Bazı 
zamanlar eve geç gelişim bile onları ilgilendirmiyordu. Otomobilleri 
benden daha önemliydi. Her akşam araba modelleri ve yenileme sohbeti 
yaparlardı. Kendimi evde yabancı gibi hissediyordum. Birgün kız 
arkadaşımla gençlik konserine gittik. Açık hava konserinde tanıştığımız 
kişilerle birlikte eğleniyorduk. Hiç farkında olmadan herkesten fazla 
bağırıyor ve zıplıyormuşum. Ayağına bastığım arkadaş bana kalın bir 
sigara vererek ‘şunu iç de, rahatla’ dedi. Arada sırada tek tük sigara 
içerdim. Bundan dolayı aldım ve içtim. Konser süresince gülmüş, 
sonrasında da ağlamışım. Artık her can sıkıntısında esrar içiyor, hap 
atıyorum...” 

 

— Okul eğitiminin ihmal ettirilerek, çocu ğun para kazanması için 
sokağa gönderilmesi.  

Örnek öykü: “Beş kardeşiz. Kenar bir mahallede kiralık evde yaşıyoruz. 
Babam kahvede çaycılık yapıyor. Abim tamircide çalışıyordu, askere gitti. 
Bende ilkokul 3. sınıfa gidiyorum. Benim büyüğüm ablam ilkokulu bitirdi, 
evde çeyizliğini hazırlıyor. Diğer iki kardeşim küçükler. Annem de evlere 
temizliğe gider. Okul kapandığında babam, şehrin büyük parkında mendil 
satmamı istedi. Beni parka kendi götürdü. Sokakta çalışan çocukları 
gösterdi, tanıştırdı. Onlardan yardımcı olmalarını istedi. Çocukların bir 
kaçı bizim mahalleden olduğu için kaynaştık. Önceleri utanıyordum. 
Satış yapamadığım için akşamları babam beni azarlıyordu. Para 
kazanmak için eve geç gitmeye başladım. Polisten ve zabıtadan kaçmayı 



da öğrendim. Arkadaşlarımın bazıları yerden izmarit alıp içiyorlardı. Beni 
de alıştırdılar...” 

 

— Aile içinde çocuklara kar şı güvensizlik.  

Örnek öykü:  “Evde ne yapsam beğenilmezdi. Okul notlarım eleştirilirdi. 
Yanlış yapacağıma ve yalan söylediğime inanırlardı. Sokakta benden 
küçükleri dövmeye, büyüklere sövmeye başladım. Sokakta bazı çocuklar 
ne dersem onu yapıyorlardı. Oyun bozuyor, oyun kuruyordum. Bazı 
abiler bana paket veriyorlar, onu bir yere götürmemi istiyorlardı. Ben de 
görevimi yapma sevinci içinde gururlanıyordum. Abilerle birlikte bira ve 
sigara içiyor, açık saçık fıkralar anlatıyorduk. Artık eve gitmez oldum...”  

 

— Çocukların “kendi kendine yeterli” olmasını engel lemek. 
Sorumluluk vermemek. A şırı korumacılık.    

Örnek öykü: “Annem önce düşük yapmış. Doktor tedavisi ile ben 
doğmuşum. 15 yaşına geldim ama annemin ve babamın gözünde hala 
nazlı bir bebek gibiyim. Küçüklüğümden beri hep bana ‘dikkat et’, ‘oraya 
gitme’, ‘bunu alma’, ‘şunu yapma’, ‘orda oynama’, ‘onunla konuşma’, ‘sen 
bırak ben yaparım’, ‘yorulma’, ‘terleme’ gibi sözlerle büyüttüler. Bana 
televizyonda kavgalı, savaşlı film bile izletmediler. Oyuncak silahım bile 
olmadı. Okulda erkek arkadaşlarım top oynarken ben kızlarla birlikte 
onları seyrederdim. Kız arkadaşlarımdan biri ‘sen neden oynamıyorsun?’ 
dediğinde hiç cevap verememiştim. Erkek arkadaşlarım kendi aralarında 
benim için ‘kız gibi oğlan’ derlermiş...” 



 

 

2) Arkada ş:  

Çocuklar madde kullanmaya genelde arkadaşlarının teklifi ve ısrarı ile 
başlar. Aile içi sorunlar çocuğa, evinin dışında huzur, güven, sevgi ve 
başarıyı aratır.  

Genelde şu nedenlerden dolayı madde kullanmaya başlarlar: 

- Arkadaşın “bir kereden bir şey olmaz. Hoşuna gitmezse bırakırsın”  
veya “dertlerini unutmak ve mutlu olmak istiyor musun?” teklifi ile başlar. 

- Hiçbir baskı olmadan arkadaşına özentiden veya meraktan başlar.  

- Hoşuna giden bir gençlik/çocuk grubunun, içinde olmak için başlar. 

- Çocuğun fiziksel konumundan yararlanmak için, gayri meşru kişilerce 
istismar edilerek maddeye alıştırılır. Çocuk uydu haline getirilir.    

- İstisna olarak bazı gençlerin aileden dolayı herhangi bir sorunu, 
ekonomik sıkıntısı ve arkadaşlarının olumsuzluğu olmamasına rağmen 
kendi tercihi ile madde bağımlısı olduğu da görülmüştür. 

Örnek öykü: “Lise 1. sınıfa yeni kaydolmuştum. Komşumuzun oğlu da 
aynı okulda son sınıfta okuyordu. Babam, komşumuzun oğluna da 
‘bizimkine abilik yap’ diye tenbihatta bulunmuştu. Abimiz, uyanık biriydi. 
Her sabah okula birlikte gider ama birikte gelemezdik. Sabah okula 
vardığımızda ‘hadi sen geç, benim azıcık işim var’ dediği çok olmuştur. 
Okulun arka kapısına yakın yerde bekleyen seyyar satıcıların yanına 
giderdi. Teneffüslerde kendisini gördüğümde, okula araba ile gelip giden 
bazı zengin çoçuklar ile konuştuğunu görürdüm. Ailesi varlıklı değildi. 
Ama kendisi temiz ve yeni giyinir, pahalı cep telefonları kullanırdı. Ben de 
ona hayranlık duyardım. Babamdan bana telefon almasını istediğimde, 
‘durumunun müsait olmadığını’ söylemişti.  



Tatil günü dışarıda dolaşırken, abiyi gördüm. Abi bana ‘nasılsın?’ 
dediğinde, ‘canım sıkılıyor’ demiştim. O da bana ‘hadi benimle gel, eğlen’ 
demişti. Bir apartman dairesine geçtik. İçeride okuldan tanıdığım kızlar 
ve oğlanlar da vardı. Abiyi gördüklerinde ‘işte geldi’ dediler, etrafını bir 
kaç kişi sardı. Daha sonra herkes dans etmeye başladı. Beni de 
aralarına aldılar, içki ve sigara verdiler. İlk defa bir kızla karşılıklı orada 
oynadım. Çok hoşuma gitmişti. Artık abinin peşini bırakmıyor, onun 
yolunu gözlüyordum. O da bunu anladığı için beni seyyar satıcılarla 
tanıştırdı. Satcılar bana ambalajlı haplar veriyor, bunu içerideki 
gençlerden bazılarına götürmemi istiyorlardı. Teslimatı yaptıktan sonra, 
abi bana para veriyordu. Yeni bir telefon alacak kadar param da olmuştu. 
Her haftasonu da gençlerin eğlendiği yerlere gidiyorduk. Orada 
sattığımız haplardan da içmeye başladım.  

Bir sabah, abiyle birlikte seyyar satıcılardan malı aldığımızda bizi sivil 
polisler yakaladı. Karakolda üzerimde uyuşturucu hap çıkmadığı ve 
yaşım küçük diye babamı çağırdılar, teslim ettiler. Abi ile birlikte satıcıları 
mahkemeye çıkarmışlar...”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Şeytana Uyduk” derler! 

 

Öyküleri okudunuz ve duydunuz mu? Bu öykülerin tamamını sizleri çok 
korkutmamak için anlatmadım. Öykülerin sonuna 3 nokta(...) koydum ki, 
gerisinin ne olacağını siz anlayasınız diye..!  

Ne demiştim?  

Ben mikrobum; ancak suçsuzum. Suçsuz olmama rağmen günahım çok! 
Bana ‘merhaba’ diyenlere hemen misafir olurum. Çok arsız, utanmaz, 
ahlaksız ve katilim.  

İnsanları evinden, okulundan, işinden, eşinden, ailesinden, dilinden, 
dininden ayırır, aklını alır, canından bile ederim!  

Kızların; güzelliğinin ve namusunun düşmanıyım!  

Erkeklerin; gücünü yok eder, kölem yaparım!  

Bunu yapınca efendim çok mutlu oluyor.  

‘Efendim’ kim mi?  

Benim yaratıcı efendim; Şeytandır.  

Biz, efendimizin 1001 suratlı çocuklarıyız. Bizimle arkadaş olanı yakarız, 
yıkarız!  

Ama biz kimsenin kapısını ‘bizi içeri al’ diye çalmayız. Bizi davet 
ederlerse, hemen gelir ‘içimizden birilerini seç, beğen, al’ deriz. İstenilen 
her şekilde hizmet ederiz. İçilir, koklanır, yutuluruz..!  

Pişman olduklarında “Şeytana uyduk” derler, yalan söyleyerek kendilerini 
avuturlar! 



Benim en sadık dostlarım, sokakta yaşayanlardır. Bana çok bağlıdırlar. 
Ne bulurlarsa içerler, koklarlar, yutarlar... Hastalanırlar ama doktora 
gitmeyi bilmezler.  

Karanlığın yüzü, yalnızlığın sesi olurlar ama bana ihanet etmezler. Onları 
kucaklarım ve boğarım!  

 

 

 

 

 



 



Bağımlı Çocukların Yer Tercihi 

Uyuşturucu madde kullanan çocuklar, mümkün olduğu kadar ailesinin 
gitmediği, görevlilerin uğramadığı ve evinden uzak yerleri tercih ederler. 
Kullandıkları maddenin cinsine göre gizlilik yerleri değişir.  

Gizli kullanım, yaş grubuna göre de değişkenlik gösterir. 

Parklar:  Günün her saatinde halka açık alan olması, madde bağımlısı 
çocuklar için bilhassa yaz aylarında cazip bir alandır.  

Terk edilmi ş ve ıssız mekanlar:  Kullanılmayan eski binalar ile insan 
yoğunluğunun olmadığı açık veya kapalı alanlar. 

İstasyonlar:  Akaryakıt istasyonları petrol türevlerinden yararlanmak için 
uğrak yerleridir.  

Gar civarları:  Otobüs ve tren garlarının civarları petrol atıklarının 
bulunduğu yerlerdir. Ayrıca buralarda terk edilmiş vagon ve otoların içleri 
madde kullanımı için müsaittir. 

Alt geçitler:  Yayalar için alt geçitler, geceleri kullanılır. 

Köprü altları:  Suları azalmış köprülerin altları, kontroldan uzak olduğu 
için tercih edilir. 

Korumasız tarihi yerler: Bekçisi bulunmayan veya görevlisi yetersiz 
olan kale içleri ile kent içinde restorasyon olmamış tarihi yapılar, ev gibi 
kullanılabilir. 

İnşaat alanları:  Bina ve tesislerin kaba inşaatları, madde kullanımı için 
uygun alanlardır. 

Stadyum ve spor salonu çevreleri:  Spor etkinliklerinin haftanın belirli 
günlerinde olması, tesislerin çevresi, etkinliğin olmadığı günler için uğrak 
yeridir. 

Mağaralar:  Yerleşim merkezlerine yakın tünel veya mağaralar var ise 
tercih edilir.   

Uyuşturucu ve uyandırıcı hap kullananlar için gizlilik önemli değildir. 
Ancak yasaklı madde kullananlar kapalı ortamda yalnız olmayı seçerler. 
Bazı kahvehane, kafe, pavyon ve barların, zula(kaçak, gizli) yerleri de 
yasaklı madde kullanımı için uygundur. 



Madde Bağımlılığı Nasıl Anla şılır?  

Madde kullanan çocuklarda davranış ve sağlık bozuklukları görülür.    

— Gereksiz yere asabiyet, bunalım, saldırganlık, unutkanlık, dalgınlık, 
titreme, koşma ve yürümede dengesizlik, konuşma zorluğu, uyku 
bozukluğu, çok konuşma veya suskunluk… 

— Solunum, mide, bağırsak, göz ve burun rahatsızlığı...   

— Geçmişinde olmadığı kadar arkadaşlarını araması veya arkadaşları 
tarafından aranması…  

— Evinden ve yakın çevresinden şikayetçi olması veya uzaklaşmak 
istemesi…  

— İnsani, milli ve manevi değerleri önemsememe, toplumsal kurallara 
karşı gelme veya güvenmeme…  

— Karşılaşmış olduğu sorunları aşmak için bir gayret göstereceğine, 
kaçmaya çalışması, anlamsız bahaneler uydurması…  

— Geleceğine dair beklentilerinden vaz geçmesi veya kendisi ile hiç 
uyumlu olmayan fikirler beyan etmesi…  

— Çok önemli sosyal olaylara kayıtsız kalması…  

— Hiçbir sebep yok iken, paraya ihtiyaç duyması ve bu davranışının 
süreklilik arz etmesi…  

— Evden bazı eşyaların kaybolması ve bu kaybolmaların devam 
etmesi…  

— Kendisine ait olmayan giysilerle eve gelmesi ve bu değişikliğin devam 
etmesi… 

 — Sürekli yalan söylemesi, iftira atması…  

— Kesici ve yaralayıcı aletlere ilgi duyması, üzerinde taşıması…      

 

 



Neler Yapmalıyız?  

Çocuğun madde bağımlısı olmaması, mücadelesi ve tedavisinde en 
önemli görev aileye düşmektedir.    

— Babalar her zaman çocukları ile doğrudan iletişim kurmalı ve 
ilgilenmeli.  

— Baba çocuğa güven vermeli.  

— Aileler en kötü şartlarında bile çocukları ile ilgilenmeli.  

— Çocuklar ailesine güvenince her türlü zorluğa katlanır ve sorunların 
çözümünde pay sahibi olurlar.  

— Aile çocuğuna insani, milli ve manevi değerleri öğretmeli. Bu 
konularda yetersiz iseler öğretmenden, din görevlilerinden ve çocuk 
polisinden yardım almalıdırlar.  

— Çocuk okul ve iş yerinde ziyaret edilmeli. Öğretmenden ve usta 
öğreticiden bilgi alınmalı.  

— Çocuğu milli bayram törenlerine, kütüphaneye, müzeye, tiyatroya, 
sinemaya, spor aktivitelerine, sergi salonlarına v.b. götürmeli.  

— Çocuğun önünde sigara ve alkol gibi uyuşturucu kullanmamalıdır.  

—  Kız çocukları evde bulunan kozmetik ürünlerinden parfüm ve 
deodorantları çok kullanmamalı. Bu ürünlerin içinde bulunan uçucu 
maddeler, uyuşturucu bağımlılığına davet çıkarabilir. 

— Çocuğa karşı şiddet ve baskı uygulanmamalıdır.  

— Evde el-yüz-ayak temizliği yapmadan ve pijamalarını giymeden 
günlük giysileri ile yatmamalı. 

— Anne ve babanın yattığı yerde, hep birlikte kızlı erkekli kardeşleriyle 
yatırılmamalı.  

— Çocuğun boş zamanlarının değerlendirilmesinde rehberlik yapılmalı. 

— Çocukta madde bağımlılığı ile ilgili bir belirti anlaşıldığında, hemen bir 
psikiyatri uzmanına müracaat etmelidir.  



— Tedavi için yardım almak isteyen aileler, Rehabilitasyon Merkezlerine, 
Sağlık Ocaklarına, Hastanelere ve Çocuk Polisine  başvurmalıdır.  

— Çocuk cinsel istismara veya şiddete uğramış ise doktor raporu ile 
birlikte Cumhuriyet Savcılığına başvurulmalıdır.  

— Madde bağımlılığı tedavisi uzun, zahmetli ve sabır ister. Tedavinin 
başarılı olması için çocuğun istekli olması gerekir. Çocukta tedavi isteği 
uyandırılmalı.  

— Tedaviden sonra çocuğu kesinlikle eski ortamından uzaklaştırmak 
gerekir. Aynı arkadaş grubu ile karşılaştığında yeniden teslim olabilir.  

— Madde bağımlısı çocuklarda sabır ve düşünme yetileri zaafa 
uğramıştır. Bundan dolayı çocuklar, sıkıştırılmadan yapacağı bireysel 
işlere yönlendirilmeli.  

— Çocukları mümkün olduğu kadar yüzme sporu ile meşgul etmelidir. 
“Fiziksel Yorgunluk” ilaçtır.        

 

 

 

 

 

 

 

 



Çocuk sokakta neden ya şar? 

Bu sorunun cevaplarında birçok neden sıralanabilir. Ancak, çocuğun 
sokakta kalmasının ve aile ortamından kopmasının en etkili gerekçesi, 
“BABA” faktörüdür. 

a) Ailede baba yoktur. Anne, babanın boşluğunu dolduramamaktadır. 

b) Üvey baba vardır. Üvey baba çocuğu ötelemiştir. 

c) Baba vardır. Çocuğa şiddet uygulamaktadır. 

d) Baba çocuğu ile hiç ilgilenmemektedir. (Okul-İş-Arkadaş) 

e) Baba vardır. İşi gereği eve çok seyrek gelmektedir. Yeterli ilgiyi 
verememektedir. 

f)  Baba çocuğun yalnız maddi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Manevi 
dünyası ile ilgili herhangi bir rehberlik yapmamaktadır. 

g) Baba ve/veya anne, çocuğun fiziki konumundan maddi kazanım elde 
etmeye çalışmaktadır. 

h)  Baba tarafından çocuk istismara uğramıştır. (Ensest) 

i)   Ailede kötü alışkanlıklar vardır. (uyuşturucu-kumar-fuhuş. vb) 

k)  Medya ve arkadaş etkisinde kalmıştır. 

Özellikle bir hususu vurgulamak gerekir. Çocuk fakirlikten dolayı sokakta 
yaşamayı tercih etmez. Fakirlikten dolayı çocuk sokakta çalışabilir. 
Ancak, madde bağımlısı olarak sokaklarda kalmaz…  

15 yaş altı kimsesiz olan çocuklar, aciliyetine binaen hemen Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığınca (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu) korumaya alınır. 

Sokakta yaşayan tüm çocuklar madde bağımlısı değildir. Fakat, çocuğun 
sokakta kalma süresi uzadıkça uyuşturucu kullanma riski de artmaktadır. 

Sokakta yaşayan erkek çocuklar bir şekilde kendini koruyabiliyor. Kız 
çocuklarının durumu ise, insanlığın yüz karasıdır. 

Medya çocuklarımıza kötü örnekler sunmaktadır. Eğitimleri zaten yeterli 
olmayan ailelerin izlediği dizi filmler ve yarışma programları bazı 



çocukları, bilhassa kızların evden kaçmasına veya birileri tarafından 
kandırılmasına neden olmaktadır. 

Sokakta yaşayan madde bağımlısı çocuklar, genelde ortak özellikler 
gösterirler. Aslında bu çocuklarımız, “Korkulacak Yaratıklar” değildir. 
Onları anlayabilmek ve yönlendirebilmek  çok  önemlidir. 

Ancak bu çocuklarımıza karşı tedbirli ve temkinli davranmak da 
gerekmektedir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sokakta Ya şayan Madde Ba ğımlısı Çocukların 
Genel Özellikleri 

İstedi ği  şekilde  ya şamaya  çalı şır. Hür ve Asidir. 

1-   Gelecek ile ilgili planları yoktur. Yaşadıkları an önemlidir. 

2-   Tek başlarına korkak veya ürkektirler. Birlikte olduklarında etkili 
olurlar. 

3-   Merak ve taklit duyguları yüksektir. 

4-   Her türlü sosyal tehlikeye açıktırlar. Bu nedenle kesici alet taşırlar. 

5-   Kendilerine faça atmaları (kollarına, bacaklarına, göğüslerine) grup 
içinde statü edinmek, korkmadıklarını ispat veya öfkesini bastırmak 
içindir. 

6-   Sürekli “Yalan” söylemeye müsaittirler.  

7-   Kendinden küçükleri tehditle yönlendirir ve korumaya çalışır. 

8-   Grupçuluk çok kuvvetlidir. Elindekilerini arkadaşlarıyla paylaşır. 

9-   Parayı saklama, tasarruf etme eyleminde bulunamaz. Harcar. Para 
bitene kadar grupta “Ağa” dır. 

10-  Maddeli olduklarında şuurları yerinde değildir. Takıntılarının esiri ve 
inatçı olurlar. Çarpık ilişkiler olabilir. 

11-  Grubun sırlarına ve kurallarına itaat ederler. 

12-  İhtiyaçlarını karşılamak için mutlaka hırsızlık yapmıştır. İleri 
zamanlarda gasp eylemlerinde bulunabilir. 

13-  Dini ve milli bilgileri  yetersizdir. 

14-  Maddi bir kazanç uğruna çok kolay yönlendirilebilir ve istismar 
edilebilirler. Bundan dolayı gayri meşru kişi veya kişilerce kullanılırlarsa, 
kamuya  ciddi zarar verebilirler. 

15-  Eğitim seviyeleri çok düşüktür. İlköğretim terk veya okur yazar 
değillerdir. İlköğretimin 3. ve 4. sınıflardan terk çoğunlukta olup, 9-11 yaş 
grubu risk taşımaktadır. 



16-  Güvenlik görevlilerinden korkarlar. 15 yaş altı çocukların 
tutuklanmaları az olduğu için hırsızlık işleri genelde bu yaş grubuna 
yaptırılır. 

17-  Herhangi bir işte süreklilik gösteremezler. Sabırsız olup, çabuk 
sıkılırlar. 

18-  Genellikle, kırmızı ve siyah renkler ile arabesk müziği tercih ederler. 

19-  Güvenilmek, sevilmek ve korunmak isterler. Kendilerine bu 
duygularla yaklaşanlara bağlanırlar. 

 

Madde bağımlısı çocukların ruh halini gösteren duvara çizdikleri resimler. 



 

Maddeli olduklarında bıçak, faça ve jilet ile vücutlarını keserler. 

 

Tiner kokladıklarında, kendini yakanlar da olmaktadır. 



Tedavi ve Sonrası 

Madde bağımlısı bu çocukların tedavisi, çocuğun istekli olmasına 
bağlıdır. 

Tedavisi olmuş, madde kullanmayı bırakmış çocuk ve gençlerin eski 
yaşamış olduğu arkadaş grubu ve sosyal çevresinden uzaklaştırmak 
gerekir. 

Tedavi olup, bağımlılıktan kurtulan bir çok gencimiz meslek ve aileye 
kavuşmuştur. 

Çocuğun kendine öz güvenini geliştirmek için, mutlaka bir iş eğitimine 
tabi tutulması ve kontrolü sağlanmalıdır. 

Sokaklarda çalışan çocuklarla, sokakta yaşayan madde bağımlısı 
çocuklar farklı özellikler gösterir. Bunları karıştırmamak gerekir. 

Sokakta çalışan çocuklarda, sosyal tehlikelere açıktır. Ancak sokakta 
çalışan çocuklarda uyuşturucu kullanma oranı az olup, sahiplenenleri 
vardır. Yani çocuğu sokakta çalıştırmaya yönlendirenler, çocuğu kontrol 
eder. 

Sokakta yaşayan madde bağımlısı çocuklar; terk edilmişlik ve özgürlük 
duygusu içinde yalnızlığın akrabasıdır… 

 

 



 



 

“Ottur, Günahı Yoktur”  

Hep çocuklardan ve gençlerden bahsettik. Ya büyükler ne olacak? 
Yetişkinler kullanmıyor mu?  

Esas kullanıcılar, satıcılar ve yayıcılar büyüklerdir.  

Bağımlı büyüklere sigara, alkol, bali, tiner artık çerez gibi gelir. Onları 
tatmin etmez! Onların en hafif uyuşturucu olarak kullandıkları “Ottur, 
günahı yoktur” dedikleri esrardır.  

Hap, eroin ve kokain esas gıdalarıdır.  

Bu kişilerin kendine ve çevresine verdiği zararlar, toplum için büyük 
tehlikeler oluşturmaktadır: 

— Uyuşturucu alamadıkları zaman girdikleri kriz döneminde şuursuzca 
davranır, her türlü çılgınlığı yapabilir. 

— Uyuşturucuyu bulmak için ahlaksızlığa bile tevessül eder. 

— Uyuşturucu için hırsızlık ve gasp girişiminde bulunabilir. 

— Kaçakçılık ve kuryelik işini yapabilir. 

— Uyuşturucuya kolay ulaşabilmek için yakın çevresini, bağımlı 
yapmaya gayret eder. (Aile bireyleri ve arkadaşları) 

Uyuşturucu alacak maddi gücü olmayan bağımlılardan bazıları, kızını ve 
karısını bile satıcıya emanet olarak bırakmıştır.  

 

 

 



 

Uyuşturucu İlletini Bırakmak İsteyen Ba ğımlılara Öneriler: 

1) Kısa süreli düşünün. Yani sadece yaşadığınız günde, madde 
kullanmamaya gayret edin. Bugünü maddesiz geçirdiğiniz de, 
ertesi gün “madde kullanmayabiliyorum” cesareti oluşacaktır. 

2) Madde kullandığınız günlerde yaptıklarınızı yapmamaya gayret 
edin.  
a) Aynı yoldan yürümeyin.  
b) Aynı mekanlara gitmeyin.  
c) Aynı müziği dinlemeyin.  
d) Aynı kişileri görmeyin.  
e) Yolunuzu değiştirin.  
f) Koşmuyorsanız, koşun.  
g) Aklınıza düştüğünde, “istemiyorum” diye bağırın.  
h) İhtiyaç duyduğunuzda su ve ayran için.  
i) Yanınızda sürekli su şişesi taşıyın. Öfkelendiğinizde su şişesini 

sıkın, üzeriniz ıslansın, dikkatinizi dağıtın… 
3) Uyuşturucu kullanmadığınız zamanları düşünün. Başarılı 

olduğunuz ve sevinçli günlerinizi hatırlayın.  
4) Utancı kaldırın, güvendiğiniz kişilerden açıkca yardım isteyin. 
5) Gizliliğin elbisesi yalandır. Her yalan söz, uyuşturucuya doğru bir 

adım atmaktır. Kendinize ve çevrenize dürüst olun. Doğruları 
söyleyin. 

6) İyileşmek için doktora gitmeyi arzulayın. 
7) Narkotik ve Çocuk Polisi görevililerinden korkmayın. Yardım 

isteyin. 
8) Kendinizin yakışıklı bir erkek veya güzel bir kız olduğunuza inanın. 

Kendinizi övün. Kendinizden nefret etmeyin. 
9) Doktorların ve uzmanların tavsiyesine uyun. 

10) İhtiyaçlarınızı karşılamak için çalmayın, isteyin.  

11) Gürültülü ve kalabalık yerlerden uzak durun.  

12) Bulmaca çözün, resim yapın.  

13) Sebze yemekleri ile elma, portakal, vişne ve narı tercih edin. 
Özellikle vişne suyu için. 



14) Dar ve koyu renkli(kahverengi, kırmızı, siyah) giysiler giymeyin. 
Beyaz, yeşil ve mavi renkli giysileri tercih edin.  

15) Televizyonda şiddet ve korku içerikli film izlemeyin. Komedi türü 
film izlemeye özen gösterin. 

16) Yanınızda güvendiğiniz bir dostunuzla birlikte sakin bir yere gidin. 
Orada boş bir teneke kutusuna, yoruluncaya kadar söylenerek vurun.  

17) Müsait bir yerde, sizi uyuşturucuya alıştıran kişiyi veya sebepleri, 
Şeytan taşlar gibi bir kayaya taş atarak dövün.  

18) Kuru topraklı bir yerde, çıplak ayakla yürüyün.  

19) Açık alanda derin nefesler çekin.  

20) Mutlaka yüzme sporu ile ilgilenin. Yüzmeyi bilmiyorsanız bile suya 
girin. Denizde yüzme zamanı, güneşin yakıcı olmadığı sabah ve 
akşam üzeri olmalıdır. Evde sık duş almayı ihmal etmeyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

UYUŞTURUCU RAPORU 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nin yayınladığı '2014 
Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre; uyuşturucu kullanımı ve 
bağımlılığının 2014 yılında yüzde 17 arttı. 

Son dönemlerde gündeme gelen bonzai kullanımı ise yüzde 38 arttı. 
Raporda, 2014 yılında 648 kişinin doğrudan veya dolaylı 
olarak uyuşturucuya bağlı hayatını kaybettiği yer alırken bir diğer korkunç 
gerçek ise 13 yaşında bir çocuğun uyuşturucudan ölmesi... 

BAĞIMLI SAYISI ARTIYOR 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı, "2014 Türkiye Uyuşturucu 
Raporu"ndaki istatistiki veriler, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının 
ürkütücü boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Başta Bonzai olmak üzere 
uyuşturucu bağımlılığı, kullanımı ve buna bağlı ölümlerin artmasından 
sonra "Uyuşturucu Eylem Planı" devreye sokuldu. 6 bakanlığı kapsayan 
ve uygulamaya başlanan eylem planına rağmen uyuşturucunun önüne 
geçilemedi. Emniyet müdürlüklerinin bünyesinde kurulan NARKOTİM 
ekipleri, birçok operasyona imza attı. Raporda, gündemden düşmeyen 
Bonzai kullanımının yüzde 38 arttığına dikkat çekilirken, uyuşturucu 
kullanımının da yüzde 17 artış gösterdiği belirtildi. 

Uyuşturucu satıcılarının, bağımlılığı artırmak için sentetik kannabinoidler 
olarak adlandırılan "Bonzai"nin, ABD ve Çin'den Türkiye'ye yasa dışı 
yollardan sokulduğu etken maddenin ada çayı ve damiana çayı gibi bitki 
yapraklarına emdirilerek piyasaya sürüldüğü kaydedildi. Özellikle 
gençlerde bağımlılığı artırmaya yönelik piyasaya sürülen bonzainin 
hammadesinin çoğunun, merdiven altlarında ve insan sağlığına zarar 
verecek şekilde üretildiğine de dikkat çekildi. 

648 KİŞİ ÖLDÜ 

Adli Tıp Kurumları'ndan alınan ölüm nedenlerinin de yer aldığı raporda, 
Türkiye'de 2014 yılında 7'si kadın 232 kişinin doğrudan, 12'si kadın 416 
kişininde dolaylı olmak üzere 648 kişinin uyuşturucudan hayatını 
kaybettiği belirtildi. Uyuşturucuya bağlı dolaylı ölen 416 kişinin ölüm 
nedeni olarak, yüksekten düşme, suda boğulma, elektrik yaralanması, 



mide kanaması, kalp-damar hastalığı, akciğer enfeksiyonu, beyin 
kanaması, yanık, kanser, cinayet ve elle boğma gibi kayıtlara geçti. 

Türkiye'nin 2013 yılındaki uyuşturucu raporunda ise toplam ölüm sayısı 
162 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Raporda dikkat çeken bir başka detay 
ise uyuşturucu madde kullanıcılarının başlama nedenleri oldu. 
Uyuşturucuya başlama nedenlerinin başında yüzde 48.98 ile arkadaş 
etkisi gelirken, merak nedeniyle başlayanların ise yüzde 23.71 olduğu 
kaydedildi. Uyuşturucu madde kullanıcılarının yüzde 69.74'ünün 
ilköğretim mezunu olduğu, madde kullanıcılarının yüzde 66.49'unun hiç 
evlenmemiş veya yalnız yaşayanlardan oluştuğu ifade edildi. 

http://www.sabah.com.tr/yasam/2014/12/28/korkutan-uyusturucu-raporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASINDAN: 

Yeni tehlike 'marok' 

 

Sakarya'da ortaya çıkan ve Fas'tan geldiği için "marok" adını alan 
yeni uyuşturucu türü, bonzai gibi üretiliyor. Uzmanlar "Hızla bağımlılık 
yapar, öldürür" diye uyarıyor 

Sentetik uyuşturucu bonzaiden sonra yeni bir tehlike ortaya çıktı:Marok... 
Esrar ve sentetik madde karışımı ile üretilen marok adlı uyuşturucu, 
Fas'tan yayıldı. Marok, Türkiye'de ilk kez Sakarya'da geçen gün ele 
geçirildi. Metal para görünümündeki uyuşturucu, tanesi ortalama 150 
liradan satılıyor. Uzmanlar, bu uyuşturucu için "Bonzai gibi üretiliyor. En 
az onun kadar tehlikeli. Hızla bağımlılık yapar, öldürür" diye uyarıyor. 
Sakarya'da düzenlenen operasyonda M.B., B.B. ve Ö.F. gözaltına alındı. 
Şüpheli M.B.'nin evinde ve otomobilinde, ağırlığı 280 gram olan 220 adet 
marok ele geçirildi. Uyuşturucu, özelliklerinin tespiti için İstanbul Kriminal 
Laboratuvarı'na gönderildi. M.B. ve B.B. tutuklandı, Ö.F. ise serbest 
bırakıldı. Uzmanlar, marok adlı uyuşturucunun Fas'ta kalitesiz esrara, 
bonzai gibi sentetik maddeler karıştırılıp preslenerek elde edildiğini 
söyledi. İçindeki maddeler henüz net olarak bilinmiyor. Ancak vereceği 
zararın boyutu çok büyük. Bonzai gibi tüm bilişsel yetenekler, 
konsantrasyon ve hafıza üzerinde yıkıcı etkisi var. Bu etkiler kullanmaya 
başladıktan sonra hemen birkaç ay içinde başlıyor. 

http://www.sabah.com.tr/yasam/2015/03/10/yeni-tehlike-marok 



Bonzai kullanan genç donarak öldü 

 

Sultanbeyli'de, bonzai kullanan genç, boş bir arazide donarak hayatını 
kaybetti. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu kullanan kişilerin önce soğuğu 
hissetmediğini, ardından ise donduğunu belirtti. 

Sultanbeyli otoban gişelerinin yanında bulunan boş arazide donmuş 
halde bir ceset gören sürücüler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 
polis, bonzai içtiği tespit edilen şahsın donarak hayatını kaybettiğini 
belirledi. Üzerinden Salman G. (32) isimli kimlik çıkan şahsın yanında 
bonzai içmede kullanılan ve ‘ kova ’ olarak tabir edilen bir eşya 
bulundu. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cesedin 
morga kaldırılacağı belirtildi. 

Bu arada emniyet yetkilileri, uyuşturucu kullanan kişilerin önce soğuğu 
hissetmediğini, ardından ise donduğunu ifade etti. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27952820.asp 

 



Kıbrıs’ta da Gençler Zehirleniyor! 

3 yıl bonzai kullanan Z.T:  
“İsmim Z.T. 16 yaşındayım. Bonzai maddesini 3 sene kullandım. 13 
yaşında başladım. Arkadaş ortamında başladım. Adada çoğunluk olarak 
bonzai kullanılıyor. Çevremde bu maddeyi kullanan hemen hemen 30-40 
kişi var. Genellikle 17-19 yaş grubu kullanıyordu. Bu ortamlar erkekli kızlı 
ortamlardı. Maddeye ulaşım rahattı. Bir telefonla gelebiliyordu. İçince 
beni uyuşturuyordu. 2 kez polislik olayım oldu. İçeri giren arkadaşlarım 
ismimi verdi. Arkadaşlarım operasyonda yakalandı. Onları da başkası 
söylemişti. Çevremde içenlerin birçoğu torbacılık da yapıyor. Hem içicilik 
yapıyorlar, hem satıcılık. Polis ifademi aldı, yaklaşımı normaldi. Sadece 
isim vermek için baskı kurdular. Ben de isim vermedim. Bu uyuşturucu 
güneyden geliyor. Üretildiği yeri de bütün ada biliyor. Üretildiği yeri 
görmedim ama polisler nerede üretildiğini biliyor. Bu madde genelde 
kuzeydeki gençler için üretiliyor ama güneydeki gençler de kullanıyor. Şu 
an kullanmıyorum ama bırakırken zorlandım. Bırakırken tedavi almadım. 
Bonzainin tedavisi yok çünkü kanda gözükmeyen bir madde. Bırakmak 
için sadece biraz irade yeter. Şu an unutkanlığım var şu an. Böbrekleri 
çok yoruyor. Kalp ritmini bozuyor. Tansiyon ve şeker hastalığına yol 
açıyor. İçtiğim zaman şekerim düşüyordu, çikolata yiyordum. Bu işin 
sonu mezara kadar gidebilir. İçenler daha çok beyinleri ölmeden 
bıraksın. Beyin kendini yenileyen bir organ değil. Bu maddeyi bulabilmek 
için insanlar her şeyi yapabilmeyi göze alıyor. Daha çok Gazimağusa’da 
kullanılıyor. Orası bu işin göbeğidir. Oradan alınıp burada satılıyor. Şu an 
18 yaşından küçük yaklaşık 50 kişi tanıyorum bonzai kullanan. Bonzai 
kullanımı bayağı yaygın. Gençlerin %70’i kullanıyor. Yeni başlayanlar 
derhal bıraksın. Hiç kullanmayanlar zaten başlamak istemez. Kötü 
arkadaşlara uyup bir içmeden bir şey olmaz diye düşünülmesin. Rum 
tarafı savaş zamanında yapamadıklarını şimdi yapıyor kronik savaş 
olarak. Türk gençlerini zehirlemeye çalışıyorlar bence. Herkes biliyor 
buranın üretildiği yeri. Neden kapatılmıyor? Bu bir kimyasal savaştır.”   

http://haberkibris.com/genc-bagimlilarin-ibretlik-hikayesi-2013-04-24.html 

 



 

Her Yıl 100 Bin Genç Uyu şturucudan Ölüyor 

Rusya Federal Uyuşturucu ile Mücadele Servisi (FSKN) Başkanı Viktor 
İvanov, her yıl 15-34 yaş aralığında 100 bin civarında gencin uyuşturucu 
nedeni ile yaşamını yitirdiğini söyledi. 06 Mayıs 2013 www.haberler.com 

Genç Kız Uyu şturucudan Öldü 

Esenyurt’ta bir rezidansın günlük kiralanan dairesinde fenalaşan 17 
yaşındaki R.Y. isimli genç kızın uyuşturucudan öldüğü belirlendi. Genç 
kıza uyuşturucu madde verdiği öne sürülen 2 kişi tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.  23 Mart 2015 www.haberler.com 

 
Cami Tuvaletinde Uyu şturucudan Öldü 
Merkez Toroslar İlçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Nur Sultan 
Cami'ne sabah namazı kılmaya gelen vatandaşlar tuvalette bir erkek 
cesedi görünce durumu polise bildirdi. 

Camiye gelen polislerin yaptığı incelemede, ölen kişinin B. A. olduğu 
belirlenirken kolunda da iğne bulundu. Ölüm haberini alan B.A.’nın 
yakınları sinir krizi geçirdi. 19 Ocak 2015 www.haberler.com  

Liseli Gencin Ölümüne Yol Açan Uyu şturucuyu Sattıkları İddia 
Edilen Karı Koca Yakalandı 

Bursa'da exstacy sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuğa 
uyuşturucuyu sattıkları iddia edilen karı-koca polis tarafından gözaltına 
alındı. Şüpheli çiftin maktul ve arkadaşlarına 10 hapı 150 liraya sattığı 
ortaya çıktı. 29 Aralık 2014 www.haberler.com 

Sincan'da Aynı Mahallede Bonzaiden Üçüncü Genç Haya tını 
Kaybetti 

Ankara'da aynı mahallede üçüncü kez bonzai ölümü yaşandı. 
Arkadaşının evinde bonzai ve jamaika adlı uyuşturucu madde içen M. 



A. (19) yaşamını yitirdi. Aynı mahallede ikamet eden ve daha önce de iki 
arkadaşının bonzai ve uyuşturucudan öldüğünü belirten B. U. bonzai, 
jameika, eroin ve kokaine ulaşmanın, elde etmenin çok kolay olduğunu 
söyledi. 06 Ağustos 2014 www.haberler.com 

İzmir'de Sentetik Uyu şturucudan Ölen Genç Defnedildi 
Dikili ilçesinde arkadaşları ile içki içtikten sonra "jamaika" adı verilen 
sentetik uyuşturucu alarak ölen Ç. K. Nun (18) cenazesi toprağa verildi.  
04 Ağustos 2014 www.haberler.com 

 

Misafir gitti ği evde ölen gence uyu şturucuyu ev sahibi enjekte etmi ş 

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde misafirliğe gittiği evde ölen 25 yaşındaki H. 
B. 'ye uyuşturucuyu, ev sahibi 55 yaşındaki K. S.'nin enjekte ettiği 
ortaya çıktı. 2 Nisan 2015  http://www.mynet.com/  

Uyuşturucu hap üniversitelinin sonu oldu 

İzmir'in Balçova ilçesinde uyuşturucu hap kullandığı ileri sürülen bir 
genç hayatını kaybetti. 27 Mart 2015  http://www.mynet.com/  

 

Yüksek dozda uyu şturucu öldürdü 

 

Adana'da terk edilmiş binada vücuduna uyuşturucu enjekte eden 31 
yaşındaki S. Ç. hayatını kaybetti. 19 Mart 2015  
http://www.mynet.com/  

 

 



 

Rezidansta bonzai partisi ölümle bitti 

K. A. (27) ve H. S. K. adlı iki gencin İstanbul'da bir rezidans kiralayarak 
verdikleri uyuşturucu partisi acı sonla bitti  
9 Mart 2015  http://www.mynet.com/  

 

Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gören genç 6'ncı k attan 
atladı 

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, LSD adlı uyuşturucu madde kullandığı 
ve halüsinasyon gördüğü iddia edilen 19 yaşındaki T.B.K., kendisini 
6'ncı kattaki evin balkonundan boşluğa bıraktı. 
3 Mart 2015 http://www.mynet.com/ 
 

Uyuşturucu ba ğımlısı genç babasını öldürdü 

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki G. Ö. 
tartıştığı babası 58 yaşındaki N. Ö.'yi bıçaklayarak öldürdü. 
14 Ocak 2015 http://www.mynet.com/ 

Uzaklaştırıldı ğı okulu kana bulayan genç tutuklandı 

Bursa'da uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle uzaklaştırıldığı liseyi 
basıp, iki müdür yardımcısını bıçaklayan genç, tutuklandı. 
27 Mart 2015 http://www.mynet.com/ 

Uyuşturucudan ölen imam hatipli gencin babası: Aileler 

ağlamasın, dikkatli olsun 

Derince'de arkadaşlarıyla beraber bir evde bonzai isimli uyuşturucu 

kullandığı iddiasıyla hayatını kaybeden 32 yaşındaki R. A.’ın babası H. 

A. "Oğlumu çok uyarmaya çalı ştım ama beni dinlemedi. O ğlumun 

başına gelen ba şka ailelerin de ba şına gelmesin. Çok dikkat 

etsinler."  dedi.  15.06.2014 http://www.bugun.com.tr/ 

 



 

BM: "Dünya nüfusunun yüzde 5'i uyu şturucu ba ğımlısı" 

Birleşmiş Milletler (BM), 2014 Dünya Uyuşturucu Raporu'nu açıkladı. 
Dünya genelinde yaşları 15 ile 64 arasında değişen 243 milyon kişi, 
uyuşturucu kullanıyor. Rapora göre, uyuşturucu bağımlıları, dünya 
nüfusunun yüzde 5'ini oluşturuyor. http://www.cnnturk.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ülkemizde sık kullanılan uyu şturucu 
maddelerin belirtileri ve zararları: 

Tütün:  

Sigara, puro, nargile, pipo olarak kullanılan en yaygın uyuşturucudur. 

Kanser, damar sertliği, verem, ülser, bronşit, erken bunama gibi 
hastalıklara sebep olmaktadır.

 

 

Esrar:  

Esrara, “haşiş” de denir. Hint keneviri bitkisinden elde edilir.  

Belirtileri:  Esrar içildiğinde 5 dakika içinde etkili olur. Ağızda kuruluk, 
göz bebeklerinde genişleme ve kanlanma, kalp ve nabız atışında 
yükselme görülür. Normal davranışlarının dışında aşırı gülme, ağlama 
veya konuşma olur. Açlık hissi duyar...    

Zararları: Hafıza kaybı, akli dengenin bozulması, cinsel rahatsızlıklar, 
kalp yetmezliği ve kanser 



 

 

Esrarın hammaddesi hint keneviri otu 

Tiner-Bali: 

Uyuşturucunun uçucu maddeler grubundan petrol türevi olan tiner ve bali 
genellikle yaşı küçükler tarafından kullanılır. Bununla birlikte ucuz olması 
ve kolay ulaşılmasından dolayı büyükler tarafından da kullanılır.  

Belirtileri:  Geçici neşeli olma hali, çevreyi umursamama, acı duymama 
hali, yürüyüş ve konuşma bozukluğu, bulantı ve kusma, vücutlarını kesici 
aletlerle kesmesi. 

Zararları:  Baş ve karın ağrısı, kalp çarpıntısı, solunum ve böbrek 
yetmezliği 

 

 



Eroin 

En tehlikeli uyuşturuculardan biridir. Kimyasal işlemle üretilen bu 
maddenin, 1 kez kullanılması bağımlı olmaya yeterlidir. Eroin sigara gibi 
sarılıp içilebilir, toz halinde buruna çekilebilir, sıvı halde damara enjekte 
edilebilir.  

Belirtileri:  Göz bebeklerinin küçülmesi, uyuşukluk, kusma, kaşınma, 
iştahsızlık, uyku ve solunum bozukluğu, dalgınlık, cinsel isteksizlik, 
duyarsızlık, terleme ve üşüme 

Zararları:  Kalp, beyin ve solunum rahatsızlıklarından dolayı krizli ölüm 
gerçekleşebilir. 

 

Kokain 

Güney Amerika’dan, Dünya’ya yayılan uyandırıcı ve tahrik edici 
fonksiyonlu bu uyuşturucu da eroin gibi buruna çekilebilir, damara 
enjekte edilebilir.  

Belirtileri:  Uyarıcı özelliğinden dolayı kan dolaşımı hızlanır, tansiyonu 
artar. Aşırı eğlenme, gülme, oynama isteği oluşur. Kokainin etkisi 
geçtiğinde depresyon, isteksizlik ve halsizleşme başlar. 

Zararları:  Öz güveni kaybetme, sinir sisteminin bozulması, kalp ve 
solunum rahatsızlıkları...  



 

 

Extacy 

Sentetik bir uyuşturucu olan extacy, hap şeklindedir. Piyasada çeşitli 
renklerde bulunmaktadır. Eğlence ve cinsellik düşüncesi ile 
kullanılmaktadır. 

Belirtileri:  Kendini enerjik ve güçlü hisseder. Samimi davranışlar 
gösterir. Hayal aleminde yaşar. Göz bebekleri genişler. Işığa karşı 
duyarlı olur. 

Zararları:  Karaciğer yetmezliği, baş ağrısı, depresyon, yorgunluk, 
bıkkınlık, sıvı kaybı 

 

 



Bonzai ve Jamaika 

Bonzai, sentetik uyuşturucudur. Esrara benzer. Eroinden  daha zararlı ve 
öldürücüdür. Genellikle ekonomik gücü yeterli olmayan gençler 
tarafından kullanılmaktadır. 1 kez kullanımı bile ölüme sebep olacak 
kadar zehirli bir maddedir. Jamaika da, bonzai gibidir. Üretildiği ilk 
ülkenin Jamaika olmasından dolayı bu isimle piyasada bulunmaktadır. 

Belirtileri:  Baş dönmesi, bilinç kaybı, duygu ve düşünce bozukluğu, 
görme ve işitme bozukluğu, tepkilere duyarsızlık, geçici felç, koma 

Zararları:  Beyin ve kalp rahatsızlığı, sinir sisteminin bozulması, solunum 
zorluğundan dolayı ani ölüm olayı gerçekleşebilir. 

 

 

 

 

 



Korkuyorum! 

 

Siz benden korkuyorsunuz, bende sizden korkuyorum!  

“Şeytan insandan korkar mı?” demeyin.  

Korkar..!  

Kimden ve nasıl mı korkuyorum?  

Biz doğal pisliklerin bekçisiyiz. Ama görüyoruz ki, kendilerini yaratıcı gibi 
gören bazı insanlar, bizim bile düşünemediğimiz zehirleri icad edip, para 
için insanları köle yaparak öldürüyorlar!  

İşsiz kalacağız diye korkuyorum! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Acil Yardım Merkezleri 

Polis Tel: 155 

Jandarma Tel: 156 

Sağlık Hızır Servis Tel: 112 

Belediye 

Sağlık Kurulu şları 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlü ğü 

 

 

 

 

 

 

 



Son Söz!  

Türk Milletinin en büyük zenginlik kaynağı ve gücü, genç nüfusudur. 
Ancak ülkemizde en fazla israf da, insan kaynaklarında olmaktadır. 
Ailenizin ve ülkemizin geleceği sizin ellerinizde.  

Çocuklarımızın zehirlenmesinde en büyük suçlu sizlersiniz.  

Suçlusun!  

Çünkü;  

- Çocuklara kötü örnek oluyorsun! 

- Çocuklarla ilgilenmiyorsun! 

- Gençlere güvenmiyorsun, saygı duymuyorsun! 

- Gençlerin sorunları ile ilgilenmiyorsun! 

- Aileni ihmal ediyorsun! 

- Ailene şiddet uyguluyorsun!  

- Aile bireylerini istismar ediyorsun! 

- Sağlığına zarar veriyorsun! 

- İş gücünü kaybediyorsun! 

- Zamanı ve kaynakları israf ediyorsun! 

- Çevrene karşı duyarsızsın!  

- Sır ve ayıp diyerek, pislik şeyleri saklıyor veya örtüyorsun! 

- Sizinle ilgisi olmayan ancak toplum sağlığı ve huzuru için tehlike 

olan gelişmelerden, güvenlik güçlerini haberdar etmiyor, sağlık 

kuruluşlarını bilgilendirmiyorsun!  

- İnsanları inancından ve soyundan dolayı ayrıştırdığın için yardım 

etmede seçici davranıyorsun!  

İlgisizliği kaldırıp, bilgisizliği yok ederek suç işlemekten kurtulun! 

Hiç kimse sosyal ve ekonomik statüsüne fazla güvenmesin! 

Uyuşturucu; din, soy, zengin, fakir tanımaz!  



Tedbirsizlik ve bilgisizlik evinizde “uyuşturucuyu” misafir edebilir! 

Sağlıklı ve eğitimli bir nesil için; aile bağlarını sevgi, saygı ve güven 
duyguları ile güçlendirelim. 

YILMAZ KARAHAN 

karahan.otugen@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Kitabın arka kapağı)  

 

Yazarımız, Yılmaz Karahan 1954 Hatay doğumludur.  

1976 yılında Hatay Eğitim Enstitüsünden mezun olmuş, 6 yıl öğretmenlik 
yaptıktan sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na 
geçmiştir.  

Hatay Yetiştirme Yurdu Müdürü, 

Mersin Yetiştirme Yurdu Müdürü, 

Muğla Çocuk Yuvası Müdürü, 

Sinop İl Sosyal Hizmetler Müdürü, 

Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürü, 

Hakkari İl Sosyal Hizmetler Müdürü, 

İzmir il Sosyal Hizmetler Müdürü,  

İzmir Tülay Aktaş Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdür 
Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş 2002 yılında emekli olmuştur.  

2005 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı uhdesinde 
“Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Rehabilitasyon Merkez 
Koordinatörü” olarak çalışmaya başlamış. Çocuk ve gençlerin madde 
bağımlılığından kurtarılmasına yönelik 2007 yılına kadar hizmet vermiştir.  

Bu kitap; Yılmaz Karahan’ın alanda yaptığı çalışmalardan edinilmiş bilgi 
ve tecrübelerden oluşup, ailelere uyarı amacı ile hazırlanmıştır. 

 


