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17.03.2011 tarihli konferans metnidir.  

Konuşmacı: Ankara Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü 

Merhaba, ben Ankara Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden 

görevli Baş Komiser Yasin, sevgili arkadaşlar bizler Ankara genelinde birçok yerde, birçok 

üniversitede, birçok lisede, sivil toplum örgütünde, cezaevlerinde bugüne kadar birçok 

meslek gruplarının olduğu yerlerde bu tarz paylaşımlarda bulunduk. Biz daha çok klasik 

konferansların ötesinde daha çok mesleki tecrübelerimizi paylaşma adına sıklıkla genç 

arkadaşlarımızın arasına giriyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.  

Bugün de burada madde bağımlılığını konuşacağız. Konu sadece uyuşturucu mu, değil 

önemli bir bölümünü uyuşturucular oluştursa da bunun yanın da sigara, alkol, tiner gibi yasal 

olan birçok bağımlayıcı maddeyi gündem konumuzun içerisine alıyoruz. Aslında konuşmak 

istediğimiz çok şey var süremiz çok kısıtlı olduğunu biliyorum bu nedenle biraz seri bir 

şekilde konuşacağım. Sizin sorularınız benim için çok çok önemli bunun için de size zaman 

ayırmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar madde kullanmaya iten sebepler nedir, elbette bir 

tarz sıkıntılar yaşanıyor bu alanda biyolojik, psikolojik, sosyal sebepler var bunlar aynı 

zamanda madde kullanımı bağımlılığının sonuçlarıdır. Madde bağımlıları biyolojik gereksinim 

haline getirdiği bu maddelerin zaten tekrar tekrar kullanmak zorundalar bunu bir kenara 

bırakalım. Aynı zamanda bu alanda sıkıntılar var bizler toplum içinde hep şunu duyduk bu 

maddeleri kullanan insanlar mutlu olduğundan, eğlendiğinden tekrar tekrar kullanıyor gibi bir 

mantık herkesin kafasında yer etmiş. Oysaki bizler mesleki tecrübelerimizle bunu açık bir 

şekilde görüyoruz. Yani sizler için hava, su neyi ifade ediyorsa bağımlı olduktan sonra da 

bağımlılar için bu maddeler bunu ifade ediyor. Yine psikolojik nedenler var ki özellikle birçok 

genç arkadaşımı bu sürece bu sıkıntılara sokan sıkıntının kaynağı aslında hem de çok basit 

psikolojik nedenler. Bu kadar da basit mi diyeceksiniz, evet. Günün birinde bir genç 

arkadaşım karşı cinsten birinin dikkatini çekebilme adına dahi bu tarz maddeleri 

kullanabilmektedir. Zaten sigaraya değinecek olursak ortaokul ve lise döneminde insanlar 

başlıyor. Başlangıç nedenlerine bakarsanız hep psikolojik nedenleri görürsünüz. Sosyal 

nedenler var, burada sadece genç arkadaşlar sorumlu değil aslında. İçerisinde 

bulunduğumuz toplumda yaşanan bazı sıkıntıların gençlere etkisi. Yaşadığımız toplumda 

henüz ilaç kullanma kültürünü hala oluşturamadık insanlar birbirlerinden rastgele ağrı kesici 

isteyip kullanıyorlar. Bir rahatsızlığı varsa arkadaşının tavsiyesi üzerine eczaneden alıp 

kullanmaktan çekinmiyorlar elbette her ilaç her bünyeye aynı etkiyi göstermez. Yani birilerini 

tedavi eden bir ilaç bir başkalarına çok ciddi ve kalıcı zararlar verebiliyor hatta uyuşturucuya 

benzeyen bağımlılıklar geliştiren birçok ilaç da var.  Toplumda bu kadar yaygın ilaç 

kullanmanın devamında da gençlerin çok erken yaşlarda bilinçaltına şu yerleşiyor “sıkıntı 

problem var da ilaç kullan geçer”. Yani bizler ilaçları hapları risk olarak görmediğimizi gibi 

adeta mucizevî maddeler zannetmekteyiz. Birçok gencin bu alanda ciddi sıkıntılar yaşadığını 

gördüm.  

Bugün burada konuşacağımız maddelerin adı her ne olursa olsun devamında mutlak süreçte 

sağlık sorunlar da getiren maddelerdir. Yine bunların arasında diğerlerine göre daha 

alternatif olarak düşünürsek toplum genelinde kabul gören sigaranın kanser gibi bir sonucu 

olduğunu herhalde aranızda bilmeyen yoktur. Yine aranızda herhangi bir Onkoloji 



Hastanesine, Göğüs Hastalıkları Bölümü’ne bugüne kadar gidenleriniz oldu mu bilmiyorum. 

Ama gittiyseniz günümüz teknolojisine rağmen gelişen tıbba rağmen sigara kaynaklı birçok 

kanser türünde ki ne yazık ki akciğer kanseri bunlardan biri orada tedavi görülen hastalara 

yapılan tek müdahale yaşayacakları süre içerisinde daha az acı çekmelerini sağlanmasından 

öte değildir. Üzülerek söylüyorum tamamen tedavi birçoğunda çok da mümkün olmuyor kaldı 

ki diğer uyuşturucu maddelerde daha ciddi sağlık sorunları var.  Burada uzun uzun şu madde 

şuna neden olur gibi paylaşımda bulunamayacağız dediğim gibi buna ne sizin ne bizim 

programımız yetmeyecektir. Ancak iki madde var ki bu iki madde konusunda bir şeyler 

bahsetmeden geçmeyeceğim. Biraz sonra bahsedeceğim bu iki madde konusunda genç 

arkadaşların arasında kulaktan kulağa yayılan birçok yalan yanlış bilgilerle karşılaşmaktayız. 

Bu maddeleri üreten satan özelikle gençler üzerinden rant elde etmek isteyen insanların 

ürettikleri yalandır bunu biliyoruz ama bu yalanlar şu ana kadar kulağınıza gelmediyse yakın 

bir tarihte gelme olasılığı yüksek. Bu maddeler esrar ve extacy bu iki madde konusunda 

zarar vermediği bağımlılık yapmadığı insanları eğlendirdiği mutlu ettiği gibi birçok ucuz yalan 

var piyasada. İşin aslı şu ki arkadaşlar esrar belki sigaradan on kat ciddi akciğer kanserine 

neden olduğu gibi asıl somut sonuçları beyin ve üreme organlarıdır bunu paylaşmak 

gerekiyor çünkü bilimsel önerilerle kanıtlanmış. Esrar beyin ve üreme organlarına çok ciddi 

ve kalıcı hasarlara neden oluyor şunu ifade etmek isterim ki arkadaşlar ne hikmetse 

Ankara’da bazı bölgelerde bazı semtlerde esrar kullanan gençleri teşvik edebilme adına son 

dönemlerde bir alt kültür oluşturulmaya başlandı. Yani delikanlılık kültürüyle esrar kullanma 

adeta özdeşleştirildi. Delikanlılığın ön şartı esrar kullanmak gibi bir mantık oluşturarak esrarı 

da popüler hale getirmeye çalışıyorlar. Biraz önce ne demiştim esrar beyin ve üreme 

organlarına çok ciddi ve kalıcı hasarlara neden oluyor demiştim. Ayıp kavramını bir kenara 

bırakıp bazı şeyleri açık konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben size sorsam beyin ve 

üreme organlarında hasar olan gençler ne derecede delikanlı olabilir ki zaten. Bu kadar ucuz 

yalanlarla kandırılmamalıyız sizin için konuşmuyorum toplumumuzdaki gençlerin geneli adına 

konuşuyorum. Extacye gelecek olursak normalde sağlıklı bireylerde nabız 160 ile 100 arası 

değişirken bu 200 çeşit hapın genel adı extacy gibi hapları kullanan gençler kendileri, fark 

etmeseler dahi ilk yarım saatten itibaren çene kaslarının kasılmasından itibaren ani nabız 

çıkışları olur. Bir anda nabzın 200-220 bulduğu anlar olur bu ne demek biliyor musunuz, bu 

ölüm çizgisi bu nabız oynamaları o gencin kalp krizinden veya beyin kanamasından ölmesi 

an meselesi olması demek. Dünyada olduğu gibi ülkemizde hatta Ankara’da bu şekilde 

kaybettiğimiz otopsisine dâhil olduğumuz gençler oldu. Özellikle şu bölümlerde ölüm 

nedenini tam tespit edebilme adına kadavra denilen insan bedeninde kesilmedik numune 

alınmadık bir nokta bırakılmıyor. Bahsetmeden geçemeyeceğim gencecik bir bedeni otopsi 

masasında gördüğümüz zaman gerçekten tarifsiz duygulara kapılıyor insan keşke diyoruz o 

genç arkadaşımla da konuşabilseydik belki fikrini değiştirirdik çok geç olmadan bir şeyleri 

telafi edebilirdik.  

Bu nedenle sıklıkla operasyonlardan kalan zamanlarda Ankara genelinde son zamanlarda 

genç arkadaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz.  Bu maddeler insanlara sadece 

bedenen biyolojik olarak zarar vermiyor bunu unutmayın bir de bu işin psikolojik boyutu var ki 

en az biyolojik boyutu kadar önem veririz. Bu maddeleri kullanan birçok arkadaşta şizofreni 

panoraya gibi çok ciddi psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıktığını gördük. Öyle gençlerle 

karşılaştık ki arkadaşlar kendisini eve hapsetmiş odasının kapısını kilitlemiş dışarı çıkamıyor 

toplumda herkesin kendisini öldürmeyi planladığını düşünüyor. Bu elinde değil annesinin 

verdiği bir bardak suyu dahi reddediyor beni zehirlemeye çalışıyor diyor. Aynı zamanda bu 

maddeler insanlarda algılama yeteneğini de yok etmektedir. O mesafe ve derinlik algısı yok 



olmakta ve bunun da devamında bu insanlar bu maddenin etkisiyle ana caddeden karşı 

karşıya geçerken üzerine çok hızlı gelen bir aracı görmüyor göremeyebiliyor veya 100 metre 

ileride görebiliyorlar. O algı yanılması o insanların kazayla hayatını kaybetmesine neden 

oluyor. Trafik kazası yüzünden bir genç hayatını kaybetmiş konuyu araştırdığımız zaman ne 

yazık ki altında uyuşturucu sorunu görünüyor. Veya şahıs 11. katın balkonun bir merdiven 

basamağı yüksekliğinde görüp inmeye çalışabiliyor. Arkadaşlar unutmayınız ki uyuşturucu 

sadece kullanan insanın sorunu değil sadece kullanan insan zarar görmüyor. Bir bölge de bir 

semte bir okulda uyuşturucu kullananlarla yaşanırsa orada bulunana insanların tamamı direkt 

veya dolaylı olarak zaten zarar görüyorlar her ne kadar toplum böyle düşünmese de. 

Toplumda genel yanılgılardan biri şu bir genç uyuşturucu problemi yaşıyorsa hele de aşırı 

dozdan hayatını kaybetmemişse yapmasaymış içmeseymiş hatta o alanla mücadele eden 

birçok kamu kuruluşu da bugüne kadar bu şekilde düşündü. Oysaki uyuşturucu problemi 

herkesin her kurumun gerekirse her bireyin gençlerin ortak mücadele etmesi gereken 

alanlardan biridir. Diğer türlü to0plumun geneli zaten zarar görüyor hepimiz bu konuda 

mağdur olduk çünkü uyuşturucu suçları aynı zamanda asayiş suçları denilen gaspları 

cinayetleri hırsızlıkları fuhuş gibi birçok suçu artırarak beraberinde getiriyor. Bunun iki nedeni 

vardır birincisi biraz önce belirttiğim gibi bu maddeleri kullanan insanların psikolojilerinin 

bozulması bu insanlar suça daha meyilli hale geliyorlar ve son derece basit nedenlerden bir 

bakıyorsunuz ki çok ciddi suçlar işlemekten çekinmiyorlar. Trafikte görüyorsunuz iki insan 

birbirine korna çalışıyor beraberinde bir kavga bir de bakıyorsunuz ki cinayet işlenmiş. 

Ülkemizde inanılmaz cinayetler inanılmaz cinnet olaylarıyla karşı karşıya geldik. İnsanlar 

artık en değerli varlıkları anneleri babalarını eşlerinin çocuklarını öldürmekten dahi 

çekinmiyorlar.  Bu konuları da araştırdığımız zaman yine uyuşturucu problemi ortaya çıkıyor.  

İkinci neden şu sevgili arkadaşlar bu maddeleri kullanan insanların maddi durumları her ne 

olursa olsun bugüne kadar çok çok iyi noktalardan dilenciliğe düşmüş insanlar var 

samimiyetimle ifade ediyorum para yetiştiremezler çünkü bağımlılık gerçekten kısır bir 

döngü. Bağımlı olduktan sonra insanlar diyor ki ben bir kez kullandım krizleri atlattım 

sıkıntılar bitti normal insanlar gibi yaşayacağım diyemiyor bağımlıysa günde birkaç kez 

kullanma ihtiyacı hissediyor gerçekten de doğal gereksinimi olarak görmeye başlıyorlar. Her 

kullandığında para vermek zorunda kaldı ki arkadaşlar bu maddeleri gizli saklı temin eden art 

niyetli insanlar fırsatçılık yapmayı çok iyi bilirler ve çok da severler. Karşısındaki gencin 

çaresizliğini gördüğü an hemen şunu söylüyorlar; fiyatını yükselttim işine geliyorsa. Yani bu 

genç para teminatı için her ne kadar aile yapısına ters olsa da bakış açısına değerlerine 

anormal gibi gelse de bir bakıyorsunuz ki hırsızlıkla başlayan bir süreç oluyor.  Arkadaşının 

değerli bir eşyasına göz dikebiliyor onun için devamında değişik asayiş suçlara da geliyor. Bu 

alanda zehirlenme var tıpta intoksikasyon denilen alınan maddenin etkisini göstermesinden 

söz edilir.  Tolerans gelişimi var ki arkadaşlar bağımlıların asıl sıkıntı yaşadığı noktalardan 

birisi budur bağımlı olan insanlar her kullandıklarından biraz daha bağımlı oldukları maddeleri 

biraz daha dozajını artırdıklarında kullanılmaya başlıyorlar. Çünkü bekledikleri etkiyi 

göremiyor ve her defasında arttırılan doz öyle bir noktaya geliyor ki artık otomatikman 

bünyeyi zehirliyor bu sefer kişiler aşırı dozdan hayatını kaybediyor. Bu süreç içerisinde yine 

kaçınılmaz son değildir. Yoksulluk konusu da bu maddeleri bulamayan bağımlıların 

yaşadıkları biyolojik psikolojik krizlerdir, krize girmiş arkadaşlarda gerçekten üzücü tablolar 

var. Bir bakıyorsunuz bilincini kaybediyor, vücudunda istemsiz kasılmalar acılar 

hissettiğinden bahsediyor. Yine bir kriz anında bağımlının biri bana şunu söylüyor diyor ki bir 

insanın saç telleri acır mı, saç tellerimin dahi tek tek acıdığını hissediyorum. Devamında 

nefes alma güçlüğü başlıyor ağzından burnundan salyalar akıyor çaresizce çırpınıyor 



etrafındaki insanlardan yardım isteyen kişiliğe bürünüyor. Her ne kadar başlangıçta öyle 

düşünülmese de birçok genç açısından küçük bir kaçamak olsa da renkli bir dünya gibi 

olarak görülse de gelinen nokta burası ne yazık ki. Bakın ben süreçten de bahsedeyim peki 

süreç nasıl ilerliyor, korku ve merak bir arada başlıyor yani genç arkadaşlarımızın yaşadıkları 

ortamlar gittikleri mekânlar internet ortamında arkadaş sohbetlerinde bu maddeler 

konusunda çok değişik yalanlar duyuyorlar ve merak ediyorlar acaba söylenenler doğru mu? 

Ama her genç bir yandan da bir endişe taşıyor zaten bunu alsak ölür müyüz gibi bir kaygı 

hep bulunuyor zaten. Ama başlayan bu süreç içerisinde ne hikmetse birçok genç 

arkadaşımız için merak hep korkunun önüne geçiyor ve bu genç arkadaşlarımız madde 

kullanılan ortamlara girmeye başlıyorlar. O ortamlarda yapabilecekleri en büyük hatayı 

yapıyorlar. O hataların başında şu var bir kez kullanan bir daha kullanmayacağını düşünüyor 

neden diyeceksiniz çünkü tek kullanımda bile son derecede ciddi bağımlılık geliştirici 

maddeler vardır yani günün birinde bir genç sadece bir kere kullanıp merakını giderip bir 

daha kullanmayacağını düşünürken kendisini çıkmaz bir sokakta bulabilir. Devamında 

birazcık şanslıysa ikinci kullanımda daha rahat olur çünkü bir yanılgı bir cesaretlenme 

oluşacak her ne kadar kabul etmeseler de bir bakarsınız ki bu insanlar artık bağımlılar. 

Bağımlılarda ortak nokta bağımlı olduklarını kabul etmiyorlar bunun da bir adım ötesinde 

bağımlılıklarını kabul etmedikleri gibi kullandıkları maddenin de bağımlılık geliştirmedikleri 

konusunda ısrarcıdırlar ve ne yazık ki etrafındaki arkadaşlarını da yanıltıyorlar. Ben 

kullanıyorum kriz yaşamadım bağımlı değilim bu madde bağımlı yapmıyor gibi birçok söylemi 

duyarsınız. Bu bahsettiğimiz maddeler içerisinde insan sağlığına büyük zararlar var yüzlerce 

binlerce kimyasal madde olduğunu bilmeyen yok ki bunların arasında kabul gören daha 

zararsız bir alternatif olarak görünen sigaranın içerisinde dahi zararlı kimyasal madde var. 

Cinayetlerde kullanılan o arsenikleri tutun sülfürik aside kadar birçok kimyasalı görüyoruz. 

Ancak bu maddeleri üreten satan insanlar kullanan insanlara değer vermezler arkadaşlar 

onlar için esas olan paradır, hedefleri paradır. O nedenle bu maddelerin miktarlarını biraz 

daha artırıp daha fazla para kazanma adına zaten zararlı olan kimyasalların içerisine korkunç 

katkı maddeleri koymaktan da çekinmiyorlar. Birçok operasyonda örneğini gördük en net 

somut olarak karşımıza çıkan örneği İstanbul’daki sahte rakı operasyonlarında gördük.   

Hatırlar mısınız bundan 7 veya 8 yıl önce bir sabah uyandık ki 25’e yakın insan kullandığı 

sahte rakı yüzünden hayatını kaybetmiş, bir o kadar insan kör olmuş hastanede tedavi 

görenler var ciddi sağlık sorunları yaşayanlar var. Aynı dönem faklı bir ilde farklı bir 

operasyonda bizler varız gördüğümüz manzara şu evlerde temizlik amaçlı kullanılan çamaşır 

suları var ya ürettikleri bu sahte rakıların içerisine bunları dahi katmaktan çekinmemişler.  

Yani birileri alkol alıp eğlendiğini düşünürken çamaşır suyu içmiş farkında değil. Çünkü satan 

insanların içen insanlara verebileceği değer bu ve tecrübelerle sabit. Genelde ne hikmetse 

uyuşturucu satıcıları genç arkadaşlarımıza nasıl yaklaşacağını hangi kanaldan gireceğini de 

çok iyi biliyor. Belki sizlerde birçok yerde görmüşsünüzdür uyuşturucu kullanan ve gözaltına 

alınan şahısların fotoğraflarını da paylaşmak istedim uyuşturucu kullanırken ilk göz altılarında 

çekilmiş fotoğraftan ilerleyen tarihlerde çekilmiş olduğu fotoğraf. Sizden bir ricam da şu lütfen 

bu insanların gözlerine biraz daha dikkat edin belki saatlerce konuşup anlatamayacağım 

şeyleri bu insanların gözleri özetliyor. Değişen her şeyde olduğu gibi insanlarda da değişim 

süreci kaçınılmaz elbette ki insanların iki fotoğrafı arasında değişim olacaktır ancak bu kadar 

kısa süre içerisinde bu hızlı değişim çoğu zaman uyuşturucu kullanıcılarında görülüyor. 

Bunun da asıl altında yatan uyuşturucu kaynaklı sağlık sorunları ne yazık ki bunların birçoğu 

da günümüzde hayatta yok.  



Peki, gençler neden bu tarz hatalar yapıyorlar. Günümüz gençliği bir önceki nesillerle 

kıyaslanmayacak oranda çok kabiliyetli çok yetenekliler buna rağmen bu hatalar neden çok 

yapılır hale geldi. Bu sorunlar nereden kaynaklanıyor sorunların kaynağını tespit edebilme 

adına bizlerde kendi adımıza nezarethanelerde gözaltına aldığımız birçok bağımlıyla bugüne 

kadar konuşmaya çalıştık arkadaşlar bu çok zor ama bunu hala da yapmaya çalışıyoruz. 

Yani neden başlamışlar neden kullanmışlar bunu sorduğum zaman gördüğünüz şeyleri bize 

mazeret olarak sundular ki en başta merak vardı arkadaşlar. Birçok genç arkadaşım biraz 

önce belirttiğim gibi merak edebiliyor ancak merak ederken de yanında mantık bulundurmalı 

değil mi bizler elektriğin çarpıp çarpmadığını tekrar tekrar merak ediyor muyuz, 

uyuşturucudaki merak da buna çok benziyor. Benim sizi uyarmak istediğim konu arkadaş 

konusu olur neden diyeceksiniz bu nezarethanelerde konuştuğum bağımlıların %99’u 

neredeyse tamamı bana şunu söylediler; bana bu maddeyi ilk veren kişi arkadaşımdı ilk kez 

arkadaşım getirmiş derdi sınıftan arkadaşı, yaşadığı semtten arkadaşı, gittiği bir eğlence 

mekânında ama bir gerçek var tanıdık bir sima olması. Ve sevgili arkadaşlar bakınız umarım 

olmaz ama günün birinde böyle bir maddeyi karşınıza çıkarırlarsa toplumda bilinenin aksine 

öyle köşe başlarında duran art niyetli satıcılarından ilk planda size gelmeyecektir yine 

tanıdığınız simalardan gelecektir arkadaş sandığınız simalardan gelecektir. Tanıdığımız 

insanlar bizi neden zehirlemek istesin ki ne gibi bir art niyet olabilir art niyet olmasına gerek 

yok bu süreç çok basit ilerliyor. Bir genç bağımlı olmuş diyelim biraz önce belirttiğim gibi kısır 

döngü içerisine düştüğü an sıfırı tüketir bunu samimiyetimle ifade ediyorum hele de bu genç 

harçlığıyla bu şeye para yetiştiremez.  

Bağımlı olan gençlerde çok kısa bir süre içerisinde şunu görüyoruz ki o kriz anında çaresiz 

dönemlerde bu maddeleri bulamadığı dönemlerde uyuşturucu tacirlerine düşüyor ve oyuncak 

gibi kullanıyorlar. Artık suç için de bir maşa diyorlar ki kullanmak istiyorsan al götür şu kadar 

sat parasını da bana getir bu kadarını da sen kullan. Bir genç satmak için böyle bir maddeyi 

eline aldığı zaman bir şehir merkezine inip ana caddeye çıkıp bende uyuşturucu var alır 

mısınız diye her gördüğüne soramıyor. İhbar edilirim endişesiyle ilk hedef seçeceği insanlar 

kendisini ihbar etmeyeceğini düşündüğü etrafında tanıdık simalar olur. Olmaz ama günün 

birinde bu sizde olabilirsiniz böyle bir insan size ilk geldiğinde şunu söyleyecek ben kullandım 

diyecek mutlu oldum diyecek size de eğlenirsin mutlu olursun hayaller görürsün kafa 

yaparsın gibi çok ucuz lafları sıralayacaklar bu işin bir aması var ki amasına geldiği zaman 

kimsede bir şey söylemeyecek. Ve bu maddelerle size büyük bir olasılıkla uyuşturucu 

hayatında da gelemeyecekler bir arkadaşım tedavi için gitmiş çaresizlik içinde artık son 

noktaya gelmiş bir üniversite öğrencisinden bahsediyor ve öğrenci diyor ki ben bunun 

uyuşturucu olduğunu bilseydim bugün burada olmazdım. Dediğim gibi insanların zaaflarını 

kullanıyorlar bunun örnekleriyle karşılaştık kilo problemi olan genç arkadaşımıza bir hap 

uzatmışlar demişler ki al bunu kullan kilolarından kurtul, sporla uğraşan gence hap 

uzatıyorlar al bunu kullan enerjin artar diyorlar, final dönemlerinde sıkıntılı birkaç arkadaşı 

bulmuşlar al kullan problemin çözülür demişler. Bu söylenenler çok basit gibi gözükse de ne 

yazık ki gençlerimiz açısından arkadaş güvenini kaybetmektir. Basit bir örnekle bahsedecek 

olursak şuradan çıktık diyelim ana cadde de yürüyorsunuz arkadaşlar ben size sorsam köşe 

başında çıkıp biri size bir şey ikram etse kabul eder misiniz örnek veriyorum bir bardak su 

uzatsa size herhalde kimse almaz değil mi arkadaşlar. Aynı bardağı o şahsın elinden alıp 

sınıf arkadaşınıza versek teneffüste size ikram etmesini istesek o anda susuz olmasanız dahi 

ver içeyim dersiniz.  İşte o nedenle arkadaş ayrıntılı gelen şeyler çok reddedilmiyor. İşte bunu 

bilen art niyetli insanlar sizlere arkadaşlar kanalıyla da ulaşmaya çalışacaklardır. Bir başka 



konu sorunlara çözüm arayışı bu toplumuzda yer edinmiş insanlar sorunları olduğu zaman 

çözümü bağımlılık yapıcı maddelerde arıyor.  

Oysaki bu bahsettiğimiz maddelerin hiçbiri sorunları çözmüyor bunu hepimiz biliyoruz. Bu 

maddeleri kullanmadan önce bir gencin sorunları sıkıntıları kullandıktan sonra da ya aynı ya 

da artarak devam ediyor bugüne kadar ben görmedim arkadaşlar. Karşımıza bir genç gelip 

sorunları yüzünden böyle bir maddeye başladığını söyleyince merak ediyoruz diyoruz ki bu 

erken yaşta gözünde bu kadar büyüttüğün aşamadığını sorun ne? Arkadaşlar ne yazık ki 

aldığımız cevap anne ve babam olabiliyor bu da bizi çok üzüyor aslında çünkü anne ve 

babalarımız ne yazık ki toplumumuz açısından değerini kaybettikten sonra anladığınız 

değerlerdir. Yani anne ve babalarımızın değerini anlama adına adeta kaybetmeyi bekliyoruz 

arkadaşlar ve onlara tepki göstererek eğlence mekânlarında sevgi mutluluk huzur arayışında 

bulunuruz. Belki bu dönemler benim söylediklerim sizin gözünüzde çok anlamsız kalabilir 

ama inşallah gün gelip anne baba olduktan sonra beni daha iyi anlayacaksınız.  Yeri 

gelmişken yaşanmış kısa bir öyküyü ben sizlerle paylaşmak isterim. 22 yaşında genç bir 

üniversite öğrencisinin gecenin üçünde cep telefonu çalıyor açıyor karşısında annesi diyor ki 

hayırdır anne beni bu saatte neden aradın diyor. Annesi diyor ki oğlum çok özledim sesini 

duymak istedim o yüzden aradım diyor. Hemen annesine bağırmaya başlıyor gecenin 

üçünde benim nerede olduğumu öğrenmeye çalışıyorsun sen ne yapmaya çalışıyorsun beni 

bu saatte neden rahatsız ediyorsun diye annesine kızarken annesi diyor ki tamam oğlum 

kızma ben seni gecenin üçünde rahatsız ettim ama sen de beni tam 22 sene önce yedi 

sende beni bu saatte rahatsız etmiştin doğum günün kutlu olsun diyor. Annesinin kalbini 

kırmış beklemediği bir cevap almış bir suskunluk yaşanır ve telefonlar kapanır. ertesi gün 

genç bir şekilde annesinin gönlünü alacağını düşünürken çok erken bir saatte annesinin ölüm 

haberini alır ve annesi çok uzun dönemdir kemoterapi gören bir hastadır ve adeta çocuğunun 

doğum gününe tesadüf eder o gece. Bazı şeylerde fark edilmiş olmalı ki çocuğuyla 

vedalaşmak için aramış. Olayı çok dramatize etmek istemem ama ölüm döşeğinde bile sizleri 

düşünecek sizler için fedakârlık yapacak altını çizerek söylüyorum sizi gerçekten de 

karşılıksız sevecek insanlar anne ve babalarınızdır. Anne ve babalarınızdan hiç şüpheniz 

olmasın lütfen onları kırmayın çünkü ileriki yıllarda bu hep size pişmanlık olarak döner. 

Elbette genç arkadaşlarımız eğlenecek ama gittiğiniz mekânlara lütfen dikkat edin çünkü 

bizler görevimiz gereği o tür mekânlara çok sık girip çıkmaktayız orada dönen rezillikler 

iğrençlikler maske takıp gelmiş art niyetli insanların yaptıklarını yapmaya çalıştıklarını ben 

burada saatlerce anlatamam. Bir başka konu farklı olma duygusu bazı genç 

arkadaşlarımızda da bugüne kadar bunu gördük farklı olayım istedim diyor. Elbette genç 

arkadaşlarımız dikkat çekme çabası olacak bizlerde hep aynı dönemlerden geçtik.  

Özellikle genç arkadaşlarımızın yaşadıkları ortamda dikkat çekme adına birçok davranışa 

girebiliyorlar ama etrafınızda da gözlemlersiniz ki arkadaşlar bir genç üretimiyle farkını fark 

ettiremez ise acizlikten hemen tüketime yönelmeye başlıyor. Genç arkadaşımızın bir alanda 

başarısı yoksa bir enstrüman çalamıyorsa basitte olsa bir şeyler yazamıyorsa bir resim 

yapamıyorsa bir artısı yoksa bir bakıyorsunuz ki bu boşluğu doldurma adına sigara alkol 

veya uyuşturucu maddelerden kullanarak kendini arkadaşlara bir şekilde göstererek ben 

farklıyım gibi bir mesaj verip arkadaşlardan saygı göreceğini düşünüyor. Veya onların 

dikkatini çekebileceğini zannediyor. Bunun da çoğu zaman acizlikten kaynaklandığını 

hepimiz biliyoruz. Ben bunları söylerken sadece sizler için konuşmuyorum elbette sizlerin de 

kardeşleri var daha gençler var kaldı ki sizler anne baba adayısınız inşallah ileriki yıllarda da 

yeni nesli sizler yetiştireceksiniz bu konuda biraz daha el birliğiyle bu alanda mücadele 



edelim. Arkadaş konusu bir gruba dâhil olma konusuyla bağlantılı elbette her gencin arkadaş 

grubu vardır ama sorun şurada o grubun içerisinde bu bahsettiğim maddelerden birini 

kullanan ısrarla size de ikram etmeye çalışan olursa lütfen o ortamı terk edin. Çünkü o 

ortamda bulunduğunuz sürece bir şekilde ikna edilirsiniz sevgi sempatisini kaybetmeme 

adına ortamın tadını kaçırmama adına zaten toplum olarak hayır deme özürlüyüz. Kendimize 

zarar vereceğini bilsek de bazı şeylere bir türlü hayır diyemiyoruz ve ortamda kaldığımız 

sürece büyük olasılıkla ikna ediliriz. O ortamı terk etmekle arkadaşınız olduğunu zannettiğiniz 

birkaç kişiyi kaybedersiniz ama karşılığında hayatınızı kazanırsınız. İnsan hayatında dönüm 

noktaları kırılma noktaları var ve bu yaşlarda edineceğiniz yanlış bir arkadaş hayatınızın 

seyrini son derece olumsuz yönlere çevirebiliyor. Bir anda arkadaşının hayatını karartan 

insanlar var. Model alma denilen sıkıntıyı birçok gençte görüyoruz bu da aslında riskli 

durumlardan biri. Özellikle son dönemlerde  

Ankara’da sıklıkla karşılaştığımız şey gençlerimiz dizilerden filmlerden son derece etkilenir 

hale geldi elbette bizimde çocukluğumuzda kahramanlarımız oldu büyüdük sinemanın başrol 

oyuncusu olduk ama biz hatırladığım kadarıyla gerçek hayata çok aktarmıyorduk ama 

günümüz gençliği dizilerle gerçek hayatı birbirine karıştırır hale geldi. Okullarda özellikle 

Cuma günleri genç arkadaşlarımızın yürüyüşleri bakışları değişiyor sanki dizi filmden fırlamış 

bir karakter gibi ortada dolanıyorlar. Şunu seyredin bunu seyredin demek gibi anlamasız bir 

şey olamaz ama dizilerle gerçek hayatı birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor, dizilerdeki 

sahneler o sahnelerin olumsuz yönleri o sahneleri gerçek hayata aktaran birçok gencin başı 

ciddi belalara girdi ve telafi de edemedi. Bunun için sanal âlemle gerçek hayat birbirinden 

ayırt edilmeli. Prensip adı altında sunacağım konuların çok fazla mağduruyla karşılaştım 

genç arkadaşlarımız elbette şunu diyebiliyorlar biz bugüne kadar böyle bir maddeyi 

kullanmadık kullanmayı da düşünmüyoruz ama farkında olmadan günün birinde tuzağa 

düşürülmemeleri adına sizlerde belki hayatlarınızda prensip edinirsiniz. En başta rastgele 

kolaylıkla birçok ilacı kullanıyoruz demiştim bağımlılık yapıcı maddelerde tanımlama 

yaparken bazen tıp içi ve tıp dışı maddeler söz konusudur yani tıp içerisinde de kullanılan 

öyle ilaçlar var ki suiistimal halinde diğer uyuşturucu maddelerden farksız. Günün birinde 

psikolojik nedenlerle tedavi amaçlı doktora giden genç arkadaşlarımız bir bakıyorsunuz ki 

tedavisi bittiği halde kullanmaya devam ediyor veya kullanım dozunu artırıyor uyuşturucu 

sorunun bizzat yaşayabiliyor. Edinilmesi gereken prensip çok açık ve nettir aslında ilacı kim 

verir doktor onun haricinde herkese diyoruz ki arkadaşınız dahi olsa ağrı kesici bile verse 

hiçbir ilacı kabul etmeyin. Bunu söylerken sadece okullarla sınırlandırmayın yaşadığınız 

semtleri düşünerek genel bir bakış açısıyla görelim. Rastgele ilaç kullanmayalım çünkü genç 

arkadaşımıza verilen ilacın uyuşturucu kapsamında bir ilaç mı yoksa ağrı kesicimi bunu ayırt 

etmeleri mümkün olmayabiliyor. Kaldı ki ağrı kesici olduklarını bilseler dahi o ağrı kesicinin 

kendisine zarar vermeyeceğini kimse garanti edemez. Hiçbir yan etkisi olmadığı söylenen 

öyle ilaçlar var ki geçtiğimiz aylarda Ankara’da bir genç kolunu kaybetti o ilaçlar yüzünden 

çünkü bünyesinde alerji var geç kalsa hayatını kaybedecek. O yüzden rastgele ilaç 

kullanmayı bırakmak zorundayız ve gelecek nesillere de bunu aktarmak zorundayız. Bir 

başka konu sigara içme prensibi isterim ki hiçbir genç arkadaşım sigara içip kendisine zarar 

vermesin, toplum sigarayı çok önemsemiyor bunu da biliyorum yetişkinler bile şunu söylüyor 

bu gençler hap falan kullanmasında tek sigara kullansın buna razıyız diyorlar. Ama biz şunu 

gördük ki arkadaşlar sigara önemsenmese de birçok ciddi uyuşturucu maddeye geçişte ön 

basamaktır. Ben bugüne kadar şahsi tecrübelerimle hiç sigara kullanmayıp da uyuşturucu 

batağına düşmüş bir gençle de karşılaşmadım. Bilimsel araştırmalar da bunu teyit ediyor ki 

sigara içen bir gencin içmeyen bir gence oranla diğer uyuşturucu maddelerin kullanma riski 



sekiz kat fazla. Sigaranın sağlıklı olup olmadığını zaten çok önemsemiyoruz sigarayı ilk 

tecrübe ettiğin zaman aslında beklediklerinin aksine çok da hoş olmayan şeyler yaşarlar. 

Sigarayı içerler ama bir yandan öksürük başlar vücut tepki gösteriyordur çünkü mide 

bulantısı baş dönmesi gibi çok hoş olmayan şeyler yaşamalarına rağmen insanlar ısrarla 

sigarayı kullanmaya devam ederler çünkü psikolojik etkenler daha ağır basar. Çünkü 

kendimizi daha karizmatik daha çekici görebiliyoruz. Kesinlikle genç arkadaşlarımız 

güvenmedikleri kimseden açık sigara ikramını kabul etmesinler. Bir başka konu alkol konusu 

alkol de sigara gibi geçiş aslında birçok gencin hayır deme direncini kırabiliyor gerçekleri 

görmesini engelliyor ve art niyetli insanların da gençleri tuzağa düşürme adına alkollü 

ortamları seçtiğini görüyoruz.  

Alkolün bağımlılık yapıcı kısmını bir kenara bırakın trajedilere neden olan maddelerden biri. 

Şahıs kaza yapmış kendi eşinin çocuğunun başkalarının ölümüne neden olarak bir ömür 

vicdan azabı yaşayan insanlar var. Son olarak açık yiyecek ve içecek konusunda uyarmak 

isterim. Bizim toplumumuzun gerçekten de ikram kötülüğü gibi çok güzel yanları var. 

Yediğimiz içtiğimiz her şeyi tanımadığımız insanlar paylaşabiliyoruz ama art niyetli insanlar 

bu ikram kültürünü suiistimal etmeye başladılar. Yiyeceklerin içeceklerin içine konulan 

değişik maddeleri gençlerle ikram edebiliyorlar. Bu söylediklerim çok anlamsız gibi gözükse 

de günün birinde tanımadığınız bir mekânda oturuyorsunuz bir meyve suyu, kola istediniz 

lütfen kutusunda veya şişesinde getirsinler ya da gözünüzün önünde servis yapsınlar. 

Fransa’da açık içecek tüketimi bu tür şeyler yaşandığından yasaklandı önümüzdeki yıllarda 

da çok fazla yaşanacağını düşünüyorum. Bu yöntemi kullananlar sadece uyuşturucu tacirleri 

değil terör örgütleri de organ mafyası denilen art niyetli insanlar da bugüne kadar bu 

bahsettiğim yöntemleri hep kullandılar.  Bunları söylerken bir paranoya ortamı oluşturmak 

değil ama sizden rica ediyorum dışarı gençleri hedef alan onları tuzağa düşürmek isteyen o 

kadar art niyetli insan var ki biraz daha temkinli olun ki bu sıkıntıları yaşamayın. Eflatun’u 

hepimiz biliyoruz, Eflatun’a sormuşlar insan hayatında sizi en çok hayretler düşüren konular 

nelerdir diye; insanlar çocukluklarından çok çabuk sıkılırlar biran önce büyümek isterler 

büyüyünce çocukluklarını özlerler, para kazanma adına sağlıklarını yitirirler sağlıklarını 

kazanmak için tekrar paralarını harcarlar, yarın endişesiyle bugünü unuturlar neticede ne 

bugünü ne yarını yaşarlar, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar bir bakarsınız ki hiç yaşamamış 

gibi ölür giderler, demiş. Peki, tavsiyeniz nedir demişler  

Eflatun’un gençlere iki tavsiyesi olmuş birincisi “Hayatta Kendinizi Sevdirmeye Çalışmayın 

Kendinizi Sevilmeye Bırakın” demek olmuş. Birçok genç arkadaşımda gördüğümüz 

hatalardan biri bu kız arkadaşının erkek arkadaşının sevgi sempatisini kaybetmemek adına 

onun yaptığı hataları yapmak zorunda olduğunu zannediyor. Oysaki insanlar kişiliğini ortaya 

koymalı sevilecekse saygı duymak istiyorsa kendisi olarak saygı duymalı. Ünlü bir 

heykeltıraşa sormuşlar bu işin püf noktası ne diye ben hiçbir şey yapmıyorum bu heykeller 

mermer kitlesinin içindeydi ben sadece onu yonttum açığa çıkardım demiş. Eftatun’un son 

tavsiyesi şu olmuş: hayatta önemli olan çok şeye sahip olmak değil en az şeye ihtiyaç 

duyabilmektir. İnsanların gerçekten de ihtiyaç listeleri sorunları sonsuz o ihtiyaç listenize bu 

bahsettiğim bağımlılık yapıcı maddelerden birini dahi eklerseniz diğer hiçbir ihtiyacınızı 

karşılayamayacak hale gelirsiniz. Sormak istediğiniz her türlü soru varsa sorun arkadaşlar.  

Soru: Günlük hayatımızda bağımlılık yapan maddeleri kullanan kişileri tespit edebilir miyiz 

veya şüphelendiğimiz kişiler varsa bunları nereden anlarız? 



Konuşmacı: Bu konunun ayrıntına çok girmek istemiyorum çünkü insanlar formüller 

veriyorlar şu şu olursa bağımlı olma ihtimali var gibi. Bağımlılarla gençlerin davranışları 

birbirine çok karıştırılıyor biz bir şey söylediğimiz zaman hemen yandaki arkadaşa 

bakabiliyorlar yanlış insanların etiketlenmemesi için ayrıca paylaşabiliriz. Lisenin birinde genç 

bir çocuk göz torbalarının altı mor derslere de uyukluyormuş okul idaresi biraz üzerine gitmiş 

uyuşturucu mu kullanıyorsun diye ve daha sonra konu biz intikal ediyor araştırıyoruz öyle bir 

durum yok. Çocuğun genetik yapısı o annesinin göz yapısı da öyle kaldı ki maddi durumu 

çok kötü okuldan çıktıktan sonra bir yerde çalışıyor ertesi gün okula geldiği zaman derste de 

uyukluyor çocuk. Onun için toplumda bu tür yanlış anlamalar çok fazla genç arkadaşlarımızla 

paylaştığımız zaman yanlış anlaşılır yersiz yere arkadaşımızı etiketleriz bu yüzden sorunuza 

cevap veremeyeceğim, özür dilerim. 

Genç arkadaşlarımla bir araya geldiğimiz zaman beni hayretlere düşüren sorular geliyor 

diyorlar ki, televizyonlarda görüyoruz narkotikçiler tadına bakıyor bunlar niye bağımlı olmuyor 

veya köpekleri görüyoruz uyuşturucuları buluyorlar onları bağımlı mı yapıyorsunuz diye çok 

soru yağmuruna tutuluyoruz. Ama siz bunların hiçbirini merak etmiyorsunuz herhalde 

arkadaşlar. 

Soru: Gerçekten tadına bakıyor musunuz? 

Konuşmacı: Dizilerle gerçek hayat çok farklı diye demiştik bu konuda da böyle ne yazık ki 

lise çağındaki gençler bu yanılgıya kapılabiliyorlar. Gerçek hayatta hiçbir narkotikçi tadına 

bakacak kadar aptal olamaz bu sadece filmlerde gösterilen sahnelerdir. Eğer narkotik alanda 

çalışıyorsa o alanda uzmanlığı olan personeldir yani bir maddeyi görür görmez anlayacak 

kapasiteye sahip insandır. Ayrıca teknoloji gelişti küçük test kitleri var bulduğunuz madde 

hakkında şüpheniz varsa alırsınızı içine atarsınız kısa sürede ne olduğu açığa çıkıyor. 

Bununla da yetmiyorsa Kriminal Daire Başkanlığımız var yakaladığımız uyuşturucu maddeyi 

savcılık kanalıyla numune göndeririz laboratuar ortamında incelenir ve rapor olarak da bize 

bildirilir. Bulduğunuz bir şeyin tadına bakmak en aptalca şey çünkü ya siyanürse ya fare 

zehriyse. Uyuşturucu kullanan insanların düştükleri durumları bizzat gören insanlarız, 

dediğiniz hataları biz yapmış olsak şu an aranızda olmazdık zaten çünkü hepimiz insanız.  

Soru: Uyuşturucu alanında çok çalışmalar yapıldığını söylüyorsunuz özellikle büyük 

şehirlerde lise ve kolejlerde her liseye birkaç kişi konulamaz mı genelde çıkışlarda oluyor 

böyle şeyler. 

Konuşmacı: Ankara’da biz böyle bir proje başlattık her okulda bir sivil polis arkadaşımız 

görevli oldu ve o arkadaşlarımızı çok etkin olduğunu gördüm. Okul çevresi dışarıdan gelen 

art niyetli insanların engellenmesi çocukların zarar görmemesi adına etkili oldu ve şu anda 

Ankara’da öyle bir uygulama var. Herkes bu işin kökten çözümünü istiyor hatta toplum diyor 

ki herkes biliyor şu adam uyuşturucu satıyor polis bilmiyor mu diyorlar, haklılar ama 

uyuşturucu da iki mücadele görürsünüz bir arz ile bir talep ile mücadele. Bugüne kadar satış 

boyutuyla ülkemiz son derece etkindi ama biz bununla gurur duymuyorduk gençlerimizin 

zehirlenmesi bizi sıkıntıya sokuyordu. İran, Afganistan, Pakistan gibi bu ve türevi maddeleri 

üreten ülkelerden Avrupa’ya köprü konumundayız aynı şekilde Avrupa’da özellikle Hollanda 

gibi yerlerde üretilen kimyasalların yine bu bölgelere gönderildiğiniz biliyoruz. Böyle bir narko-

trafik içerisinde bulunan ülke olmamızdan dolayı bugüne kadar ciddi mücadeleler yapıldı.  

Avrupa birliği uyuşturucu izleme merkezi verilerine göre 2007-2008 yıllarında 27 Avrupa 

ülkesi ve iki ada ülke dâhil olmak üzere yaptığı operasyonlarda elde ettiği uyuşturucu 



maddenin tamamından fazlasını ülkemiz polisi yakaladı bu bizim verilerimiz değil Avrupa 

Birliği verileri ama bu bizi mutlu etmiyor. Sokak satıcılarında halk şunu istiyor bir bölgede 

uyuşturucu satıcıları varsa orada resmi polisler görmek istiyorlar polis gelsin onları götürsün 

istiyorlar bu mantıkla bu iş yürütülemez. Çünkü bizim suçlarımız organize suçlardır yani 

karşınızda örgüt görürsünüz. Ya suç örgütüdür ya da terör örgütüdür bireysel olarak ben 

uyuşturucu satacağım diyen insanları çok da yaşatmıyorlar. Bir sokakta başında durabilme 

adına insanlar birbirlerine ateş ediyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu alanda mücadele 

ederken bir semti belki altı ay belki bir yıl takip edersiniz ama fiziksel değil ayrıca kullanıcı 

gelir alır uyuşturucuyu 1 km. sonra kullanıcıyı gözaltına alırsınız satıcının haberi olmaz yani 

alanda evine gidemez. Belki bir yıl boyunca o bölgeyi tahrip edersiniz il dışı bağlantıları, 

yurtdışı bağlantıları, aracıları, torbacıları, satıcıları tespit edersiniz günün birinde yapacağınız 

sabah operasyonunda kırk elli kişiyi bir anda gözaltına alırsınız. Diğer türlü o sokak satıcısını 

içeriye aldığınız zaman kanundaki boşluklardan yararlanırlar ve kısa süre içerisinde dışarıya 

çıkarlar. İnsanlık tarihinde kumar gibi hırsızlık gibi fuhuş gibi suçları ne tedbir alırsanız alın 

bitiremezsiniz sadece azaltabilirsiniz. Birileri uyuşturucu kullanmak isterse korkunç 

yöntemlerle yapılıyorlar. Geçtiğimiz yıl iki şahıs gözaltına alındı havalimanında mide ve 

bağırsaklarında kokain paketlemiş başka yöntemi yok dışkısından çıkarıp gençlere 

dağıtmaya çalışacak. Kaldı ki başka bir örnek size bacağını kestirmiş cerrahi müdahale ile 

kaba etinin arasına cep yaptırmış orada uyuşturucu satıyor dediğim gibi insanlar her şeyi 

göze alarak bu işi yapacaklar. Sizden ricam bizim toplumumuzda en basit şey bir meslek 

grubunu eleştirmektir hem de genelleyerek eleştirmektir ve çoğu zaman bilgi sahibi olmadan 

da hepimiz fikir sahibiyiz. O yüzden sizden ricam bu işe hayır diyebilmeniz bugün 

buradaysam sizden tek ricam bu vatan için millet için demeyeceğim kendiniz için bunu 

mutlaka yapın.  

 

Aranızda bulunmak benim için çok büyük bir keyifti büyük bir mutluluktu burada 

olduğunuzdan dolayı ilginizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum derslerde ve gelecekteki 

yaşamınızda başarılar diliyorum.  

 

 

 


