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TÜRKİYE’DE UYUŞTURUCU MESELESİ:
BİREYDEN DEVLETE, MÜCADELEDE BAŞARILI MIYIZ?

BiLAL AY

Son yıllarda ülkemizde ciddi bir bağımlılık 
problemi yaşıyor ve maalesef göz ardı ediyoruz.

Önümüzde sadece bugünümüzü, evlat-
larımızı çalan bir problem yok, aynı zaman-
da geleceğimizi elimizden alan bir tehlike var. 
Bağımlılık meselesini büyük bir problem kılan 
şey, sadece istatistikler ve vermiş olduğu zarar 
değil, bunun yanında hala daha yeterli bilincin 
oluşmamış olması ve şahitlik edilen hususların 
toplumun gözünde normalleşen bir hal alması.

Dün filmlerde karşımıza çıkan birçok sahne, 
bugün hayatın içinde ve en yakınımızda. Evi-
mizde, komşularımızda, sokaklarımızda, ma-
hallemizde... Kısacası baktığımız her yerde 
bağımlıları görebiliyoruz.

Evladı ölsün diye dua eden bağımlı annel-
erine, uyuşturucu alabilmek için çocuğunu 
rehin bırakan babalara, zehir için arkadaşını 
öldüren gençlere rastlamak için artık filmlere 
ihtiyaç yok maalesef...

Bunun şüphesiz pek çok gerekçesi var.

Her hastalıkta olduğu gibi bağımlılıklarda 
da müspet netice elde etmek istiyorsak evve-
la teşhisi doğru yapmamız gerekir. Bir kere 
şunu unutmayalım, bugün bağımlı diye ad-
landırdığımız gençlerimiz, uzaydan gelmediler. 
Ya da şöyle ifade edeyim; hiç biri bağımlı olarak 
doğmadılar. Tıpkı bir katil, hırsız ve vatan haini 
doğmadıkları gibi... Toplum olarak eksiklikler 
onları bu bataklığa sürüklüyor. Kimi zaman aile-

deki sorunlar, sosyal çevre faktöründeki olum-
suzluklar... Yanlış rol modeller vs. vs.

Eğer bu bileşenler sağlamlaştırılmaz ve 
eksiklikler ortadan kaldırılmazsa ne kadar 
çaba sarf edilirse edilsin, bağımlılıklarda tam 
manası ile bir netice elde etmek mümkün ol-
maz. Hepimiz geçmişten bugüne bir zihin 
yolculuğu yaptığımızda görürüz ki, alışkan-
lıklarımız, toplumumuzun kodları maalesef 
değişiyor. Evet, bir kök olarak mevcut, ancak 
toplum ağacımız artık zararlı meyveler veriyor.

Özellikle eş, dost, akrabalık bağlarının kop-
ması, bireysel yaşam tarzına yöneliş, mahalle 
kültürünün tamamen yok olması toplumumuz-
daki dejenerasyonu daha da hızlandırdı. Artık 
kenetlenemiyoruz. Birbirimizin derdi ile dertle-
nemiyoruz... Paylaşamıyoruz...

Hep ifade ettiğimiz bir şey var, “Bağım-
lılığın ne olduğunun farkına vararak mü-
cadeleye başlanabilir. Bağımlılık genel algının 
aksine alışkanlık değildir. Bağımlılık bir beyin 
hastalığıdır. Bağımlı da bir hastadır.” Bu nokta-
da aileler de, devlette, STK’lar da, bu konuya 
bakış açılarını değiştirmek mecburiyetindir. 
Çünkü hastayla değil hastalıkla mücadele 
edilir.

26 MİLYON BAĞIMLI VAR
Bu kısa girizgahtan sonra Türkiye’nin bağım-

lılık haritasına göz atmanın faydalı olacağı 
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kanaatindeyim. Bugün, ülkemizde 26 milyona 
yakın bağımlı vatandaşımız var. Yani farklı bir if-
ade tarzı ile “sokağa çıktığımızda gördüğümüz 
her 3 kişiden 1’i bağımlı” dersek tehlikenin boyu-
tu daha net anlaşılabilir sanırım. Hem kendi 
saha çalışmalarımız, hem de yapılan çeşitli 
araştırmalardan görüyoruz ki ülkemizde, 2 mily-
ona yakın uyuşturucu, 3 milyon civarı teknoloji, 2 
milyonun üstünde sanal kumar ve 2 milyon alkol 
bağımlısı var. Buna 17 milyon sigarayı bağım-
lısını da eklediğimizde sayı 26 milyonu buluyor.

Tabii ki bunun içinde mükerrer yani birden 
fazla bağımlılığın tek kişide görüldüğü durum-
larda var. Örneğin, uyuşturucu kullananların 
yüzde 57’si aynı zamanda alkol de kullanıyor. 
Özetle her ailede bir bağımlı var desek, abartılı 
bir tespitte bulunmuş olmayız.

Bağımlılıkların türleri farklılık arz etse de, kul-
lanılan maddeye bağlı olarak güçleri değişken 
olarak değerlendirilebilse de şunu bilmeliyiz ki 
özü itibariyle tüm bağımlılıklar aynı ve maalesef 
bir bağımlılık diğerini tetikliyor. Uyuşturucu 
bağımlılığı örneklemi üzerinden gittiğimizde, 
bir ailede bir bağımlının bulunması, ailenin 
diğer fertlerinin bu tuzağa düşme riskini kat 
be kat arttırıyor. Bu dakikadan sonra bağım-
lılıklarla mücadelemizin ana noktasını oluş-
turan uyuşturucu bağımlılığı üzerinde biraz 
daha yoğunlaşmak istiyorum. Emniyet Genel 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı’nın 2018 yılında yayınlanan “Genel 
Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına 
Yönelik Tutum ve Davranış” başlıklı araştırması-
na göre, Türkiye nüfusunun yüzde 3,1’i hayatın-
da en az 1 kere uyuşturucu kullanmış. Bunu nü-
fusa genellediğimizde 2,5 milyon civarında bir 
rakamla karşılaşıyoruz.

Bunu aileler üzerinden değerlendirdiğimizde 
10 milyon kişi bir şekilde bu illetten direk olarak 
etkileniyor. Yine tedavi görenlerin istatistikleri 
bize çok ciddi ipuçları sağlıyor. Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılına 
ait rakamlarına göre, yatarak tedavi gören-
lerin yüzde 11,5’u 15 yaş altı, yüzde 37,4’ü ise 15-
19 yaş arasında yer alıyor. Ortalama olarak 
bakıldığında ise, bu yaş 21 oluyor. Yatarak teda-
vi gören yaklaşık 4’te 1’i İstanbul’da ikamet edi-

yor. Toplam tedavi rakamı 12 bin ve bir önceki 
yıla göre yaklaşık yüzde 7’lik bir artış gözleniyor. 
2019 yılında 270 bin kişi ayaktan tedavi görmüş. 
Bu rakam 2017-2019 arasında 60 bine yakın kişi 
artmış.

Maddeye ilk başlama yaşı 14 ve daha düşük 
yaşlar olarak, NARKOLOG araştırması verile-
rine göre, tüm bağımlıların yaklaşık yüzde 10’u 
iken, bu oran TÜİK verilerinde yüzde 23 olarak 
gösteriliyor. Derneğimizin saha çalışmalarında 
çok düşük yaşlara da şahit olduk. 

Öte yandan 6 yaşa kadar haberlere yansıyan 
örneklerde oldu. Yine cezaevlerinde uyuşturucu 
ve bağlı suçlardan yatan kişilerin durumu da 
çok iç açıcı değil. 2017’de 170 bin olan uyuşturu-
cu şüphelisi sayısı 2019 yılında 220 bine çıkmış. 
Bunların 156 bini kullanma amaçlı uyuşturucu 
satın almak suçundan şüpheli. Cezaevlerindeki 
hükümlü sayısı 57 binden 81 bine çıkmış. Bu da 
oransal olarak yüzde 22’lerden yüzde 28’lere 
doğru bir tırmanışı gösteriyor.

Uyuşturucuyla bağlantılı ölümlerde ise 
bir iyileşme görüyoruz. Madde sebebiyle 342 
canımızı yitirdik. Her gün bir vatandaşımızı yitir-
dik. Ancak son 3 yılda ölüm sayılarında ciddi 
bir düşüş olduğunu, sayının 900 küsurlardan 
buraya geldiği de ifade edilmeli. Bu ölümlerin 
3’te 1’i ise 15-24 yaş arasında yaşanmış. Madde 
ile bağlantılı kamu harcamaları giderek artıyor. 
2017’de 1 milyara yaklaşan harcama 2019’da 1,5 
milyar oldu neredeyse. Terörün en büyük gelir 
kaynaklarından birisinin de uyuşturucu ticareti 
olduğunu ise bilmeyen yok diyebiliriz.

Peki, uyuşturucu insanlara ne gibi zararlar 
veriyor? Ya da maddenin kullanımı sadece kişi-
nin kendisi için mi zararlı? Maalesef maddenin 
zararları adeta bulaşıcılık arz ediyor.

Öncelikle madde bağımlılığının zararlarına 
değinmek istiyorum. Örneğin son dönemde et-
kisini bir miktar da olsa yitiren sentetik kannabi-
onidler yani bonzailer. Bunlar öyle maddeler ki 
ilk kullanımda öldürebiliyor ya da sakat bırak-
abiliyor. 15 günde beynin yüzde 60’ına zarar 
veriyor. Bırakılsa ve uzun süre kullanılmasa dahi 
beynin yüzde 15’lik kısmı iyileşmiyor. Bu maddel-
eri kullananların ortalama yaşam süresi 3 sene. 
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Bir de örneğin metamfetamin denen bir mad-
de var. Nörolojik sorunlara yol açabiliyor. Psi-
kolojik problemler doğurabiliyor.

BİR BAĞIMLI EN AZ 4 KİŞİNİN 
HAYATINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Kişinin hayatının tamamen olumsuz mana-

da değişmesi, ailesinin yaşadığı ekonomik ve 
psikolojik yıkımlar adeta bu illetin doğal bir so-
nucu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlıyı sadece 
ailesi üzerinden değerlendirsek dahi 1 bağımlı 
4 kişinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor.

Öte yandan uyuşturucunun başka olumsuz 
çıktıları da mevcut. Bugün genel olarak bak-
tığımızda cinayetlerin yüzde 60’ı, saldırıların 
yüzde 40’ı, tecavüzlerin yüzde 33’ü alkol ve 
madde kullanımıyla doğrudan bağlantılı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARINI 
TEDAVİ EDEBİLİYOR MUYUZ?
Bu konuya olumlu cevap vermek maalesef 

mümkün değil. Son dönemde yüzde 25-30 gibi 
bir artış yaşansa da AMATEM ve ÇEMATEM’le-
rin toplam yatak kapasite bin 182. Üstelik te-
davide başarı oranı da çok ama çok düşük. 
Bugün bir bağımlı bu merkezlerden 2-3 aydan 
önce randevu alamıyor ve maalesef herkesin 
bildiği bir sır olarak belirtelim ki zehir tacirleri 
türlü oyunlarla buralara da uyuşturucu sok-
abiliyor.

Öte yandan özel tedavi merkezlerinde 
başarı oranı bir miktar daha yüksek olsa da, 
bazı merkezlerde suiistimallere karşı dikkatli 
olunması gerekiyor. 

Tedavi ile ilgili mevcut seçeneklerin dışında 
kullanılan farklı metotlar ile daha yüksek başarı 
oranlarına ulaşıldığını da biliyoruz. Ve yetkili-
lerin bu noktada bir paradigma değişikliğine 
giderek, mevcut netice vermeyen yöntem-
ler yerine alternatif metotlara yönelmelerinin 
daha iyi sonuçlar doğuracağını da özellikle 
belirtelim.

Mücadele 2 safhada ele alınmalı.

Birincisi önleyici tedbirler...

Yani bataklığa bulaşmamış gençlerim-
izi bilinçlendirmek, doğru rol modeller ile bir 
araya getirmek, hedef koymalarını sağlamak, 
alternatif alanlara yönlendirerek savunma 
hattı oluşturmak ve geleceğe emin adımlar ile 
yürümelerini sağlayacak ortamı tesis etmek.

İkincisi ise kurtarıcı tedbirler...

Kandırılmış, tuzağa düşürülmüş gençler-
imizin bataklıktan kurtulma taleplerini tam 
manası ile karşılayacak, onların elinden tut-
acak, ümit ve umut olacak, ailelerini de süre 
dahil eden, tedavi öncesi, tedavi ve tedavi 
sonrası rehabilite safhalarını içeren onarım 
süreçlerini adım adım uygulamak.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE
YENİ PARADİGMA ŞART
Peki, tüm bu tablo karşısında uyuşturu-

cu ile mücadele edebiliyor muyuz? İşin nar-
kotik kısmı değerlendirildiğinde, özellikle son 
dönemde İçişleri Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği 
operasyonların çok etkili olduğunu söylemek 
mümkün. Ancak, uyuşturucu ile mücadelede 
sadece polisiye tedbirler ile başarılı olma im-
kanımız yok. Bununla birlikte ailenin, okulun, 
STK’ların ve aslında bütün toplumun ortak bir 
çabasına ihtiyaç var.

CEZAEVLERİ REHABİLİTE ETMİYOR
Cezaevleri ile ilgili durumu ortaya koy-

muştuk. Şimdi çözüm noktasından olaya yak-
laşmak istiyorum. Uyuşturucu bağımlısı olarak 
giren bir kişi yine bağımlı olarak oradan çıkıyor. 
Cezaevlerine uyuşturucu giriyor. Bu konuda 
ciddi bir rehabilite aşaması için buralar fırsa-
ta çevrilebilir. Daha önce, uyuşturucu ve bağlı 
suçlardan cezaevlerine girenler için “Ceza ve 
Rehabilite Evleri” önerisinde bulunmuştuk. Bu 
evler, cezaevine yatan kişilerin cezalarının bir 
kısmını burada geçirecekleri, bağımlılıktan 
kurtulabilecekleri ve eğer satıcı iseler, bunun 
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kötü bir şey olduğuna ikna edilebilecekleri bir 
merkez olmalı. Yoksa, bağımlı giren bağımlı 
çıkıyor. Torbacı giren yine aynı suçu işlemeye 
devam ediyor.

YEREL YÖNETİMLER AKTİF  ROL 
ÜSTLENMELİ
Bugün Türkiye’nin geneline baktığımız 

zaman yerel yönetimlerin birçok konuda öncü 
olduğunu, birçok alanda başarılı işler çıkart-
tığına şahit oluyoruz. Belki de ülkemiz, yerel 
yönetim noktasında, nevi şahsına münhasır bir 
tarz içerisinde işlerini yürütüyor. Ancak, yerel 
yönetimlerin bağımlılıkla mücadele konusun-
da aynı özveri ve başarıyı gösteremediklerini 
görüyoruz.

Merhum mimar Turgut Cansever’in “Şeh-
ri imâr ederken nesli ihyâ etmeyi ihmal eder-
seniz, ihmâl ettiğiniz nesil imâr ettiğiniz şehri 
tahrip eder” sözünün de bu noktada, tüm yerel 
yöneticilerin için bir pusula olması gerektiğini 
ifade etmek istiyorum.

Bugün bağımlılık, ülkemizin görünmez, an-
cak en büyük problemlerinden bir tanesi. Yerel 
yönetimlerin, aktif gücü ile çok daha hızlı, etkin 
ve sonuç odaklı çalışmalara imza atılabilir.

Bu hususta şu önerileri getirebiliriz:
1- Nüfusu 10 binin üzerinde olan her belediyede 
bir Bağımlılıkla Mücadele Müdürlüğü kurulmalı. 
Bu müdürlükler, ilçelerin özel durumlarına özel 
eylem planları çıkartmalı.

2- Her belediye bünyesinde, kişilerin başvuru-
ları sonucu özel hizmet alacakları, yeterli sayı-
da, Aile Bağımlılık Danışma Görevlisi çalıştırıl-
malı.

3- Belediyeler, ilçelerindeki bağımlılık haritasını 
yıllık olarak çıkartarak okul ve mahalle bazlı 
çalışmalar yapmalı.

4- Ailelere ekonomik destek sağlandığı gibi 
yerel yönetimler çocuğunu tedavi etmek ist-
eyen ailelere maddi destek sunmalı.

5- Tüm belediyeler, tedavi olmuş kişilerin ha-
yata katılmasını kolaylaştırmak adına, yüzde 
3 oranında “eski bağımlı” istihdamı sağlamalı.

6- Belediyeler, bağımlılıkla mücadele nok-
tasında STK’larla işbirliklerini süratle arttırmalı.

7- Her belediyenin duyuru alanlarının yüzde 5’i 
bu konudaki bilinçlendirici içeriklere ayrılmalı.
8- Belediyeler gençlerin bu tuzaklardan uzak 
durmasını sağlayacakları sosyal, kültürel ve 
sportif organizasyonlara çok daha ciddi bir 
şekilde eğilmeli. Gençlerin önüne sağlam al-
ternatifler konulmalı.

Sonuç olarak, Türkiye’nin uyuşturucu 
bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele tablosu, 
maalesef hiç de olumlu seyretmiyor. Bu konu-
da atılan adımlar, maalesef sorunu çözmüyor. 
Hatta büyümesine dahi engel olamıyor.

Bu noktada bireyden devlete istisnasız bir 
mücadele içerisine girilmesi ciddi bir gereklilik. 
Bu noktanın da bugün itibariyle en eksik kısmı 
ise yerel yönetimler olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak şu hususlara da değinmenin fay-
dalı olacağını kanısındayım. Bugün uyuşturucu 
belası hepimizi tehdit ediyor. Ancak evlerim-
izde tehdit olmaktan çıkıp gerçek olmuş bir de 
teknoloji bağımlılığı meselesi var.

Hangimiz çocuklarımızı telefon ve tablet-
ten ayırabiliyoruz?

Hangimizin çocuğu gününün tamamını 
odasında ve bilgisayar başında geçirmiyor?

Kimin çocuğunu youtuberler büyütmüyor?

Bu liste uzayabilir. Bu dertler hepimizin evin-
de. Aileler çocuklarını teknolojiye, internete ve 
olumsuz içeriklere kurban vermemeli.

Bir farkındalık oluşturmalıyız. Mücadeleye 
evlerimizden de başlamalıyız. Her bağım-
lılığın birbirini tetiklediğini asla ve asla unut-
mamalıyız.


