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Ö ZET
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de eroin bağımlılarının sayısının hızla artmasıyla birlikte tıbbi, sosyal ve hukuki
sorunlar da büyümektedir.
113 eroin bağımlısını biyo-psiko-sosyal açıdan incelediğimiz bu çalışmada; uyuşturucu madde alışkanlığının iptila
derecesinde olup olmadığısorulan vakaların suç tarihinde hastaneye gönderilmelerinin gerektiği, suç işlemeye yatkın
olduklan, ortalama 3 ay sonra hastaneye geldiklerinde genellikle yoksunluk belirtileri göstermelerinin düşündürücü
bulunduğu, madde kullanımına esrar ve sedatifhipnotik maddelerle başladıkları, tedavi konusuna sıcak yaklaşmadıkları ve
sosyal uyumlarının bozuk olduğu sonuçlarına varılmıştır.
SUMMARY
In our country, medical, social and legal problems have been augmented because of increase on the population of heroin
dependency as in thevyhole vorld.
In this study, 113 heroin dependents were investigated in the bio-pycho-social aspect. The results are dra^h a conclusion
as follovs: The substance habit is at the grade of addiction, the cases should b : sent hospital at the crime time, they are
inclined to the crime, it is traible that cbservating of abstinence signs when t. ey come to hospital in 3 month after the
crime time, they begin hipnotic-sedative substances firstly, don’t tend to tr^rtm ent approach and their social adaptation is
disordered.
GİRİŞ
insanoğlunun, ruhsal ve bedensel zararları olan ve aynı zamandr. ba'umlılık yapan maddeler ile tanışması tarihin eski
çağlarına kadar uzanır (1,2,3,4). Günümüzde biyo-psiko-sosyal bi.* hastalık olarak değerlendirilen uyuşturucu madde
bağımlılığı, tıbbi sorunlar yanında hukuki sorunlar da ortaya ç:’ "rmışfır.Her geçen gün yakalanan uyuşturucu madde
miktarları ile bu maddelerle ilgili suçlu sayısı da gittikçe artır*. k:adır (Tablo 1) (5). Bugün için tedavilerinde başarılı
olamadığımız bu maddelere karşı yasal önlemler dahil pek
çeşitli yöntemler ile mücadele devam edegelmektedir.
Gittikçe artan uyuşturucu madde bağımlılığına bağlı olarak tûbi, sosyal ve hukuki sorunlar da bir çığ gibi büyümektedir
(6,7,8,9,10,11,12).

Tablo

1- 1 9 8 4- 1 9 9 0

Yıll a r ı n d a

İ s t a n b u l ' d a Y a ka l a n a n

U y u ş t u r u c u M a d d e l e r ve M i k t a r l a r ı

Y ı l la r

Eroin

1984

48,211

1985

Baz Morfin

Afyon

Kokain

Esrar

9,809

0,06

0,82

50,943

47,156

0,517

0 ,326

-

61,473

1986

109,924

30,674

2,252

-

86,682

1987

774,753

0,270

6 ,080

51,500

36,182

1988

252,800

-

5,418

338,0

1 14,943

1989

378,015

3,563

1,140

41,250

4 77,291

1990

455,196

2 92,886

1,412

1,098

106,882
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Uyuşturucu madde bağımlıları kullandıkları eroin, kokain ve esrar gibi maddeleri hemen hemen dünyanın bütün
ülkelerinde yasadışı yollarla elde ederler. Bu nedenle uyuşturucu madde bağımlılarının başı sık sık adalet ile derde girer.
H er ülke, uyuşturucu maddelerin imalinden kullanımına kadar geçen çeşitli safhaları için değişik oranlarda ceza
öngörmüştür (O). Ülkemiz ceza kanununda da 403 ve 404. maddeler bu konuya ayrılmıştır. Türk Ceza Kanununun 404.
maddesi uyuşturucu madde kullanmak ve bu maksat ile bulundurmak fiiline karşı 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
öngörmektedir. Gene aynı maddenin ikinci bendinde "uyuşturucu maddeyi kullanan kimsenin alışkanlğı iptila dereceside
ise, salahı tıbben tebeyyün edinceye kadar hastanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur" denmektedir
(14,15,16,17).Üzerinde gerek kullanmak için uyuşturucu madde yakalanan kişi, cezadan kurtulmak için, kendisinin
uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu idia ederek hastaneye şevkini ister. Çünkü yine aynı madde, bağımlılığın tıbben
tesbitine amirdir.
Uyuşturucu madde bağımlıları sadece uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve satmak gibi uyuşturucu ile ilgili değil, aynı
zamanda pek çok çeşitli suçlan da işledikleri bilinmektedir. Uyuşturucu madde bağımlıları ister bulundurma veya
kullanma, isterse satmak veya gayri meşru yoldan para temini için olsun yasalarla başı sık sık derde girmekte, adeta
toplumda yasadışı bir grup oluşturmaktadırlar. Bir taraftan hasta olarak kabul ettiğimiz bu kişiler kullandıkları uyuşturucu
maddelerin ruhsal ve bedensel olumsuz etkilerine gittikçe artan miktarlarda maruz kalırken diğer taraftan yasadışı
davranışlarda bulunarak toplumu sosyal açıdan rahatsız etmekte ve bağımlı sayısını arttıcı yönden saklı bir tehdik
grubunuda oluşturmaktadırlar ( 6,7,10,12,17,18,19,20,21,22,23,24).
Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların azlığı dikkati çekici bulunmuştur.
Bu araştırma, eroin bulundurma ve kullanma suçu nedeni ile tutuklanmış ve TCK 404-2 ye göre eroin bağımlısı olup
olmadıklarının tesbiti amacı ile hastaneye gönderilen yasa ile başı derde girmiş eroin bağımlısı,ekstrem bir populasyon
olarakta nitelendirebileceğimiz kişilerin biyo-psiko-sosyal yönden araştırılması amacıyla yapılmıştır.
M A TERY EL VE M ETOD
Materyelimiz 1989 ve 1990 yılarında TCK 404-2 ye göre mahkemeler tarafından Bakırköy Ruh ve sinir hastalıkları
hastanesine uyuşturucu alışkanlığının iptila derecesinde olup olmadığının tesbiti için gönderilen 151 kişiden, hastane adli
sağlık kurulunca eroin bağımlısı olduklarına dair rapor düzenlenen 5’i kadın 108’i erkek toplam 1134 hastamn dosya ve
raporlarından meydana gelmiştir.
Dosya ve raporlarındaki bilgiler; vakanın suçu işlediği tarih ile hastaneye yatış tarihleri arasındaki süreler, daha önce
uyuşturucu ile ilgili suç işleyip işlemediklerine, uyuşturucu dışında başka suçlan olup olmadıklanna, bağımlılık, için daha
önce tedavi görüp görmedikleri, yoksunluk belirtisi gösterip göstermedikleri, çıkan yoksunluk belirtilerinin sıklığına göre,
idrarda uyuşturucu madde bulunup bulunmadığına, EEG’si çekilenlerin E EG ’de patolojik durum gösterip
göstermediklerine, uyuşturucuya başlama ve uyuşturucu kullanma sürelerine, daha önce hangi maddeler ile uyuşturucuya
başladıklarına, uyuşturucu kullanma yollarma, medeni durum, tahsil, meslek ve askerlik durumlanna göre dağılımlar,
tablolar haline getirilmiş ve analizleri yapılmıştır.
BULGULAR
Toplam 113 vakanın 108’i (%96,6) erkek, 5’i (%4,4) kadındır. Suç tarihi ile hastaneye yatışlan arasındaki süreler en az 3,
ençok 350 gün olup ortalama 84,6 gündür. Suç tarihi belli olmayan bir vaka hariç 112 vakanın suç tarihi ile hastaneye yatış
arasında geçen sürelere göre dağılımı tablo 2 de gösterilmiştir. Uyuşturucu madde ile ilgili suç işleyip işlemedikleri ve
uyuşturucu suçu ile ilgili işledikleri suçlara göre dağılımı Tablo 3 de gösterilmiştir.

Vakaların
Tablo

2- S uç T a r i h i

ile H a s t a n e y e G e l i ş

Arasındaki

İşle dikl eri
T ab lo

Siireye G ö r e D a q 1 1 ırtı1 arı

3- V a k a l a r ı n
Göre

F REK AN S

S ÜRE

% 2,8

11-30 g ün

3

% 2,8

31-60 gü n

53

% 47

6 1-90 g ü n

28

% 25

9 1 -15 0 g ün

11

% 10

10 giln

151 -210 g ün

7

% 6

4

% 3,6

271 g ü n d e n sonra

3

% 2,8

.112

Sayılarına

FREK ANS

Olmayanlar

46

% 4 0,7

Bir de fa

39

% 34,5

İki d ef a

14

\

12,4

9

\

7,9

5

» 4,5

113

% 100

Dört ve daha

%

T O P L AM

100

101

% F R ' K AN S

SUÇ SAYI SI

Oç defa

2 11- 270 g ün

T OP LA M

Suç

% FREKANS

3

tik

U y u ş t ur uc u

D ağ ıl ım l ar ı

f az la
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T ab lo 4- V â k a l a r ı n

İşle di kle ri

Uyuşturucu

D ışı

S u ç l a r ı n D ağ ıl ım l ar ı

H ırsızlık,
R uhs atsı z
Y ara la ma
Hak aret
Kumar

s ö g ü ş ç ül ü k,
sila h

d o la n d ı r ı c ı l ı k gi bi

t a ş ı m a k v**ya k ul la nma k

s u ç la r

: 38 suç

: 19 suç

: 19 suç
: 9 suç

: 6 .;uç

Cin ay e t

: 4 suç

Darp

: 4 suç

G as p

: 4 suç

S ark ın tıl ık»

zina ve

Di^er suçl ar

: 17 suç

f i i li

livata gibi c i n s e l

s u çl a r

: 4 suç

Vakaların uyuşturucu dışında işledikleri suçlann dağılımları Tablo 4’te gösterilmiştir.
45 vaka uyuşturu dışı suç işlememiştir. 28 vakanın tek suçu, 40 vakanın ise birden fazla suçu mevcuttur.
Vakaların 85 inde (% 75) yoksunluk belirtileri tesbit edilmiştir.Tesbit edilen yoksunluk belirtilerinin sıklık sırasına göre
dağılımları Tablo-5 de gösterilmiştir. Kötüye kullanılan ve bağımlılık yapan maddelere göre idrar analiz sonuçlan Tablo
6’da sıralanmıştır.
Tablo

5- Y o k s u nl uk

B e l i r t il er i

Gösterdikleri
G ör e

T a bl o 6- Vak al a rı n

G ö st e re n 85 V a kanı n

İdrar A na l iz Sonu çl arı na

Gö re D a ğ ı t ı m l a r ı - A O p i o i d , Esrar,

B e l i r t i l e r i n Sıkl ık S ı rası na

B en z od ia z ep i n vb

Dağılımları

F R E K A NS

B ELİ RTİ

M ADD E LE R

% FREKA NS

F REKANS

U yk us u z l u k

55

» 54,7

Ç ık ma y an

45

Bu ru n a k ma sı

46

% 54,1

Opioi^d

32

1 sha 1

39

% 45,9

Esrar

»

FREKANS

»39,8
%2 a , 3

8

%7 , 1

T e r l e me

38

% 44,7

OpioJd ve esrar b i rlikt e

G öz y a ş a r ma sı

34

% 40

M o rfi n ve kodein

1

*0,9

A da le

33

% 37,6

Benzod ia zepi n

1

»0,9

Kus ma

26

% 30,6

anrılan

Esn em e

24

% 28,2

T i trene

24

% 28,2

B ula ntı

23

» 27

Ek le m a ğ rı rı

21

% 24,7

Ö ĞRE Nİ M DURUM U

26

F RE KA NS

öğr enim i ol ma ya n
18

% 21,1

K ar ın k r a mp ve a g n l a n

18

% 21,1

S ıkıntı

18

» 21,1

H a pş ır m a

12

% 14,1

Sa ly a a kma sı

12

» 14,1

Ateş

10

% 11,8

H a ls i z l i k

P i lomotor

ve u y u ş u k l u k

f a a 1iyet te a rt ma

Huzursuzluk
1 r r i tab i 1 i te

*23

7

% FRE KANS
% 6,2

İlkokul

terk

14

İlkokul

m ezunu

36

»

Ort ao kul

terk

19

% 16,7

(irtaokul mez unu
Lise

terk

7

» 8,2

Lise mezunu

3

% 3,5

Y ü kse koku l

3

» 3,5

4
10
13

terk

% 12,4

»

31,9

3,6

» 8 , 8
% 11,5

4

% 3,5

Yüksekokul m e zu nu

3

»

Bil inme ye n

3

% 2,7

T OPLAM

T abl o

113

7- V a k a la r ın

öğrenim

2,7

% 100

D u ru m l a r ı n a G ör e Darılın

Vakaların 31’inde E E G tetkiki yapılmış; 29’u (%93,5) normal, 2’sinde (%6,5) ise frontal bölgelerde dizorganizasyon
tesbit edilmiştir.
Vakalarm 70’inin (% 62) damar yolu ile, 29’unun (%25,7) burun yolu ile ve l l ’inin (%9,7) hem burun hem damar yolu ile
eroin kullandıkları gözlemlenmiştir.3 vakanın (%2,6) ise kullanma yolu hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.
Uyuşturucu maddeleri kullanma süreleri ve başladıkları maddeler bilinmeyen 3’ü (%2,6) dışında 81 ve (%72) uyuşturucu
kullanımına önce esrar ile başlamış daha sonra sedatifhipnotik maddeler kulanmış ve en son olarak da eroine geçmiştir.
Bu vakaların esrar kullanma süreleri ortalama 15,1 yıldır.Eroin kulanma süreleri ise ortalama 8,3 yıldır.Yani ortalama 6,8
yıl esrar ve sedatif-hipnotik maddeler kullanıldıktan sonra eroin kulanmaya başlamışlardır. 1 vaka 20 yıl afyon sakızından
sonra eroin kullanmaya, 1 vaka da 8 yıl kokain kullandıktan sonra eroin ile birlikte kokain kullanmaya başlamışlardır. 30
vakanın (%26,5) ise eroinden evvel hangi maddeleri kulandıklan hakında bilgiye rastlanılmamıştır.
Vakalarm öğrenim durumlarına göre dağılımları Tablo 7’de medeni durumlarına göre dağılımları Tablo 8 ’de,
mesleklerine göre dağılımları Tablo 9’da ve askerlik durumlarına göre dağılımları ise Tablo 10’da gösterilmiştir.
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Tablo 10- Vakaların Askerlik Durununa

TARTIŞMA VE SONUÇ:
Opioidleri bırakma veya azaltma sonucu ortaya çıkan yoksunluk sendromu son dozdan 6-12 saat sonra başlar, 36-72 saatte
şiddetlenir ve 7-10 günde geçer (18-19). Vakaların suç tarihi ile hastaneye yatış tarihleri arasında ortalama 84,6 gün geçtiği
gözlenlenmiştir. Bu yaklaşık üç aylık bir süre demektir. Sadece 3 (%2,8) vaka 10 gün içinde gönderilmişlerdir. Bu da
opioid bağımlılığın tesbiti için gerekli olan süreden oldukça uzundur ve bağımlılığın belirlenmesi açısından büyük
sakıncalar içermektedir. Yoksunluk dönemi bu vakalarda karakol, adliye veya hapishanelerde geçirilmektedir.Hepsi
cezaevinden hastaneye gönderilen vakaların (% 75)’inde az yada çok kesilme belirtilerine, %60.2’sinin idrarında opioid ve
esrar gibi maddelere rastlanmıştır. Bu vakaların uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettikleri hususu düşündürücü
bulunmuştur.
Opioidlere bağımlı kişilerde yoksunluk belirtilerinin büyük bir kısmının merkezi noradreneıjik ve sempatik hiperaktivite
sonucu olduğu bildirilmiştir. (18). Vakalarımızda görülen yoksunluk belirtilerinin literatür bulgulan ile tam bir uygunluk
içinde bulunduğu gözlemlenmiştir (18,20,21,22).
Vakaların %72,6’sı bağımlılık için daha önce yatarak tedavi görmüşlerdir. Bağımlılık tedavisi gören hastalarm %20’sinin
en az bir defa, %80’inin ise birden çok bağımlılık tedavisi için hastaneye yatışları vardır. Bu durum tedavi oranının düşük,
nükslerin sık ve uyuşturucu madde bağımlılarının tedaviye pek sıcak bakmadıklarını düşündürmüştür.
Vakaların %41’inin daha önce uyuşturcu suçu işlemediği, %59’unun ise bir veya birden çok uyuşturucu suçu işlediği
gözlemlenmiştir. Bulgularımıza göre uyuşturucu madde bağımlılarının uyuşturucu maddeler ile ilgili suçlan işlemeyeçok
yatkın olduklan izlenimi edinilmiştir.
Vakaların %41’inin uyuşturucu dışında bir suç, %59’unun ise birden çok suç işledikleri dikkati çekmiştir. Eroin bağımlılan
yanlız uyuşturucu maddelerle ilgili suçlan değil, aynı zamanda diğer suçları da sık işlemektedirler. Eroin bağımlılarının
empotan olduklan gözönüne alınırsa, mevcut 4 cinsel suçu önceki esrar kötüye kullanımı döneminde işledikleri
düşünülebilir. Diğer bulgularımız, yazarların bulgulan ile uygunluk içindedir (7,12,23).
Uyuşturucu madde tesbiti için yapılan idrar analizlerinde vakalann %39 ,8’inde opioid negatif bulunmuştur. Diğerlerinde
ise opioid, esrar ve benzodiazepinlere rastlanılmıştır. Opioidler genellikle idrarda son dozdan 100 saat sonrasına kadar
pozitif olarak saptanabilmektedir. Bir kimsenin idrarında opiata rastlanılması o kişinin bağımlı olduğunu göstermemekle
birlikte yoksunluk belirtileri görülen kişilerde pozitif olması bağımlılık yönünde bir delil olarak değerlendirilmektedir. Bu
açıdan idrarda opioid ve diğer maddelerin bulunması önemli bir bulgudur.
Vakaların %62’sinin eroini damar yolu ile, %25,6’sınm burun yolu ile, %9,7’sinin ise hem damar hem de burun yolu ile
kullandıklan gözlemlenmiştir. Aynca damaryolu ile kullananların hepsinin daha önce eroini burun yolu ile kullandıklan
görülmüştür.Damar yolu ile kulanım eroin bağımlılığında en son,en ağır ve en komplikasyonlu bir yoldur. Daha önce
yatarak tedavi gören eroin bağımlılanmn büyük bir çoğunluğunun damar yolu ile eroin kullandıklan gözlenlenmiştir.
Eroin bağımlılan eroini yanlız başma değil aynı zamanda esrar ve sedatif-hipnotiklerle kullanmaktadırlar. Bu durum
tedavi açısından çok önemlidir. Eroin ile birlikte barbitürat kullanan ve barbitürat bağımlılığı da gelişmiş bir hastaya
sadece eroin bağımlılığı yönünde tedavi uygulanırsa ağır ve öldürücü kesilme belirtilerine sebep olabilen barbitürat
bağımlılığı sonucu vahim durumlar ile karşılaşılabilinir (3,21).
Eroin bağımlılığından önce hastalar uyuşturucu madde kullanımına esrar ve sedatif-hipnotikler ile
başlamaktadırlar.Bulgularımızın literatür bulguları ile tam bir uygunluk içinde olduğu gözlemlenmiştir (3,4,9,23,25).
Uyuşturucu madde bağımlılarının eğitim düzeyleri genellikle düşük seviyede olduğu bildirilmiştir. (23,25,26). Bulgularımıza
göre vakalann % 6’sı hiç eğitim görmemiştir. İlkokul seviyesinde %44,3, ortaokul seviyesinde %20,4, lise seviyesinde %18,3
ve yüksekl öğretim seviyesinde eğitim görenler ise %6,2 oranındadır. Bulgulanmızın araştırmacıların bulgulanyla büyük
benzerlik içindedir.
Uyuşturucu madde bağımlılanmn mesleklere göre dağılımlan hususunda yapılan çalışmalarda, meslekler arasında bir
homöjenite bulunmadığından değerlendirme yapılamamıştır. Bununla birlikte bulgulanınız ve araştırma sonuçlarına göre
büyük çoğunluğunun mesleklerini terkettikleri, devam e ttirenlerinse yeterli performansı gösteremedikleri anlaşılmıştır. Bu
kişiler genellikle yaşamlarının büyük çoğunluğunu madde arama ve kullanma ile geçirmektedirler (17,23,25,26,27).
Uyuşturucu bağımlılarının medeni durumları hususunda literatürle bir uygunluk bulunamamıştır (21,23,25,26,27). Bununla
birlikte uyuşturucu madde bağımlılanmn büyük çoğunluğunun bekar yada aynlmış kişilerden meydana geldiği
görülmüştür. Bu durum uyuşturucu madde bağımlılarının evlilik konusuna sıcak bakmadıklan izlenimini vermiştir. Evli
olanların ise evliliği ne derecede uyumlu götürdükleri hususunda herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.
Uyuşturucu madde bağımlılarının askerlik sırasında %68’inin disiplin cezası aldıklan bildirilmiştir (23). Bulgularımıza göre
vakalann %22,4’ü askerliklerini uzayarak bitirmiş, %13,6’sı ise askerliğe elverişli bulunmamışlardır Askerliğe niçin elverişli
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olmadıkları hususunda ise bilgi edinilememiştir.
so n u ç;
1- Uyuşturucu madde alışkanlığının iptila derecesinde olup olmadığının tesbiti için hastaneye gönderilen vakaların suç
tarihinden çok sonra gönderildikleri, bu durumunda bağımlılık tesbiti konusunda zorluk yarattığı, bu kişilerin yakalanır
yakalanmaz hastaneye şevkleri için gerekli yasal değişikliklerin bir an önce düzenlenmesi gerektiği.
2- Eroin bağımlılarının gerek uyuşturucu ile ilgili,gerekse diğer suçlan işlemeye çok yatkın kişiler oldukları.
3- Bağımllık tesbiti için hapishaneden gönderilen eroin bağımlılarının %75’inde yoksunluk belirtilerine rastlanılması, bu
kişilerin hangi yolarla uyuşturucu madde temin ettiklerinin düşündürücü bulunduğu,
4- Eroin bağımlılarının madde kullanımına esrar ve sedatif-hipnotik maddeler ile başladıkları,
5- Tedavi konusuna sıcak yaklaşmadıkları,
6- Sosyal uyumlarının bozuk olduğu sonuçlarına varılmıştır.
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