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ÖNSÖZ
“Toplumsal Dışlanma ve Aidiyet Kıskacında Bağımlı Gençlik” adlı tez
çalışmasının hazırlanması süreci birtakım güzel deneyimlerle zorlukları da
beraberinde getirmiştir. Çalışma konusunun belirlenmesi ne kadar meşakatli bir iş ise
literatür okumaları ve saha araştırmaları da bir o kadar zorlu süreçlerle aşılmaya
çalışılmıştır. Bu süreç içerisinde, araştırmacı olarak zaman zaman duygusal ve
zihinsel gerilimler yaşadığım anlarda değerli hocam, kıymetli ailem ve sevgili hayat
arkadaşımın desteği ile başarıya doğru yol almaya çalışılmıştır.
Bu anlamda tez sürecimde başıma gelen onca talihsiz olaylardan sonra bana
dayanma gücü, çalışma azmi ve sabır veren Yüce Rabbim’e hamd ediyorum.
Nihayetinde Rabbim’in rızası dahilinde olmasaydı böylesine bir çalışmayı başarıyla
sonlandırmamız mümkün olmazdı. Tez konumu öğrendiği ilk dakikan bu yana işimin
oldukça zor olacağını dile getiren ve bu süreçte kıymetli görüşleriyle bana destek
olan değerli danışman hocam Mehmet Ali AYDEMİR’e, ‘Benim kızım okuyacak’
diyen ve ömrü yettiği sürece beni okutmak için elinden geleni yapan rahmetli babam
Mehmet Emin AYDIN’a, üzerimdeki emek ve haklarını hiçbir zaman
ödeyemeyeceğim kıymetli ve pek muhterem annem Emine AYDIN’a, lisans hayatım
başladığı günden bugüne kadar maddi-manevi desteğini esirgemeyen ve babamdan
sonra bize babalık vazifesi yapan kıymetli ağabeyim Necmeddin AYDIN’a ve sevgi
dolu ailesine, her fırsatta benimle olduğunu hissettiren ağabeyim İlhami AYDIN’a,
her konuşmamızda bana güven veren ve bir an olsun potansiyel desteğini
esirgemeyen yegane ablam Hafize ÇONA ve minik ailesine, tez konumun hassas ve
zor olması sebebiyle beni yalnız bırakmayan ve ‘Araştırmacıysan bu konuyu
kesinlikle araştırmalısın’ diyerek bana gerekli mutivasyonu sağlayan, araştırma
süreci boyunca adım adım yanımda olan birtanecik kardeşim İbrahim AYDIN’a ve
uzun soluklu bu yolculukta ne olursa olsun beni yalnız bırakmayan, sabır gösteren,
sevgi-saygı ve bilgisini benden bir an olsun esirgemeyen değerli meslektaşım, hayat
arkadaşım, nişanlım Emin GÖKALP’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca
araştırmam için oldukça ehemmiyetli olan, yaptığım araştırmayı ne kadar çok
önemsediğimi bilen ve bu durumu dikkate alan görüşmecilerime beni kırmadıkları,
görüşmelerimizde açık, net bilgiler verdikleri, dahası beni hayatlarına dahil ettikleri
için sonsuz minnettarlık duyuyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Betül AYDIN
Aralık 2016
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ÖZET
Uyuşturucu madde bağımlısı bireyleri merkeze alan tez çalışmamızın amacı
üç kısımdan oluşmaktadır: 1) toplumsal planda “madde bağımlısı birey” olarak
tanımlanan gençlerin kim oldukları ve bu tanımlama karşısındaki tutum ve
davranışları; 2) “madde bağımlısı birey” tanımlamasının, tanıma muhatap gençler
açısından nasıl algılandığı; 3) “madde bağımlısı birey” olarak tanımlanan gençlerin
toplumla yaşadıkları kabul edilen sorunlu ilişkinin boyutlarını ortaya koymak,
toplumsal dışlanma ve aidiyet çerçevesinde kendilerini yaşadıkları toplumun tam
olarak neresinde gördüklerini saptamaya çalışmak, sosyal ortamda madde
kullanmayanlarla ilişkilerinin nasıl olduğunu anlamak ve yaşanan durumu madde
bağımlısı

bireylerin

anlatımlarıyla

ortaya

çıkarıp,

okuyucuya

tam

olarak

verebilmektir. Bu açıdan saha araştırması, son yıllarda madde kullanımının arttığı
Konya-Selçuklu ilçesinde yürütülmüş; derinlemesine mülakat, katılımlı gözlem ve
doküman inceleme teknikleriyle üçü (3) kız, yedisi (7) erkek olmak üzere toplam on
(10) üniversite öğrencisi ile 733 dakikalık derinlemesine mülakat görüşmesi
gerçekleştirilmiştir.
Tezimiz giriş ve sonuç bölümleri dışında toplam üç ana bölümden
oluşmuştur. Birinci bölümde toplumsal aidiyet ve toplumsal dışlanma kavramları
üzerine değerlendirmeler yapılmış, uyuşturucu madde bağımlılığı ve madde
bağımlısı birey üzerine kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. İkinci bölümde
araştırmada kullanılan nitel yöntem ile onun teorik çerçevesi tanımlanmış, ayrıca
saha çalışması boyunca kullanılan veri toplama teknikleri tartışılmış ve sahada elde
edilen verilerin analizinde kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, saha
çalışması sonucunda elde edilen bulguların, oluşturulan temalar, kategoriler ve alt
kategoriler şeklinde tasnifi yapılmıştır. Ekler bölümünde “madde bağımlısı birey”
üzerine üç kısım eklenmiştir. 1) Görüşme Formu, 2)Görüşmecilerin Demografik
Dağılımı, 3) Madde Bağımlısı Birey Sözlüğü.
Anahtar

Kelimeler:

Uyuşturucu

(Madde)

Bağımlısı

Birey,

Toplumsal

Dışlanma/Aidiyet.
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ABSTRACT
The aim of our thesis centering on drug-addicted individuals consists of
threeparts: 1) who are defined as the "substance addicted individual" in the social
plan and their manners and attitudes towards this definition; 2) how the definition of
"substance-addicted individual" is perceived in terms of recognition-adolescents; 3)
revealing the dimensions of the problematic relationship that is defined as "substance
addicted individual", trying to determine exactly where they see themselves in the
context of social exclusion and belonging, understanding how relationships with nonsubstance users in the social environmentand to be able to give this living situation to
the reader exactly by revealing via the expressions of addicted individuals. In this
respect, field research has been carried out in Konya-Selçuklu district where
substance use has increased in recent years; depth interviews were carried out with a
total of ten (10) university students, including three (3) girls and seven (7) boys in
733 minutes, with in-depth interviews, participant observation and document review
techniques.
Our thesis consists of three main parts except for entrance and result parts. In
the first chapter, the concepts of social belonging and social exclusion were
evaluated and a comprehensive literature survey was made on drug addiction and
substance addicted individuals. In the second part, the qualitative method used in the
research and its theoretical framework are defined, data collection techniques used
during the field study are also discussed and the methods used in the analysis of data
obtained from the field are explained. In the third chapter, the findings obtained as a
result of the field work are classified into the generated themes, categories and
subcategories. Three parts are added on the “substance addicted individual” in the
appendices section. 1) Interview Form, 2)Demographic Distribution of Interviewers,
3) Substance Addictive İndividual Dictionary.
Key Words: Drug (Substance) Addicted Individual, Social Exclusion / Belonging
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KISALTMALAR
THC

: Tetra hidra kannabinol

LSD

: Liserjik asit dietilamid

MDMA

: Methylenedioxymethamphetamine

WHO

: Dünya Sağlık Örgütü/ World Healty Organization

ICD

: Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Kitapçığı/ Intrnational
Statistical Classification of Diseases and Related Healty
Problems

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

HIV

:

İnsan

Bağışıklık

Yetmezlik

Virüsü/

Human

Immunodeficiency Vırus
YY

: Yüzyıl

DDK

: Devlet Denetleme Kurulu

LGBT

: Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transgender

TÜİK

:Türkiye İstatistik Kurumu

GDO

: Genetiği Değiştirilmiş Organizma

CIO

: Bilgi Sistemleri Grubu Başkanı/ Chief Information Officer

DMT

: Dimethyltryptamine

AMATEM

: Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi
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GİRİŞ
Günümüzde, diğer bulaşıcı hastalıklar gibi, sınırları kolaylıkla geçebilen bir
salgın “epidemi” halini alan uyuşturucu ve psikotropik maddelerin kullanımı, hem
insan sağlığına olumsuz yönde etkileri hem de sosyal ve ekonomik zararlar nedeniyle
tüm dünya uluslarını ilgilendiren ortak bir sorun niteliği taşımaktadır. (Ergül, 1997:
55) Son yıllarda uyuşturucu madde kullanımının artması sebebiyle bütün dünya
ülkeleri birçok açıdan etkilenmekte ve bu soruna dair çözüm yolları aramaktadır.
Tüm ülkelerde olduğu gibi bu olumsuz durumdan Türkiye’de nasibini almaktadır.
Uyuşturucu madde kullanım yaşının henüz çocuk denebilecek 13’lü yaşlara
kadar indiği Türkiye’de madde bağımlısı bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır.
Madde kullanım yaygınlığına arkadaş etkisi, merak, taklit, teşvik, özenti, özgürlük,
sorumsuzluk, baş kaldırma, bağımsızlık, güçsüzlük, yetersizlik, deneme-yanılma,
toplumdan kaçma gibi birtakım toplumsal ve ruhsal özellikler neden olmaktadır.
Genel olarak aile içinde sorunlar yaşayan, geleceğe yönelik umutsuzluk ve
karamsarlığa kapılan, arkadaş çevresinden kolay etkilenen, model aldığı birinin
madde kullandığını gören ve onunla özdeşim kurma çabası içine giren, büyüdüğünün
ispatı olarak asi davranışlarda bulunan, özgüveni tam olgunlaşmamış, kendini
değersiz hisseden ve en ufak bir sorunda, sorunla yüzleşmek yerine kaçamak yolları
arayan bireylerde madde kullanma eğilimi daha fazla olmaktadır.
Her geçen gün çığ gibi büyüyen bu problem karşısında ülkenin geleceğini
belirleyen gencecik bireyler madde kullanımına mahkum olmaktadır. Madde
kullanım oranının artmasıyla ülkemizde hem toplumsal hem ekonomik hem de
hukuksal alanlar zarar görmektedir. Bu doğrultuda ülkemizde uyuşturucu madde
bağımlılığı ile mücadele çalışmaları yasal düzenlemelerle yürütülmektedir. Fakat
sadece yasal düzenlemeler yeterli olmamakta, madde kullanımının temelinde ruhsal
ve toplumsal etkenlerin olması sebebiyle bu konunun tüm açıdan ele alınıp
incelenmesi gerekmektedir.
Madde bağımlılığı bireyin kendi isteğiyle başlayan fakat sonrasında önüne
geçilemez bir alışkanlık haline gelmektedir. Madde kullanımının süreklilik
göstermesiyle birlikte madde bağımlılığı gelişme göstermektedir. Bireyin ilk etapta
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merak, arkadaş etkisi vs. gibi nedenlerle kendi rızasıyla kullandığı madde, kullanıcı
ile rol değişimi içine girmekte, birey madde üzerinde kontrol sahibi iken bu defa
madde birey üzerinde hükmetmektedir. ‘Bir kerelik kullanımdan bir şey olmaz’ algısı
ile kullanılmaya başlanılan madde alışkanlıklar silsilesine, kısa süre sonra da
alışkanlıktan zorunluluk haline dönüşmektedir. Bireyi doğrudan etkileyen bu süreç
sırasıyla ailesini, yakın çevresini ve içinde yaşadığı toplumu da etkilemektedir.
Mikro ölçekte bireyi, makro ölçekte ise yaşadığı toplumu ilgilendiren
uyuşturucu madde alışkanlığını bir sosyal sorun olarak ele aldığımız bu tez
çalışmasında “madde bağımlısı birey” çalışmamızın merkezi konumundadır.
Uyuşturucu madde kullanım alışkanlığı bireyden ve içinde yaşadığı toplumdan
kaynaklandığından bu sorunun çözümü de yine bireyin kendisinde ve etkileşim
içinde olduğu toplumda aranacaktır.
Çalışma konusu olarak tercih edilen “madde bağımlısı birey” hem dünya
çapında yaygınlık kazanan ve toplumsal sorun olarak algılanan bir gençlik grubu
olması itibariyle, hem de toplumsal pratikleri itibariyle çoğu zaman bir altkültür
formuna yakın bir konumda bulunuşu ile tartışılması ve çözümlenmesi gereken bir
sosyolojik vaka olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın ayırt
edici özelliği olarak uyuşturucu madde sınıflaması ya da uyuşturucu madde
bağımlılığının nasıl geliştiğinden ziyade madde bağımlısı bireyin toplumsal olarak
hissettiği dışlanmışlık duygusu ile içinde yaşadığı toplumsal değerleri önemseme
durumlarında yaşadığı arada kalmışlığın ne şekilde ortaya çıktığı gözlemlenmeye
çalışılmaktadır.
Literatür taraması ve saha çalışması ile yürüttüğümüz çalışmada;
Birinci bölümde toplumsal aidiyet ve toplumsal dışlanma kavramları üzerine
değerlendirmeler yapılmış ve bireyin toplumsal dışlanması ve aidiyeti üzerinde
tartışılmıştır. Ayrıca uyuşturucu madde bağımlılığı ve madde bağımlısı birey üzerine
kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır.
İkinci bölümde araştırmada kullanılan nitel yöntem ile onun teorik çerçevesi
tanımlanmış, ayrıca saha çalışması boyunca kullanılan veri toplama teknikleri
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tartışılmış ve sahada elde edilen verilerin analizinde kullanılan yöntemler
açıklanmıştır.
Üçüncü bölümde, saha çalışması sonucunda elde edilen bulguların,
oluşturulan temalar, kategoriler ve alt kategoriler şeklinde tasnifi yapılmıştır.
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I. BÖLÜM

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ZEMİN

1.1. TOPLUMSAL AİDİYET VE TOPLUMSAL DIŞLANMA KAVRAMLARI
1.1.1. Aidiyet ve Toplumsal Aidiyet
Aidiyet, kelime anlamı olarak ‘ait olma durumu, ilişkinlik, ilişkilendirilme,
mensubiyet, merbutiyet, taalluk’ anlamlarına gelmektedir. Bu kavramı halk dilinde ,
‘tutunma, sarılma, yalnızlıktan kaçış, yol arkadaşı bulma’ gibi kelimelerle de ifade
etmek mümkündür. Bütün bu açıklamalar esas olarak tek bir kelime ile ifade
edilebilinir: ‘İlişkinlik’ Yani ihtiyaçlar hiyerarşisinde bir basamak olan aidiyet,
insanın olumlu bir kimlik algısı oluşturabilmesi için kendini bir topluma, bir
zümreye, bir gruba vs. gibi bir olay ya da olguyla ilişkilendirilmesiyle gerçekleşir.
Bu durum bireyin kendini tanımlamasında etkili olur. Aynı zamanda birini tanıma
sürecinde de aynı şey cereyan eder.
Aidiyet aynı zamanda benimseme, kendini ait hissetme, bütünleşme olarak da
tanımlanabilir. Bizim de esas olarak üzerinde duracağımız konu, bireyin herhangi bir
nesneye, olaya, olguya, bir etnik gruba ya da sosyal kategoriye dahil olma çabasıdır.
Nasıl ki yeme, içme, barınma insanın temel biyolojik ihtiyaçları arasında sayılıyor ise
aynı şekilde bir yere, kişiye, topluluğa dahil olma, bağlanma, kendini oraya ait
hissetme de bu ihtiyaçlar arasında sayılmaktadır. Tıpkı Maslow’ un ihtiyaçlar
hiyerarşisi piramidinde olduğu gibi.
İhtiyaçlar hiyerarşisine bir açıklama getirmeden önce ihtiyaç kelimesinin ne
anlama geldiğine bir bakmak gerekir. Psikolojide ihtiyaç terimi, insanın gelişimi ve
çevresiyle uyumsal bir ilişki kurabilmesi için gereken bütün önemli koşulların
eksikliği anlamında kullanılmaktadır. Eksikliğin duyulmasına ‘ihtiyaç’; bu eksikliğin
gidermek için organizmada beliren güce ‘dürtü’; organizmanın ihtiyacını gidermek
için belli bir yönde etkinlik göstermesi eğilimine de ‘güdü’ denmektedir. Güdüler de
birtakım davranışlara yol açar. (Baymur, 1989: 64-65) Bu güdülenme sürecinde birey
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kendi ihtiyacı doğrultusunda davranışlara yönelir. Bu durumu, Abraham Maslow
İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi kuramıyla çok güzel açıklamıştır.
Güdülenme konusunda yaptığı araştırmalarla ün kazanan Amerikalı psikolog
Abraham Maslow (1908-1970), insan davranışlarının yönlendiren en önemli etkenin
ihtiyaçlar olduğunu savunmuştur. Maslow’ un öncülüğünü yaptığı bireysel ihtiyaçlar
sıralaması, her bireyin farklı genetik görünümü ve farklı gelişim tecrübeleriyle
(takdir, yetenek, başarı, özsaygı, güç vb. gibi) farklı ihtiyaçları olduğunu ortaya
koymuştur. Maslow, insan ihtiyaçlarını basamaklara ayırarak incelemeyi öngörür. Bu
ihtiyaçlar basamağı hiyerarşik bir sıra izler. Maslow’ un yaygınlaşmış bu genel
teorisine göre insanlar, bir alt düzeydeki ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bir üst
düzeydeki ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu olabiliyorlar. Yani her bireyde ortak olan
fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları tatmin edildikçe daha üst ihtiyaçlar önem
kazanmaktadır. Yeme, içme, barınma gibi temel insani ihtiyaçlar doyum bulduktan
sonra ait olma, saygı görme, kendini gerçekleştirme gibi ihtiyaçlar öncelik
kazanmaktadır. Fakat ihtiyaçların şiddeti, bireyden bireye farklılık göstermektedir.
(Aytaç, 2000: 64-65) Ki nitekim Maslow’ a göre, özgün ve mutlu bir varoluş biçimi
geliştirmek için, birey gerçekte neye ihtiyaç duyduğunu bilmelidir. Farkındalığın
farkındalığı olarak adlandırabileceğimiz bu durum, bireyin varlığını sarıp sarmalayan
sosyal yaşantı içinde, kendini gerçekleştirmesini tanımlamaktadır. Bu sosyal
farkındalık bilincinin gelişmesi için de bireyin öncelikle fizyolojik, güvenlik, aitlik
gibi gereksinimlerinin düzenli olarak karşılanması gerekmektedir. Bu işlem de şöyle
gerçekleştirilebilinir. İhtiyaçlar belli bir sıra ve düzen içinde yer aldığı için bir alt
düzeydeki gereksinim doyurulmadan, bir diğeri bilinçli yaşantı alanına giremez.
(Aydın, 2000: 102)
1954 yılında Maslow, fizyolojik sistemdeki eksiklerin giderilmesiyle
doyurulan yeme, içme gibi düşük seviyeli ihtiyaçlardan sevgi, saygı, takdir, başarı
gibi yüksek seviyeli kişisel ya da soyut ihtiyaçlara uzanan bir ihtiyaçlar hiyerarşisi
oluşturmuştur. (Butler ve McManus, 1998: 82-83) Piramitte ihtiyaçların karşılanması
aşağıdan yukarıya doğru yol izlemektedir.
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Maslow’ un kuramı çoğunluk olarak kabul görmüş olsa da kimi yerlerde
eleştiriye maruz kalmıştır. Eleştirilen en önemli etken ise toplumların yapısıyla
ilgilidir. Bir toplum ekonomik sorunlarını büyük ölçüde çözümlemiş ise toplumda
yaşayan bireyler için fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlar önem ve önceliğini büyük
ölçüde yitirir. Bu savdan yola çıkarak Maslow’ un ileri sürdüğü gibi ihtiyaçlar
piramidindeki basamaklar hep aynı sırayı izler görüşü her zaman doğru
olmamaktadır. Toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarıyla gelenek, kural
ve alışkanlıkları, ihtiyaçların yönünü, doyurulma biçimini ve zamanını değiştirebilir.
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 1996: 103-104)
Maslow’ un İhtiyaçlar Teorisi, hümanistlik terapinin gelişimine hız sağlamış
olsa da oldukça az deneysel destek bulmuştur. Modern toplumlarda bir çok insan
temel fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen kendilerini metropol yaşam
içerisinde kendini mutsuz ve huzursuz hissetmemektedir ki bu da bireyin kişisel
potansiyelini yerine getirme ihtiyacını hümanistlik anlamda düşük seviyedeki
fizyolojik güçlere göre daha anlamlı ve baskın güdüleyici faktörler olduklarını
göstermektedir. Bu durumda ihtiyaçlar piramidinin en üst basamağında bulunan
kendini gerçekleştirme, pratikte, güdülenmeye olduğu kadar eğitim, kültürel ve
ekonomik fırsatlar gibi dış faktörlere de bağlı olabilmektedir. (Butler ve McManus,
1998: 83) Bireyin herhangi bir gereksinimi karşılamada duyduğu yoksunluk
(deprivation), bireyin davranışını güdüleyen temel değişkendir. Güdülenmede kilit
kavram ise genel uyarılmış düzeyidir. Genel uyarılmış düzeyi açlık, cinsellik gibi
biyolojik içsel dürtülerden veya bağlanma, ait olma, kendini gerçekleştirme gibi
sosyal dürtülerden etkilenebilmektedir. Bu uyaranların organizma tarafından
algılanma düzeyi, bireyin hangi davranışa yöneleceğine işaret etmektedir. Ne var ki
sosyal dürtüler biyolojik dürtüler kadar birey tarafından kolay anlaşılamamaktadır.
Çünkü bu dürtülerin önemli bir kısmı bastırma (repression) nedeni ile bilinç dışına
itilmiştir. Birey bastırdığı güdüğü uzun zaman fark edemeyebilir. (Aydın, 2000: 150)
Bir dizi farklı kuramsal yaklaşımın sentezi olan fenomenolojik yaklaşımlar,
her ne kadar Maslow tarafından geliştirilen ihtiyaçlar sıra dizini ile ilişkilendirilen
güdülenme kuramından büyük ölçüde etkilense de Rogers’ in öz gerçekleştirme
kuramı da buna katkı sağlamıştır. Rogers’ a göre güdülenme ile davranışa yönelen
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bireyin, davranışta temel değişkeni gerçeğin kendinden çok, bireyin gerçekliği
algılama biçimidir. Dolayısıyla bireyin davranışını anlamak için, onun içsel
varoluşunu belirleyen algı çerçevesini bilmek gereklidir. (Aydın, 2000: 101-103)
Bireyin bu algı çerçevesinde aidiyet duygusunun oluşumu ve bu oluşumda sosyal
davranışların ortaya çıkışını gözlemek mümkündür. Bireyin aidiyet duygusu ise
bireyin bebeklik dönemine kadar uzanmakta ve bebeğin annesine olan bağlılığıyla
ilişkilendirilmektedir. (Alptekin, 2001: 28) Birey yaşamının her safhasında
etkileşime girdiği bütün olay ve olgularda ait olma ihtiyacını hissetmekte ve ona göre
davranışlara yönelmektedir. Bir gruba, bir derneğe, bir zümreye üyelik yaptırma gibi
durumlar buna en güzel ve kanıtlayıcı örnekler olmaktadır.
Sosyal psikologlara göre bireyin aidiyet duygusunun güçlenmesi için kendini
bir gruba dahil etmesi gerekmektedir. Grup, belirli amaçları gerçekleştirmek
amacıyla aralarında karşılıklı bağımlılık ilişkileri bulunan bireyler topluluğudur.
Sosyal psikologlara göre gruplar farklı boyutlarla tanımlanabilinir. Üyelerin karşılıklı
bağımlılığı (Kurt Lewin), üyeler arası duygusal ilişkiler (Moreno), karşılıklı doyum
sağlama (Cattell), iletişim (Homans) grubun ayırt edici özelliği olarak öne sürülen
boyutlardan bazılarıdır. Aynı zamanda sosyal psikologlara göre grupların çeşitli
psikolojik işlevleri de bulunmaktadır. Bireyleri bütünleştirme ya da entegrasyon
işlevi, her bireyin kendisine bakacağı bir tür sosyal ayna olma ve onun davranışlarını
düzeltme işlevi ve bireyler arası ilişkileri düzenleme işlevi bunlardan bazılarıdır. Bu
açıdan konu ele alındığında görülüyor ki gruplar, bireyin ihtiyacına yönelik farklı
farklı oluşturulmaktadır. (Bilgin, 2003: 135) Sosyal psikologların yapmış olduğu
kategorilerden de anlaşılacağı üzere birey sosyal yaşam içerisinde kendi ihtiyacına
binaen dolaylı ya da doğrudan, formel ya da informel, resmi ya da samimi bir şekilde
dış dünyayla iletişim ve etkileşim halindedir. Bu vesileyle ihtiyaçlarına doyum
bulmakta, kendini önemli ve değerli hissetmekte, bir yere ya da bir gruba ait olmanın
verdiği duyguyla güven duymaktadır. Bütün bunlar yine tek bir şeye bağlı
gerçekleşmektedir ki o da aidiyet olgusudur.
İnsanoğlu ne zaman itaat eder ya da hangi durumlarda itaat etme ihtiyacı
hisseder? İtaat birey için zorunluluk mudur, yoksa gönül rızası ile yerine getirilen bir
eylem midir? İtaat etmek için nelere gereksinim duyulur?
7

Peki hiç düşündüğünüz olmuş mudur, ya da belki de birçoğumuz aklımızdan
bile geçirmemişizdir, niçin insan itaat etmeye bu denli eğilimli ve itaatsiz olmak
niçin kendisi için bu kadar zor? Fromm devletin, kilisenin ve kamuoyunun gücüne
itaat ettiği sürece bireyin kendini korunaklı ve güvende hissettiğini ifade etmektedir.
İtaatkarlık, taptığı-inandığı gücün bir parçası haline getirir ve kendini güçlü
hissetmesini sağlar. Bağlı olduğu grubun, gücün ya da otoriterin adına karar verdiği
sürece kişi hata yapmaz. Kendini ait hissettiği yer de bireyi kanatları altına aldığı için
yalnız da kalamaz. (Fromm, 2001: 12-13) İtaatin sağladığı yarar, insanlar tarafından
kabul edilmek, ödüllendirilmek ya da cezalandırılmamak şeklinde olabilir. Bu
yüzden itaat, diğer insanlara dönük olarak, onlarla ilişkilerini olumlu yönde
geliştirme görevini yerine getirmektedir. (İnceoğlu, 2000: 72) Birey böylelikle bağlı
olduğu gruba kendini bütünüyle ait hisseder ve güven duygusuyla sıkı sıkıya
bağlanır.
Ki nitekim insanlık tarihi boyunca itaat bir erdem, itaatsizlik ise bir günah
olarak

tanımlanmıştır.

Çünkü

tarih

boyunca

azınlık

çoğunluk

tarafından

yönlendirilmiştir. Tüm uygarlık İbrani mitindeki Adem ile Havva, Grek mitindeki
Prometheus örneğinde olduğu gibi itaatsizlik durumunda cezalandırılmaların olması
gerektiği ve dolayısıyla insanların, itaat etmenin kendileri için daha iyi bir yol olduğu
üzerine kurulmuştur. Bu mitlerde de vurgulandığı gibi itaatsizlik için, bir insanın
yalnızlığa, yanılgıya ve suça yönelik cesaretinin olması gerekmektedir. (Fromm,
2001: 8, 13) Otorite etkisinin, aşırı itaati nasıl oluşturduğunun tarihsel yaşanmış
örneği, Nazi Almanyası ortamında Goobels’ in uyguladığı propaganda tekniklerini
gösterebiliriz. (İnceoğlu, 2000: 71) İtaat etme edimini uyma davranışı şeklinde ifade
etmemizde mümkün görünmektedir. Belki de denilebilir ki itaat etmek ya da başka
bir deyişe toplumun genel kural, norm ve yasaklarına uyma davranışı, bireyin hem
biyolojik hem de psikolojik olarak kendini daha huzurlu, daha mutlu ve daha
güvenlikli hissettiği bir eylem biçimi olmaktadır.
Aidiyet, bireyi kuşatan, sosyal çevreyle kurulan dolaylı ya da doğrudan
ilişkilerde kendini çok bariz bir şekilde hissettirmektedir. İçinde doğulan sosyal çevre
bireyin benliğinde bir yandan doğrudan bir aidiyet duygusu inşa ederken; diğer
yandan sosyal bir varlık olarak bireyin tamamen bilinçli tercihleriyle de var
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olmaktadır. Etnik kimlik, din, vatan vb. gibi doğuştan sahip olunan bir takım
özelliklerle bireyin aidiyeti kendiliğinden oluşurken; eğitim, siyaset, ekonomik
çevreler ya da belirli yaş kategorilerine dahil olunan sosyal gruplar şeklinde bireyin
bilinçli tercihleriyle de şekillenen, güncellenebilen ve değişkenlik arz eden bir aidiyet
boyutu da söz konusu olmaktadır. (Alptekin; 20-21: 2011)
Kadim çağlardan modern, hatta postmodern dönemlere kadar insanoğlu hep
başka birine ihtiyaç duymuş, hep bir yerlere kendini adamış-bağlamış, kendini
tanımlarken ait olduğu yaşam alanlarını kullanmıştır.’Ankaralıyım, Konyalıyım’,
‘Daha önce hiç şehir dışına çıkmadım’, ‘Annem, babam eğitimli insanlar’, ‘X
cemaatinin görüşlerine katılmıyorum’ gibi çok açık ve net olan cümlelerle bile
bireyin yaşantısına dair spesifik bilgilere ulaşabilmemiz mümkün görünmektedir. Bu
diyaloglarda bile birey farkında olmadan kendinin bir yere mensup olduğunu ifade
etmekte; karşıdaki birey de onu tanımladığı cümlelerle kodlamaktadır. “Birini tanıma
sürecinde kişi, onu salt bireyselliği açısından değerlendirmemekte, onu içinde
sınıfladığı genel tipe taşınmış, yükseltilmiş ya da indirilmiş halde görmektedir. Kişi
tanımak istediği biri hakkında sadece tekilliğine ilişkin terimlerle değil, aynı
zamanda genel bir kategorinin terimleriyle de düşünmektedir.” (Akt; Alptekin, 2011:
21) Bireylerin kendilerini tanıtmasında ve karşısındakini tanımasında ortaya çıkan
kategoriler bir topluluğu veya toplumu işaret etmektedir.
Topluluk 14.yy’ dan beri İngilizce’ de kullanılmaktadır. Topluluk kelimesi
eski Fransızca’ da ‘communete’, Latince’ de ‘communitatem’ sözcükleriyle –duygu
ya da ilişkilerin ortaklığı- anlamlarında kullanılmaktadır. Ortak bir şeye sahip
bulunma durumu, ortak kimlik ve nitelikler duygusu gibi anlamlara gelen daha
birçok şekilde kullanımına rastlamak mümkündür. Topluluk (community) normalde
birlikte yaşama deneyleri için seçilen bir sözcük olmasına rağmen, sıcak ve ikna
edici bir sözcük olarak kullanılma niteliğiyle varolan tüm ilişkiler kümesini anlatmak
için de kullanılabilir. Toplum (society) kelimesi de tıpkı topluluk kelimesi gibi
14.yy’ da İngilizce’ de kullanılmaya başlanmıştır. Toplum kelimesi de eski
Fransızca’ da ‘societe’, Latince’ de ‘societas’ sözcükleriyle –arkadaş- anlamında
kullanılmıştır. Genel olarak toplum sözcüğü büyük bir insan topluluğunun içinde
yaşadığı kurumlar ve ilişkiler bütünü anlamında kullanılmaktadır. Tarihsel ölçekte
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14.yy’ dan 19.yy’ a kadar topluluk ve toplum sözcüklerinin –common (ortak)olduğu ve birbirlerinin yerinde kullanıldıkları görülmektedir. Fakat 17.yy’ da
çatırdamaların başlamasıyla 19.yy’ dan sonra bu iki sözcük arasında önemli ayrım
göstergeleri ortaya çıkmıştır. En önemli ayrım ise topluluk (community) sözcüğünün
diğer toplumsal örgütlenme terimlerinden (state, nation, society vb. gibi) farklı
olarak, hiç olumsuz değerlerle kullanılmaması ve karşısına hiç olumlu karşıt ya da
ayırıcı bir terim çıkarılmaması olmuştur. (Williams, 2007: 91-92, 353)
Topluluk gerçek ve organik bir hayatın gereksinimlerini karşılayan bir aile
gibidir. Toplum ise birbirinden kopuk, bağımsız bireylerin beraber oluşu olarak ifade
edilen yapay, kurgusal, mekanik bir tasarımdır. (Yelken, 1999: 40) “Topluluk eski,
toplum ise yenidir; tıpkı bir fenomen ve ona verilen isim gibi…Topluluk devam eden
hakiki bir hayat beraberliği, toplum ise geçici ve görüntüye dayalı bir hayattır.
Topluluk yaşayan bir organizma olarak, toplum ise yapay/insan eliyle yapılan
mekanik bir toplanış (mechanical aggregate) şekli olarak anlaşılmaktadır. Her türlü
samimi, mahrem (özel), bize ait olan ve birlikte ortaklaşa yaşam topluluk hayatı
olarak adlandırılır. Toplum ise dışımızda kalan kamusal yaşamdır. İnsan kendisinden
olanlarla (ailesiyle) birlikte oluşturduğu toplulukta ak ve kara günlerde doğuştan
itibaren hep ona bağlı olarak yaşar. Toplum ise kişinin yabancı bir ülkeye girer
girmesini gerektirir.” (Akt; Yelken, 1999: 40-41) Dolayısıyla topluluk mekanı aşan
bir kapsam ve sınırla anlaşılır. Mekanı aşan değer, duygu, inanç, kültür, birliktelik
ruhu gibi sosyal bileşenler topluluğun temel bileşenleridir. Topluluk sürekli bir
iletişim-etkileşim alanları olarak işlev görerek üyelerini belirli eksenlerde bir araya
getirir. Müşterek bir var oluş alanı yaratarak özel ilişki biçimleri üretir. Kendine has
ritüeller ve semboller aracılığıyla üyelerini ortak değerler alanına çekerek üyelerde
aidiyet duygusu yaratır. Toplum ise heterojen bir yapıya referansla sayısal anlamda
yoğun, bireysel, kompleks ve çeşitli insan gruplarını barındıran bir yapıdır.
(Aydemir, 2001: 73, 76) Topluluk, üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları bir şeye genellikle ortak bir kimlik duygusuna- dayanan, özel olarak oluşturulmuş bir
toplumsal ilişkiler bütünüdür. (Marshall, 1999: 90) Toplum topluluğun tersine,
herkes için geçerli olacak genel ahlak kaideleri koyar ve herkesin bunlara uymasını
bekler. (Güngör, 1997: 101)
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Topluluk ve toplum olarak adlandırılan insani birliktelikler aynı kavram
kategorisi içerisinde yer alıyor gibi görünseler de temelde birbirinden farklı kriterleri
bulunmaktadır. Çünkü on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru kırsal düşüşle birlikte
sanayileşmenin ve kentleşmenin yoğunlaştığı çalışmalarla Tönnies, Weber, Durheim
gibi önemli düşünürler topluluk ve toplumun farklı kavramlar olduğunu
vurgulamışlardır.

Bu

düşünürler,

küçük

toplulukların

sosyal

uyum

ve

dayanışmalarının daha yoğun olduğunu; buna karşın sanayileşme ve kentleşmeyle
birlikte geleneksel toplumlarda bir çözülmenin olduğunu savunmuşlardır. Bu
anlamda topluluk yakın ilişkileri, ortak değerleri, duygudaşlığı simgelerken;
toplumsal çözülme söylemi üzerinden şekillenen toplum ise farklılıkları, ayrışmayı,
bireysel menfaat ve çıkarları barındıran heterojen bir yapı olarak karşımıza
çıkmaktadır. (Akt; Aydemir, 2011: 72-73)

Bir yere bağlanma ya da ait olma

durumu, başka bir deyişle bir arada yaşama arzusu ya da zorunluluğu farklı
dönemlerde düşünürlerce farklı isimlendirilmiştir.
Topluluk (community)’ un toplum (society) arasındaki karşıtlık 19.yy’ da
gitgide daha da belirginleşerek Tönnies (1887) tarafından Gemeinschaft ile
Gesellschaft arasında karşıtlık olarak tanımlandı. (Williams, 2007: 92) Tösnnies
Gemeinschaft kavramının karşısına Gesellschaft’ ı koyarak zıt kavramlar temelinde
bir diktonomi oluşturmuştur. (Yelken, 1999: 19) Tönnies’ in “Gemeinschaft ve
Gesellschaft” (Topluluk ve Toplum) kavramlarında topluluğun aksine toplumdaki
insanlar birbirlerine yabancıdır. Kişisel çıkarlar (self interest) ön planda olduğu için
ortak amaç duygusu (sense of common purpose) zayıflar. Bireyselliğin ön plana
çıktığı toplumda, Tönnies’ e göre insan ilişkileri samimiyetten uzak, hileci ve
geçicidir. Tüm bunlarla birlikte, toplumda normlar üzerinde tam anlaşma
sağlanamadığı için sapma davranışları yaygındır. Tönnies’ e göre birincil gruplar
birbirine benzeyen insanların, benzerlikten doğan dayanışmasını; ikincil gruplar ise
birbirine

benzemeyen

duyuşundan

doğan

toplumlarındaki

insanların
dayanışmasını

gelişme-değişme

birbirine
temsil
evriminin

bağımlı

oluşundan,

etmektedir.

Ve

Gemeinschaft

gereksinme

Tönnies,

Batı

(Topluluk)’

tan

Gesellschaft (Toplum)’ a doğru olduğunu ileri sürer. (Akt; Kızılçelik: 343, 349:
1994) Tarıma dayalı geleneksel dinsel düşüncenin hakim olduğu bir dünyadan –ki
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bunu Gemeinschaft temsil ediyordu- sanayiye dayalı, modern aklın ve bilimin hakim
olduğu seküler bir dünyaya – bunu da Gesellschaft temsil ediyordu- geçiş
şeklindeydi. (Yelken, 1999: 16) Tönnies’ in Gemeinschaft ve Gesellschaft
kavramlarının karşıtlık ilişkisine Weber Vergemeinschaftung (Topluluklaşma) ve
Vergesselchaftung (Toplumlaşma) olarak karşılık vermiştir. Weber’ e göre; “bir
toplumsal ilişki, oradaki toplumsal etkinliğin yönü katılanların aynı topluluğa üye
olma yolundaki öznel (geleneksel ya da duygusal) duygusu üzerine dayalı ise ve
dayalı olduğu ölçüde, ona ‘topluluk oluşumu’ denilecektir. Toplumsal etkinliğin
yönü (değer ya da amaç bakımından) ussal olarak güdülenen çıkarlar arasındaki bir
uzlaşma ya da yine bu biçimde güdülenen çıkarlar arasındaki bir eşgüdüm üzerine
dayalı ise ve dayalı olduğu ölçüde, bu ilişki ‘toplumlaşma’ diye adlandırılacaktır.”
(Weber, 1995: 72)
Modern sosyolojiyle birlikte topluluk kavramının toplumsal yaşamın en temel
biçimini ifade eden bir kavram olarak tipleştirilmesi tartışma götürmez bir biçimde
Alman sosyologu Ferdinand Tönnies’ e ait olmasına rağmen, bu durum, Tönnies
öncesi düşünce tarihinde toplumsal bir varlık olan insanın en ilksel ve en temel
yaşama biçimi olan topluluk durumuyla ilgili hiç bir şey söylenmediği anlamına
gelmez. (Yelken, 1999: 24) Tönnies’ in “Gemeinschaft ve Gesellschaft”
kavramlarına benzer bir şekilde Durheim “Toplumsal İşbölümü” adlı incelemesinde
toplumu mekanik ve organik dayanışma olarak iki ayrı tipe doğru polarize eder.
Mekanik dayanışmanın egemen olduğu toplumlarda arkadaşlık, komşuluk, akrabalık
gibi samimi ilişkilerin yaygın olduğunu vurgularken organik dayanışmada esas olan
unsurların iş bölümü ve karşılıklı bağımlılık olduğunu ifade eder. (Akt; Kızılçelik,
1994: 192, 213-214) Ki Durheim’ in bu temel ayrımı da Montesquieu’ nun
“Toplumsal Sözleşmesi”, Rousseau’ nun “Genel İrade”, Tönnies’ in “Topluluk ve
Toplum”, Spencer’ in “Evrim”, Max Weber’ in “İdeal Tipleri” ne dayanmaktadır.
(Kızılçelik: 1994: 174, 350) Aynı şekilde Radcliffe-Brown’ un çalışmalarında da
Durheim’ in sosyolojik görüşleri egemendir. Radcliffe-Brown’ un teorisinin üç temel
kavramı; yapı, süreç ve fonksiyondur. Brown’ a göre bir topluluğun yapısının
devamlılığı sosyal hayat süreciyle sağlanır. Bu süreç ise tek tek bireylerin ve bu
bireylerin içinde birleştikleri organize grupların karşılıklı faaliyetlerinden ibarettir.
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Bir topluluğun sosyal hayatı ise sosyal yapının fonksiyon göstermesine bağlıdır.
Tekrarlanan herhangi bir fiilin fonksiyonu (mesela bir cenaze merasimi veya bir
suçun cezalandırılması) onun sosyal hayatta bir bütün olarak oynadığı rol ve
dolayısıyla yapı ile ilgili devamlılığa yaptığı katkıdır. Yani Durkheim gibi RadcliffeBrown da toplumsal davranışların tek tek bireylerin seçimlerinden bağımsız yasalara
bağlı olarak biçimlendiğini ve bu nedenle çözümlenmeye açık olduğunu düşünür.
Toplumsal uyumun toplumun her parçasının diğer parçasına muhtaç olmasından
kaynaklandığı görüşünü benimseyerek toplumsal olguları başka toplumsal olgularla
açıklama yoluna gitmiştir. (Kızılçelik: 1994: 400-401) “İnsanın besinini tek başına
elde etmeye gücü yetmez” diyen İbni Haldun gibi, toplumdaki ilişki kalıplarını
(patterns of association) consensus ve dayanışma duygusuna bağlayan Auguste
Comte gibi düşünürler de toplumsal yaşamı zorunlu sayar. (Kızılçelik, 1994: 73,
135) İbni Haldun asabiye kavramıyla toplumsal bir olayı ifade etmektedir. Asabiye
her şeyden önce bir grubun üyelerini bir arada tutan, birbirlerine yaklaştıran ve ‘biz’
bilinci veren bir kavramdır. İbni Haldun’ un asabiye kavramı Tönnies’ in doğal irade
kavramına, bedevilik kavramı kırı temsil eden cemaat kavramına, hazerilik kavramı
da kenti temsil eden toplum kavramına çok benzemekte; fakat kavramları kullanma
ve açıklama şekilleri farklılaşmaktadır. Bunun dışında Tönnies’ in etkisinde kaldığı
Thomas Hobbes, Montesque, Rousseau, Comte, Spencer, Hegel gibi düşünürlerde
toplumsal yaşam kalıplarına dair bir şeyler söylemişler. (Yelken, 1999: 27) Bütün bu
kavramsallaştırmalar göz önüne alındığında topluluğun daha dar ve birlik beraberliği
önemsediği bir kesime; toplumun ise daha geniş ve daha tekilciliği benimseyen bir
kesime tekabül ettiğini görmek mümkündür. Kategoriler ne olursa olsun, küçük bir
topluluk ya da devasa bir toplum, bireyin yaşamını idame ettirebilmesi için aidiyet
duygusuna sahip olması gerektiğini vurgular. Ki nitekim bu durum, insan yaşamında
bir nevi gönüllülük esasından çok zaruriyet halindedir.

1.1.2. Bireyin Toplumsal Aidiyeti Üzerine
"Mutlak bir doğru yoktur, ancak bu doğruya en yakın bir şey var ki, o da
toplumsal yaşamdır."

(Alfred Adler, 2001: 9)
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İnsanların en belirgin özelliklerinden biri de toplum hayatı yaşamalarıdır.
Sosyal hayat ya da başka bir değişle toplumsal yaşam insan için bir çeşit
mecburiyettir. Çünkü insanlar yalnız yaşayabilecek güçte değildirler. (Güngör, 1997:
99) Yaşantılarımız, genellikle bilişsel faktörlerden; yani yaşadığımız olay ve olgular
hakkında ne bildiğimizden, içimizde ve dışımızda olanların nasıl yorumladığımızdan
(kendimiz hakkında ne düşündüğümüz, başkalarının bizim ve çevremizde olup
bitenler hakkında ne düşündüğünü düşünmemiz), geçmişte tanık olduğumuz bu tür
durumlardan ne öğrendiğimizden ve ne kadarını hatırladığımızdan etkilenmektedir.
(Butler ve McManus, 1998: 82, 92) Bu etkilenmelerden anlaşılacağı üzere insan,
yaşadığı

toplumda

içselleştirilmiş

toplumsal

kurallardan

bağımsız

yaşayamamaktadır. Topluluk duygusunu yaşadığı alanlardan dolayı derinden
hissetmekte ve topluluk bilinciyle gelişme göstermektedir.
Toplu yaşam bir zorunluluk mudur? İnsan, kendine sunulan yaşam
alanlarında toplumsal kuralları göz ardı ederek,

salt kendine ait bir dünyada

yaşayabilir mi? Bu durumu başarırsa, iç dünyasında ve davranışlarında ne gibi
farklılıklar meydana gelir? Toplumsallaşma ne şekilde oluşur? Daha bunlar gibi yanıt
bekleyen binlerce soru türetilebilinir; ancak birey-toplum ilişkisi ayrılmaz bir ikili
şeklinde lanse edilecektir.
Toplumsal duyguların ve toplu yaşama zorunluluğunun nedenlerinin ne
olabileceğini keşfetmenin öncelikle insanın tanımaktan geçtiğini vurgulayan
Avusturyalı psikiyatr, Alfred Adler, insanın toplu yaşamından kaynaklanan
zorunlulukların oldukça doğal bir nitelik taşıdığını ifade eder. Toplumsal yaşamın
zorunlulukları, kadim çağlardan bu yana doğallıkla ve mutlak gerçek kimliğiyle
varlığını sürdüren insanlar arası ilişkiler düzenlemiştir. Uygarlık tarihinde insanlar
nerede var olmuşlarsa oralarda toplu yaşam var olmuştur. Bireysel olarak
sürdürülmüş bir yaşam biçimi bu zamana kadar var olmamıştır. Çünkü insan ruhu,
toplu yaşamın koşullarıyla yoğrulmuştur. (Adler, 2001: 47) Ki nitekim bu durumu
sosyal psikologlar sık sık vurgulamışlardır. Freedman ve arkadaşlarına göre (1993:
92-93), her ne kadar dayanağı olmasa da toplumsallık içgüdüsel olabilir. Çünkü
doğuştan getirdiğimiz birtakım özellikler bu durumu destekler niteliktedir. Örneğin
bebeğin yaşamak için annesine uzun süre bağımlılığı bunu kanıtlar özelliktedir.
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Genel olarak toplumsallık, öğrenme ve belirli gereksinimlerin doyurulması şeklinde
meydana gelebilir.
"İnsan toplumsal bir hayvandır." tanımlamasına bütün sosyal psikoloji
kitaplarında rastlarız. Bu yargının gerekçesi olarak, insanlar yaşamlarını diğer
insanlarla yakın ilişki içinde geçirirler ve bu ilişki sadece yakın aile üyeleriyle sınırlı
değil aile dışındaki diğer üyelerle de iletişim-etkileşim halinde olmasındandır.
Bundan dolayıdır ki, insan evreninin büyük çoğunluğu yüzlerce, binlerce ya da
milyonlarca başka insan tarafından sarılmış olarak, büyük gruplar içinde yaşar.
(Freedman ve diğerleri, 1993: 65) “Toplumsal birlik, onu oluşturduğu düşülen
elemanlardan, tekil insanlardan hareketle hiçbir şekilde realize edilemez; çünkü bu
elemanlar, tekil insanlar, bilinçli ve sentetik olarak etkin haldedirler.” Başka bir
deyişle, toplumsallaşma, bireyler arasında cereyan eden ilişkilerin ve bağlı olarak
süreçlerin, bir ürünü ve sonucudur. (Akt; Jung, 2001: 78) İnsanoğlu kültürel
yaşantıları ve hissettiği duygular neticesinde her zaman başkalarına ihtiyaç duymuş
ve bu birlikte olma ihtiyacı toplu yaşamın tetikleyicisi olmuştur. Yani, bireyin bir
topluma aidiyet kurma ihtiyacı, topluluk duygusundan kaynaklanan yaşamsal bir
önem taşımıştır. (Aksan ve Alptekin, 2009). Dünya üzerinde insanoğlunun neden
olduğu değişim ve dönüşüm, hem başka insanlarla birlikte olmak istememiz hem de
çok sayıda insanla etkileşime geçmemize vesile olmuştur. Küreselleşen dünyada,
mesafelerin yakınlaştığı ve herkesin birbirini tanır hale geldiği bir platformda mikro
ölçekli bir toplum yapısından makro ölçekli bir toplum yapısına geçmemiz çok da
zor olmamıştır.
İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için ortaya çıkan her şey -eğitim, inanç, batıl
inanç, totem-tabu, yasa ve normlar- toplum yaşamının gereklerine yanıt verecek
nitelikte olmalıdır. Birçok alanda olduğu gibi ruhsal organın en önemli işlevi de
toplumsal zorunluluklara yanıt verecek şekilde düzenlenmiştir. Adalet, güvenilirlik,
sadakat, açık yüreklilik gibi değerlerin, ruhsal organın bireyi mutlu etmek, huzurlu
hissettirmek için harekete geçtiği düşünülse de bir yanıyla da toplumsal yaşamın
zorunluluğundan kaynaklanan düzene de hizmet etmektedir. (Adler, 2001: 50)
Dolayısıyla da denilebilir ki bireyin doğrudan ihtiyaçlarını doyurmaya yönelik attığı
her adım, esasında toplumsal yaşamın temelini oluşturmaya yönelik atılmış bir
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adımdır. Topluluk duygusu ve bilinciyle yoğrulmuş her hamurda da aidiyet olgusuna
rastlamak kaçınılmaz olmaktadır.
“Sosyal Farklılaşma Üzerine” adlı çalışmasında toplum (Gesellschaft)
kavramının yerine toplumlaşma (Vergesellschaftung) kavramını koyan Simmel için
de toplum, sosyal etkileşimlerden, çok sık dokunmuş bir ilişkiler ağından ve en çok
sayıda bağıntı ve bağımlılıklardan başka bir şey değildir. İnsanların birbirlerine
karşılıklı bakmaları, birbirlerinin şevkle aramaları, birbirlerine mektuplar yazmaları
veya birbirlerinde öğle yemeği yemeleri, her türlü somut çıkarın ötesinde birbirlerini
sempatik veya antipatik bulmaları, birinin diğerine yol sorması ve insanların
birbirleri için giyinip süslenmeleri gibi kişiden kişiye cereyan eden, bir anlık veya
sürekli, bilinçli veya bilinçsiz, geçici veya sürekli ilişkilerin hepsi toplumdaki
bireyleri kesintisiz birbirine bağlamaktadır. (Jung, 2001: 77) Dolayısıyla insanlar
birbirlerine iletişim-etkileşim noktasında muhtaç olmakta ve birbirleri ile olan
etkileşimleri temel ihtiyaçlar arasında sayılmaktadır.
Yaşayabilmek için her bireyin başka bireylere ihtiyacı vardır. İşte her
bireyin bu ihtiyaçları, insanlar arasındaki ilişkileri sağlamaya yönelik bir
toplumsallık yaratmaktadır. (Ergun, 2000: 68) Tıpkı toplum gibi, bağıntısal bir
kavram olan, bağıntılar temelinde betimlenebilir olan birey, bir ailenin ferdidir; bir
devletin yurttaşıdır; birliklerin, derneklerin, partilerin üyesidir; genel sağlık
sigortasına prim ödeyen bir üyesidir. Aynı zamanda dost, düşman, arkadaştır;
tanınmak, kabul edilmek ister; hayırseverce işler yapar ve kendine yarar sağlamayan
işlere girişir; dikkat, sevgi ve iltifat bekler. Başkalarıyla olan bağlarını ancak bu
bağıntılarla ifade eder. Bu bağıntılar dışında kendini ortaya koyamaz ve bu bağıntılar
olmadan birey bir hiçtir. (Jung, 2001: 80-81) Biz insanoğlu hemen hemen
okuduğumuz bütün kitaplarda hakkımızda söylenegelmiş "insan, sosyal bir varlıktır."
yargısına ters düşmeden yaşayan canlılarız. Tek başımıza yaşamak, tek başımıza
çalışmak, hayatı öğrenmek ve yaşamımızı idame etmek bize oldukça zor hatta bu
fikir bile çok uzak gelmektedir. Her birimiz, ayrı ayrı, hayatlarımızda önemli etki ve
izlenimlere sahip küçük ya da büyük gruplara üyeyiyizdir. Ki nitekim küreselleşen
dünyada ilişkilerin karmaşıklaştığı ve çoklu hale geldiği bir zaman diliminde aynı
anda birden fazla gruba üye olmamızda kaçınılmaz hale gelmiştir. Aile,
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arkadaşlıklar, dernekler, spor kulüpleri, siyasi partiler vb. gibi grupların hepsine bir
anda üye olmamız mümkündür.
Simmel’ e göre toplum ne kadar karmaşıksa, farklılaşmışsa, tek tek insanların
kendi bireyliklerini yaşama imkanları o kadar büyük olmaktadır. Fakat bu sadece bir
imkan olmaktadır. Çünkü toplum karmaşıklaştıkça niceliksel ve yapısal bağımlılıklar
da artmaktadır. Fazla gelişmemiş ve küçük kalmış toplumlarda ve kültürlerde tekil
insan her şeyden önce bir grubun üyesi olarak niteliksel yönden bir tabiyet
içindeyken; buna karşılık gelişmiş toplumlarda aynı tekil insan iki rolü birden yerine
getirebilir: Sosyal bir varlık olarak bir partinin, bir derneğin ya da bir birliğin üyesi
olma rolünü üstlenirken aynı zamanda kendi olma yolunda birey olma rolünü de
üstlenmektedir. (Jung, 2001: 47) Geleneğin, kırın, köyün, kasabanın yerini modernin,
kentin, bilimin, rasyonalitenin almasıyla; topluluk olarak ifade edilen sosyolojik
olguların modern metropollerin ortasında var olmaya çalışmasıyla (Yelken, 1999:
17) Artık tek bir birey olma rolünden ziyade birden fazla birey olma rolünü üstlenme
zaruriyet halini almıştır.
Toplumsal davranışların inşasında sosyolojik yaklaşımların da etkisi
olmuştur. Sembolik etkileşim tarihinde her ne kadar Charles Horton Cooley ve
William Isaac Thomas sosyolog önemli bir yer tutuyor olsalar da, 19. yy başlarında
sosyolojik düşünce için hem açık/nesnel hem de kapalı/öznel önemini vurgulayarak
ortaya çıkan George Herbert Mead en önemli kurucu olarak kabul edilir. Mead, insan
toplumunun doğasını ve dahası bireyin toplum dediğimiz bu örgütlenmenin bir üyesi
haline nasıl geldiğini açıklayarak işe başlamıştır. (Poloma, 1993: 222-223) Mead' e
göre bilincin, aklın, nesneler dünyasının, kişiliğe sahip organizmalar olarak
insanoğlunun, yapılaşmış eylemler şeklindeki insan davranışının ortaya çıkmasının
temel sebebi insanın grup halinde yaşamasından kaynaklanmaktadır. (Akt; Poloma,
1993: 221) Buna göre sosyolojinin konusu da toplumsal yapılanmalarda farklı
aktörler arasında örgütlenmiş ve kalıplaşmış etkileşimler olmalıdır. (Poloma, 1993:
224) Bu tür etkileşimler ise bireyin gündelik hayatta karşılaştıkları nesnelere ya da
olaylara farklı anlamlar yüklemesi ile gerçekleşmektedir. Mead’ in öğrencisi olan
Herbert Blumer, “bir şeyin bir kişiye ifade ettiği anlam, diğer kişilerin o şeye ilişkin
olarak kendisine davranma biçimi aracılığıyla oluşur. Bu davranışlar, o kişide şeyin
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tanımını oluşturma işlevi görürler.” diyerek bireylerin nesnelere yükledikleri
anlamları diğer bireylerle etkileşime girerek elde ettiklerini ifade etmiştir. Kişi yaşam
oyununda rolünü çevresindeki diğer kişilerin rollerini bilerek-kabullenerek oynamak
zorundadır. (Poloma, 1993: 223, 225) Bir nevi birey kendi yaşantısında öznel
tutumlarından

yola

çıkarak

toplumla

etkileşime

girmekte,

bütünleşmeye

çalışmaktadır.
İşlevselci yaklaşım, büyük ya da küçük sistemlerle, bu sistemlerin örgütlenme
biçimlerini, yapılarını, amaçlarını ve işlevlerini incelemektedir. Bir yapısal işlevselci
olan George C. Homas’ ın işlevselci çözümlemesi ‘gruplar’ olmuştur. Homans, tüm
toplumların, toplumsal sistemlerin en küçüğü olan gruba dayanan sistemler içinde
örgütlenmiş olduğunu ifade etmiştir. Küçük sistemlerin incelenmesinin daha büyük
sistemlerin anlaşılmasına zemin hazırladığını vurgulamıştır. (Poloma, 1993: 54-58)
Ki nitekim toplum karşılıklı bağlarla örülü grupların bir sistemidir ve her birey
sadece ilgi alanlarına göre toplumun bütün kültürüne, ait olduğu sosyal sınıfın
kültürüne

ve

içinde

bulunduğu

esas

küçük

grupların

kültürüne

katılım

göstermektedir. (İnceoğlu, 2000: 26)
Uygar bir topluma uyum sağlayabilmek için birey sadece kendini ilgilendiren
olay ve olgulara duyarlı olmamalı; bununla birlikte grup yaşantısının gerekliliklerine
göre de sürekli bir tepki alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmesini/toplumlaşmasını
sağlamalıdır. Dolayısıyla sosyalleşmiş insan, zor kullanmaktan ziyade gönüllülük
esasına dayalı olarak yasalara itaat eder. Alışkanlıklar yoluyla vatandaşlık ve sosyal
hayatın sorumluluklarındaki rolünü oynamak, bir nevi bireyin ikinci doğası olur.
Savaş sırasında orduya teslim olmak, barışta vergi vermek, kamu yararına olan
düzenlemelerde duyarlı bir vatandaş olarak çimenlere basmamak, kütüphane vs. gibi
çalışma ortamlarında sessiz olmak şeklinde davranışlar sergileyerek kendi kişiliğini
veya özgürlüğünü kısıtlamaktan çok geliştirdiğine inanır. (Allport, ...; 155) Bunun
gerekçesi ise bir kişinin bir kimliği, bir kişiler takımına, bir gruba, bir topluluğa, bir
kavime, bir ulusa, bir toplumsal role aidiyet duygusu ile sürdükçe; o kişide oluşan
kimlik duygusu, o kişinin, insan olarak maddi varlığının ötesinde, bir toplumsallaşma
sürecinin sonucu olarak kendini göstermesidir. Çünkü görülen bu durum, kişinin, ait
olduğu topluluğun ve toplulukların şu ya da bu olan değerlerinin dinamik olarak
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kendi içinde örgütlenmesi, yani bireyin toplumsallaşma süreciyle bütünleşmesi
demektir. (Ergun, 2000: 80-81) Toplumsallaşma, bireylerin hem toplumun norm ve
değerlerini içselleştirerek, hem de toplumsal rollerini (işçi, arkadaş, yurttaş, vb.
olarak) yerine getirmeyi öğrenerek, toplum üyeleri haline gelmeyi öğrenme
sürecimizdir. (Marshall, 1999: 760) Nihayetinde de toplumsallaşma süreci durağan
bir şey değildir. Birey toplumsal hareketlenme süreci (eski toplumsal, ekonomik,
sosyo-psikolojik bağlantılarının zayıfladığı, değiştiği, bozulduğu, insanların yeni
sosyalizasyon ve davranış kalıplarına uygun hale getirildiği süreç) içerisinde,
toplumda oluşan yeni değerleri de benimsemeye devam eder. (İnceoğlu, 2000: 110)
Kısacası bir süreklilik arz eden toplumsallaşma süreci bireyin doğumundan ölümüne
kadar sürüp gider.
İnsan davranışları üzerinde bireyin içinde doğduğu toplumun büyük etkisi
vardır. Kişi, çocuk çağında bir yandan biyolojik bakımdan olgunlaşırken, bir yandan
da toplumsallaşır. İçinde doğduğu toplumun değer yargılarını, davranış, konuşma,
giyiniş şekillerine kadar A’ dan Z’ ye her şeyi benimseyerek o toplumun üyesi olur.
Toplum da birçok davranış alanlarında bireyin neleri istemesi, neleri yapması,
bunları ne zaman ve nasıl yapması gerektiğine ve bu işlerde ne derece başarılı
sayılacağına ilişkin ölçütleri saptar. Bu durumda toplumun isteklerini bilen ve
bunlara uyum gösteren birey, toplumsallaşmış sayılır. (Baymur, 1989: 274, 276)
Toplumsallaşma süreci, bireyin kişiler arası ilişkiler yoluyla içinde bulunduğu
toplumun beklentilerine, değerlerine, tutumlarına karşı öğrenme durumunda başlar.
Bireyin ilk toplumsal ilişkileri aile ortamında-çocukluk sürecinde- başlar ve tüm
yaşamı boyunca devam eder. (İnceoğlu, 2000: 108-109) İnsanlar kendilerine benzer
başkalarıyla toplumsallığa daha güçlü bir istek duyarlar. Kendi heyecanlarını
değerlendirmek istediklerinde, kendi durumlarında bir kişiyle toplumsallığa daha bir
istek duyarlar. (Freedman ve diğerleri, 1993: 85) Bu yüzden bireyin davranışları,
içinde yaşadığı toplumdan, daha mikro ölçekte dahil olduğu gruptan bağımsız bir
şekilde değerlendirilemez.
Toplum, birçok alanda bireylere neleri yapması ya da neleri yapmaması
konusunda veya bunları nasıl ve ne zaman yapacağı konusunda belli sınırlar koyar,
ölçütler saptar. Toplumun isteklerini bilen ve ona göre davranan bireyler, toplum
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tarafından her zaman kabul görür ve takdir edilirler. Aksi durum sergileyenler ise
dışlanmaya maruz kalırlar. (Aytaç, 2000: 15) Ki nitekim bireydeki tüm ruhsal
yetenekler, toplumsal yaşamın damgasını içeren bir temel üzerinde gelişip ortaya
çıktığı için, insandaki her düşüncenin ister istemez toplumun beklentisine yanıt
verecek bir nitelik taşıması gerekmektedir. (Adler, 2001: 49) Hal böyle olunca birey
kendini, genellikle toplumun beklentisine yanıt vermek üzere hem biyolojik hem de
psikolojik olarak hazır hissetmektedir. Bu süreçte de birey ve toplum arasında
aidiyetin oluşması kaçınılmaz olmaktadır.
Yaşam döngüsü içerisinde birey ait olacakları grupları seçerek ya da herhangi
bir şekilde birtakım gruplara dahil olarak, bir nevi, o grupların tutum ve
davranışlarına da otomatik olarak sahip olmaktadır. Bireyler bu şekilde, toplumsal
rollerini,

tutumlarını

ve

yaşam

gereksinimlerini

belirleyerek

davranışlarda

bulunurlar. Dolayısıyla bireylerin toplumsal davranışlarının inşasında grupların, daha
da özelde tutumların rolü bulunmaktadır. Bu da tutumun, bireyin aidiyet duygusunu
analiz etmede kullanılacak bir değişken olduğunu göstermektedir. (Alptekin, 2011:
39-40)
Bireyin tutumları grup bağlarıyla şekillenir. Çünkü bireyin tutumları ait
olduğu grubun kurallarını, değerlerini, inançlarını yansıtmak eğilimindedir. Öte
yandan bireyin tutumlarını koruyabilmesi için de aynı şekilde düşünen kişilerin,
başka bir deyişle grup üyelerinin de desteğini alması gerekmektedir. (İnceoğlu, 2000:
26) Bireyin gruba güveni arttıkça ve kendisinden daha bilgili olduğu yönündeki
inancı kuvvetlendikçe grubun koyduğu kurallar, bireyin tutumları ile ve bireyin
tutumları da grubun kurallarına uyma davranışıyla şekillenecektir. Aynı şekilde
bireyin gruba karşı sevgi ve ilgisi arttıkça, gruptan kazanma beklentileri yükseldikçe
gruba gruba bağlılığı artacak ve her an grup dayanışması içerisinde olacaktır.
(Freedman ve diğerleri, 1993: 422, 432) Böylelikle bireyin grubun bilgi düzeyine
olan inancı ve kendisine hissettirdiği güven duygusu arttıkça gruba olan aidiyet
duygusu da kuvvetlenecektir. Bireyin grupla ilişkisindeki sevgi, saygı, samimiyet
duygularının yoğunluk kazandığı durumlarda da aidiyet duygusu temelli yerleşecek;
tersi durumda ise aidiyet duygusunu oluşturacak hisler ve davranışlar ortadan
kalktığı için uyma eğilimi de azalacaktır. Bireyin grup içerisinde konumunu
20

koruyabilmesi ve grubun da işlevselliğini devam ettirebilmesi için karşılıklı olarak
kurallara, normlara uyulması gerekmektedir. Zaten bireyin aidiyet duygusuyla
bağlandığı gruba itaat etmesi kaçınılmaz olmaktadır.
İnsanoğlunun yapıp-ettikleri, yorum ve anlamla bütünleşmiştir. Blumer’ e
göre grup yaşamını yaratıp ayakta tutan kurallar değildir; grup yaşamındaki
toplumsal süreç kuralları yaratır ve ayakta tutar. Başka bir deyişle bireylerarası
etkileşimin yapıdan daha öncelikli olduğunu vurgular. Bu durumda yapısal
işlevselciler insanların, içinde bulundukları toplumların ürünleri olduklarını ifade
ederken; sembolik etkileşimciler ise toplumsal yapının, etkileşimde bulunan bireyler
sonucu oluştuğunu vurgularlar. Yorumlayıcı bir sosyoloji ile Peter L. Berger de
toplumu, (insanın var oluşu) toplumun bir ürünü olmakla beraber insanın bir ürünü
olmakla ifade eder. (Poloma, 1993: 227, 262) Madalyonun iki yüzünü temsil eden bu
iki anlayış ‘tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan?’ paradoksunun bir
yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı yollarla esasında aynı şeyi söyleyerek
aynı noktaya varan bu iki görüşün kilit noktası ise bireyin toplumsuz, toplumun da
bireysiz olamayacağı gerçeğidir. Birey-toplum diyalektiğinde birey olmadan
toplumsallığın, toplum olmadan da bireyin can bulamayacağı aşikar olmaktadır.
Grubun kendi içinde almış olduğu kararlar ve uyulmasının zorunluluk taşıdığı
kurallar grup üyesi için hayati önem taşımaktadır. Çünkü kurallar grup üyelerinin
hem nasıl hareket etmeleri, hem de nasıl düşünmeleri gerektiğini belirler. Kurallar
hem eylem hem de tutumlarla ilgili olduklarından ciddi, merkezi bir önem taşırlar.
Bu merkezi kurallardan sapma suç sayılır ve hoş görülmezler. (İnceoğlu, 2000: 112)
Uyma davranışı, insanlarda benzer davranışlara neden olduğu, dolayısıyla toplumsal
biraradalığı (sociabilite) kolaylaştırdığı ve insanların sosyal düzeni oluşturmak için
eğilim gösterdiği bir olgudur. (İnceoğlu, 2000: 71) Doğumundan ölümüne kadar
toplumsal bir yapı içerisinde yaşamını sürdüren birey, dışarıda kalmak, ötelenmek ya
da başka bir deyişle yalnız kalmak istemediği için istemeden-benimsemeden de olsa
uyma eğilimi gösterir. (Alptekin, 2011: 44) Bireyin kendine yaşam hakkı bulduğu
gruplarda benimseyerek yerine getirilen kuralların dışında kimi zaman grubun
normlarına ve kurallarına, grup üyelerine ters düşmeme adına, boyun eğme şeklinde
bir uyma davranışı da gözlenebilir. Boyun eğme davranışı genelde ters düşme
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korkusundan kaynaklanmaktadır. Bütün toplumsal durumlarda ana faktör olan bu
davranış, grubun kendisinden ayrılmaya ya da kendisine ters düşmeye karşı
gösterdiği tepkiye binaen oluşur. Böylelikle aidiyetini kaybetmek istemeyen birey,
boyun eğme şeklinde itaate sürüklenmektedir. (Freedman ve diğerleri, 1993: 432)
Durheim tarafından ortaya atılan sosyal bütünleşme kavramını, yani bir
toplumda bütünlüğün oluşmasını; ortak bir temelin, paylaşılmış inanç ve pratiklerin
varlığının, toplum üyeleri arasında yoğun bir etkileşiminin olmasının ve ortak
amaçlara katılmanın fonksiyonu olarak ifade etmektedir. Parsons ise bu sistematik
bütünleşmeyi dört ana karakteristiği olan toplumsal bir komünite olarak
vurgulamaktadır. Toplumsal komünitedeki bu dört ana karakteristik; iyi tanımlanmış
bir aidiyet, teritoryal bir temel, paylaşılmış kültürel bir gelenek ve geçici olmayan
yaygın bir dayanışma olmalıdır. (Bilgin, 1999: 91, 94) Dolayısıyla toplulukta
insanların her türlü ayrılığa rağmen birbirlerine bağlı olduklarını, toplumda ise her
türlü bağlılığa rağmen insanların ayrı düştüklerini görmekteyiz. Toplulukta her birey
bütünlük ve dayanışma içindeyken toplumda her birey izole edilmiş bir yaşam
içerisinde bencillik ve rekabet içerisindedir. (Yelken, 1999: 50) Bu durumda topluluk
ve toplum kavramları arasında sosyal bütünleşmenin topluluk kavramında daha
yoğun olduğunu, aidiyet duygusunun daha güçlü olduğunu; toplumda ise aidiyet
duygusunun çözünürlüğe uğradığını görebiliriz.

1.1.3. Dışlanma ve Toplumsal Dışlanma
Dışlanma kelime anlamı olarak kabul edilmemek, hor görülmek, geri plana
itilmek, sevilmemek, bir ortama ya da bir gruba dahil edilmemek anlamlarına
gelmektedir. Bütün bu kelimelerden anlaşılacağı üzere dışlanmanın olduğu yerde bir
ötekileştirmenin olduğunu ya da bireyin kendinden olmayana farklı davranarak kendi
yaşam alanlarından mümkün olduğunca dışlananı uzaklaştırma, itme gibi durumların
yaşandığını görebiliriz.
Dışlama, “bireylerin ya da hanelerin, ya kaynaklardan ya da daha geniş bir
ölçekteki cemaatle veya toplumla sosyal bağlar kurmaktan yoksun bırakılmaları
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sürecini karşılayan bir terim” olarak karşımıza çıkmaktadır. (Gordon, 1999: 150)
Dışlama, gruba türdeş olmayan, zararlı kabul edilen unsurların çeşitli yöntemlerle
elenmesi ya da ötelenmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir dışlamanın
olabilmesi için hegemonik durum şart olmaktadır. Toplumsal ilişkilerde ekonomik,
sosyal, kültürel, siyasal ölçeklerde egemen olan gruplar kendi çıkarlarına uygun olan
anlamları evrensel kılıp, bunları bütün topluma mal ederler. Bu anlamlara uygun
olmayan ya da ters düşen tüm tavır, tutum ve düşünceler sadece egemen gruplar
tarafından değil, onların suç ortakları olan ezilenler tarafından da dışlanır.
Dolayısıyla dışlama eylemine her katılanın, dışlama ediminin hizmet ettiği
ideolojiyle bilinçli bir ilişkisi olduğu söylenemez. Bu bağlamda da dışlayanla
dışlanan arasında kültürel ve ahlaki anlamda net bir ayrım çizmek söz konusu
olamaz. Her dışlanan grup için de, muhakkak hakim kültürün ya da hakim
ideolojinin dışındadır, diyemeyiz. (Selek, 2001: 16-17, 19)
Fransa’da 1960’lı yıllarda kullanılan bir kavram olan dışlanma, zihinsel ve
fiziksel engelliler, suç işleyenler, hasta ve bakıma muhtaç yaşlılar, istismar edilen
çocuklar, uyuşturucu madde bağımlıları, intihara eğilimli insanlar, yalnız ebeveynler,
göçmenler, romanlar, göçmenler, problemli aileler, marjinal ve asosyal insanlar ve
diğer sosyal uyumsuzluk içindeki insanlar olarak nitelendirilerek, daha çok
ekonomik faktörlerden kaynaklanan farklılıklara dayalı olarak toplumun dışına itilen
gruplar olarak literatürde yer almıştır. (Çopuroğlu ve Mengi, 2014: 609) ABD’ de
dışlanmış gruplar için sınıfaltı kavramı kullanılmaktadır. Sınıfaltı kavramı
yoksulluktan çok uyuşturucu kullanımı, evlilik dışı çocuklar, işsizlik ve okul
başarısızlığını anlatan kişilerin listesini kapsamaktadır. (Bayraktar, 2014) Bauman’a
göre çalışmak istemeyen, çalışma etiğine aykırı davrananlar olarak gösterilen genç
suçlular, eğitimlerini yarıda bırakanlar, uyuşturucu bağımlıları, devletten destek alan
anneler, yağmacılar, kundakçılar, caniler, bekâr anneler, kadın ve uyuşturucu
satıcıları, dilenciler gibi kişilerin hepsini aynı kategoride değerlendirerek ahlaki
olarak yargılayan ve yaşadıklarını kendi tercihleri olarak göstermeye çalışan bir dilin
kullanıldığı bu ve benzeri çalışmalarla Amerika’da sınıf-altı “icat” edilmiştir. (Akt;
Şahin Taşğın, 2010: 145) Bireyi toplumsal ya da sosyal dışlanma deneyimini
yaşamaya maruz bırakılan bir yaklaşım, sadece ekonomik ihtiyaçlarından mahrum
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kalmaz, aynı zamanda politik ve sivil haklarını da kullanamaz hale gelir. Birbiriyle
ilişkili ve bütüncül olduğu vurgusunu hatırlatan bu yaklaşım ile bireyin sosyal
dışlanma deneyimini yalnızca emek piyasasına katılım alanında değil, tüm toplumsal
alana katılımda yaşadığını görebiliriz. (Akt; Yurttagüler, 2007) Toplumun dışına
çeşitli sebeplerle itilmiş olan bu ve buna benzer gruplar, yaşamlarını idame
ettiremeyecek kadar kötü bir ekonomiye sahip olduklarından dolayı, literatürde
çalışma alanlarını genellikle yoksulluk oluşturmaktadır. Fakat gözden kaçırılmaması
gereken asıl sorun ise dışlamanın her an, her yerde, her sahada görülebilecek
potansiyelde olduğudur.
Sosyal dışlanma ya da başka bir deyişle toplumsal dışlanma kavramı
dışlanmanın yaşandığı her yerde tezahür etmektedir. Tanımı muğlak olmakla
beraber, şemsiye bir kavram olan sosyal dışlanma kavramı, Avrupa sosyal
politikasının en temel kavramlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal
dışlanma toplumsal hayata katılamamayı, toplumun dışında kalmayı ya da toplumun
dışına itilmeyi anlatması açısından önemli bir kazanımdır ve ayrımcılıkla çok
yakından ilişkilidir. Sosyal dışlanmayı tek bir kategoride tanımlamak oldukça zordur.
İnsanlara yüklenen önyargılar, damgalamalar da sosyal dışlanma kavramının içinde
yer almaktadır. (Semerci, 2011: 4) Bu bağlamda bireylerin ya da grupların
‘etiketlenme’, kurumlar veya insanlar tarafından yapılan ayrımcılık ve/veya hukukun
zorlayıcılığı ya da engelleyiciliği gibi nedenlerden dolayı eğitim, sağlık, barınma gibi
sosyal haklarından mahrum kalması olarak da tanımlanmaktadır. (Yurttagüler, 2007)
Kesin bir çerçevesinin çizilmemesinin yanı sıra ancak yine de toplumsal dışlanma
kavramını

şu

şekilde

açıklamamız

mümkün

görünmektedir:

“Kimi

bireylerin/grupların, belirli bir dizgedeki kurum ve/veya değerlerle tespit edilen
temel sosyal ölçüler kapsamında özerk hayat sürmelerini temin edecek statülere
erişmekten sistematik olarak mahrum bırakılmaları” dır. (Özgökçeler ve Bıçkı, 2010:
221)
En kapsamlı ve genel tanımıyla, Avrupa Topluluğun’ na göre sosyal
dışlanma, “kişilerin—yoksulluk, temel eğitim/becerilerden mahrumiyet ya da
ayrımcılık dolayısıyla—toplumun dışına itilmeleri ve toplumsal hayata dilediklerince
katılımlarının engellenmesi sürecine karşılık gelmektedir. Bu durum bu kesimin bir
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yandan emek piyasalarına, gelir getirici faaliyetlere, eğitim ve öğretim imkanlarına
ulaşımında zorluklar yaşamasını getirirken, diğer yandan da toplumsal ve çevresel
ağlar ve etkinlikler kurmasında engeller oluşturmaktadır. Bu kesimin elindeki güç
oldukça sınırlı olup, karar alma süreçlerine katılımı sınırlı gerçekleşmektedir;
dolayısıyla da bu kesim genelde kendini güçsüz ve günlük yaşamını etkileyecek
kararların alımında kontrolü elinde tutmaktan aciz hisseder.” (Akt; Adaman ve
Keyder, 2006: 6) Sosyal dışlanma, bir toplumda genel kabul gören kültürel çevre,
yurttaşlık ve sosyal entegrasyon paradigmasına dayanmaktadır. Söz konusu yapı,
insanların aidiyet ve üyelik duygularını belirler ve topluma dahil olma ile toplumdan
dışlanmanın ne olduğu algılayışlarına bağlıdır. (Bölükbaşı, 2008: 12) Topluma kabul
edilme ve toplumla bütünleşmeyi ifade eden sosyal içerilme (social inclusion)’ nin
karşıtı olan sosyal dışlanma, sosyal bütünleşmenin her zaman tam olarak
gerçekleşmediğini, toplumsal düzenin bazı grupları dışında bırakabilecek şekilde
katmanlı bir yapılanma gösterdiğini düşündürmektedir. Bu bağlamda sosyal dışlanma
topluma katılmanın veya toplumun bir parçası olarak kabul edilmişliği yansıtan
sosyal bütünleşmenin ve kaynaşmanın tam zıttı olarak da tanımlanabilir. (Akt;
Sapancalı, 2005: 53)
Toplumsal dışlanma ile alakalı en az üç genel ve birbiriyle örtüşen kullanım
görülmektedir. Birincisi, toplumsal dışlanmayı toplumsal haklarla, ayrıca insanların
bu hakları kullanmalarına set çeken engeller ya da süreçlerdir. İkincisi, Durheimci bir
referansla, toplumsal dışlamayı toplumun genelinden toplumsal ya da normatif
bakımdan tecrit edilme durumu olarak kavramsallaştırır ve buna anomi gibi ilintili
nosyonlar ya da toplumsal entegrasyonun problemleridir. Üçüncüsü ise özellikle çok
kültürlü toplumlarda görülen aşırı marjinalleşme durumları için kullanılmıştır.
(Gordon, 1999: 150)
Bu açıdan ele alındığında denilebilir ki, sosyal dışlanma fiziksel, psikolojik
ve toplumsal bir engellilik halidir. Sosyal dışlanmış birey veya gruplar, eşitsizliğe
uğramış, her türlü riske karşı; korunmasız, savunmasız ve zayıf kişilerdir. Bu nedenle
dışlanma bir çeşit “sosyal hastalık” olarak da ele alınmıştır. Toplumdaki belirli aktif
genç nüfus gruplarının üretken alanlardan dışlanması anlamında sosyal dışlanma,
kişisel hataların değil yapısal süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. (Akt;
Sapancalı, 2005: 53-54) Sosyal dışlanma, birey ve grupları topluma tam katılmadan
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dışlayan yapılar ve süreçleri kapsamaktadır. Sosyal dışlanma bireyin temel
gereksinmelerini karşılayamamasıyla başlayan ve giderek toplumla olan bağlarının
zayıflayarak kopmasına kadar giden dinamik bir süreçtir. (Sapancalı, 2005: 54) Bu
dinamik süreç bir nevi, toplumla bireyin sosyal bütünleşmesini sağlayan sosyal,
ekonomik, politik ve kültürel sistemlerin tümünden, kısmen veya tamamen yoksun
olma durumunu ifade etmektedir. (Çakır, 2002: 84) Bireyin toplumdan kopma süreci
ise çeşitli şekillerde cereyan etmektedir.
Toplumsal yaşam içerisinde sosyal dışlanma biçimleri birkaç şekilde
meydana gelmektedir. Temel gereksinimlerini karşılayacak gelirden yoksun olmak
(ekonomik dışlanma), yaşanılan coğrafi mekan ve kamu hizmetlerinin niteliği
nedeniyle hor görülme (mekansal dışlanma), toplumsal ve kültürel yaşama çeşitli
nedenlerden dolayı katılmama ya da katılamama (kültürel dışlanma) ve vatandaşlık
haklarını siyasi ve hukuki olarak kullanamama (siyasi dışlanma) şeklinde toplumda
tezahür etmektedir. (Bayraktar, 2014) Silver’ e göre sosyal dışlanmanın farklı toplum
modellerinde ortaya çıkış süreci ve nedenleri üç paradigmayla açıklanabilmektedir:
Dayanışma, uzmanlaşma, tekelleşme. Uzmanlaşma paradigmasına göre bireyler
kendi tercihleri sonucu dışlanabilirler veya diğer aktörlerle olan pazarlık ve çıkar
biçimleri nedeniyle dışlanmış olabilirler. Tekelleşme paradigmasına göre dışlama, bu
paradigmanın merkezi cephesidir, toplumsal yapının sürdürülebilirliğini sağlayan
ayakta tutan (destekleyen) bir mekanizmadır. (Akt; Bölükbaşı, 2008: 22, 24) Bizim
ehemmiyetle üzerinde durmamız gereken dayanışma paradigması, sosyal dışlanma
bağlamında şu şekilde açıklanabilmektedir: Dışlanma, sosyal bağların kopması,
toplum ve birey arasındaki ilişkilerin aksaması olarak görülmektedir. Toplum
paylaşılan değer ve doğrulardan oluşan sosyal bir düzen olması itibariyle, dışlanma
ile bu düzenin bozulması söz konusu olmaktadır. (Akt; Çakır, 2002: 85) Bu düşünce,
bireyler arasındaki kültürel ve sosyal bağların oluşturduğu sosyal birlikteliğintoplumsal bütünleşmenin ‘dışlama’ ile hem tehdit edildiği hem de güçlendirildiğine
dikkat çeker. Ülke, ırk, etnik köken, yerleşim ve diğer bağlarla oluşan dayanışmanın
özünde kendinden olmayana yaşam hakkı tanınmadığına ya da başka bir ifadeyle
‘ötekini dışlamanın’ yer aldığına vurgu yapar. (Bölükbaşı, 2008: 22)
Dışlanma bir dizi kompleks ilişki ve sürecin sonucunda cereyan etmektedir.
Bu nedenle, bu süreç içerisinde akla birçok soru gelmektedir: Dışlayan dışladığının
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ne kadar dışındadır? Dışlayan dışlarken kendisini kabul edilmiş mi hissetmektedir?
Dışlamaya bilinçli bir iradenin etkisi var mıdır, varsa nedir? Ya da dışlama içtepilerin
etkisi altında mı gerçekleşmektedir? Dışlamaya katılan bireyin red ve kabul ölçüleri
bilinçli midir, bilinçli ise ne kadar bilinçlidir? Yoksa birey toplumsal, kurumsal ya da
kişisel konumunu devam ettirmek ya da toplumsal uyum oranını geliştirmek için mi
bu şekilde davranmaktadır? (Selek, 2001: 17) Dışlama veya dışlanmanın
gerçekleştiği süreçte daha bunlar gibi cevap bekleyen binlerce soru türetilebilir. Kimi
kendi çapında cevaplanabilir; kimi ise cevap bekleyen sorular arasında sıkışıp kalır.
Toplumsal yapı içinde, toplumsal tarih boyunca tüm toplumsal gruplar
kendilerine göre birtakım kurallar koyar ve koydukları bu kurallara uyulması
gerektiğini düşünerek dayatmaya çalışırlar. Toplumsal kurallar, durumları ve bu
durumlara uygun davranışları tanımlarlar. Bazı davranışları ‘doğru’, bazılarını ise
‘yanlış’ olarak kabul edip yasaklarlar. Toplumsal yaşamda dayatılan herhangi bir
kuralın ihlalcisi varsayılan kişi ya özel bir kişilik türüne sahip olarak görülür ya da
toplumsal grubun ortaya koyup itaat ettiği kurallar çerçevesinde toplumsal alanda
güvenilmeyecek biri olarak değerlendirilebilir. İşte kuralı ihlal eden kişi “harici”
olarak tanımlanır. Öte yandan ise harici olarak etiketlenip damgalanan kişi meseleye
farklı bakabilir. Yani bu kişi de kendisine dayatılan kuralı kabul etmeyebilir,
kendisini bu ret eylemi yüzünden yargılayanları yetkin bulmayabilir ya da kendisini
yargılayanların yargılama salahiyetlerinin meşruiyetini sorgulayabilir. Bu defa da
kuralı ihlal eden kişi kendisini yargılayanların, yani onların ait olduğu grubun
“harici” olduğunu düşünebilir ve öyle tavır alabilir. (Becker, 2013: 23) Ötekileşen ya
da dışlanan bireyler/gruplar, yaşadıkları deneyimlerin adlarını koyarken genellikle
sosyal dışlanma kavramının kullanmamaktadırlar. Yaşadıkları durumu sosyal
dışlanma kavramı olarak ele almadıkları gibi deneyimlerini de çok farklı
anlamlandırmaktadırlar. Çünkü karşıdan baktığımızda elle tutulur, gözle görülür bir
kavramsallaştırmaya ev sahipliği yapan sosyal dışlanmışlık durumu, eşit olmayan
süreçleri barındıran, dışlayan mekanizma, içinde birebir yaşayan kişi için öyle
olmamakta aksine son derece uzak (distal) ve elle tutulur olmayan/ görülemeyen bir
mekanizma halini almaktadır. Bu yüzden, sosyal dışlanmaya kavram olarak
baktığımızda ortaya çıkan özne-nesne ilişkisi, bireyin gözünden bakıldığında tam
tersinden

kurgulanabilmektedir.

(Müderrisoğlu,

2007:

147-148)

Dolayısıyla
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dışlananlar ve dışlayanlar arasında bir karşıtlık ilişkisi kurmak, bir tarafı mağdur,
diğer tarafı da suçlu ilan etmek, gerçekleşen olayın şiddeti ne olursa olsun, metafizik
bir yaklaşım olur. Dışlama sürecine katılım biçimleri, yani tarihsel, sosyal, ekonomik
nedenleri ve kendi tutumlarını anlamlandırma biçimleri farklı olsa da dışlayanlar ve
dışlananlar, aslında hem dışlayan hem de dışlanan konumundadırlar. (Selek, 2001:
175) Olaya nereden, nasıl baktığımız ve durumu ne şekilde anlamlandırdığımız
oldukça önemli olmaktadır. Ve belki de bireyin kendisini normal olarak hissetmesi
için kendisinden farklı olanı dışlamayı işin kolayı olarak görmektedir.

1.1.4. Bireyin Toplumsal Dışlanması Üzerine
Bireyi ve onun toplumsal tarihini sadece kapsadığıyla değil, dışladığıyla
birlikte okumak gerekir. Başka bir deyişle toplumlar, uluslar, kültürler, toplumsal
gruplar ve bireyler ‘evet’ dedikleri kadar, ‘hayır’ dedikleriyle de tanımlanabilir.
Bireyde kabul ya da reddin nasıl biçimlendiği ise cevaplanabilir bir sorudur. Çeşitli
nedenlerden dolayı, bireyin iki tutumdan birisinde bulunması bilinçli ya da
kendiliğinden olabilir. Asıl sorun, bu iki tutumun bireyde iç içe geçerek ‘kabul’ü
sindirmeye,

kuşatmaya;

‘red’di

ise

dışlamaya,

imhaya

ve

hatta

inkara

dönüştürmesidir. (Selek, 2001: 15)
Günümüz toplumunda farklı deneyimlerden, farklı yaşanmışlıklardan ve
farklı sosyo-kültürel yapılardan gelen bireylerin bir arada, uyum içinde
yaşayabilmesini sağlayan en önemli gereklerden biri ‘birlikte yaşama kültürü’ nü
oluşturup, benimseyerek yaşayabilmeleri ve geliştirebilmeleridir. (Adaman ve
Keyder, 2006) Herhangi bir insan ya da grupla ilişkiye girmeden yalnız yaşayan
insan sayısının ne kadar az olduğu düşünüldüğünde “ait olma ihtiyacının” bireyin
belki de en temel gereksinimlerinden biri olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Sosyal davranışların önemli güdüleyicilerinden biri olan ait olma ihtiyacının
temelinde yatan nedenlerini açıklamak amacıyla küçük gruplar halinde yaşayacak
yönde evrimleşmemizden sosyal kimlik kazanma arayışına, birçok işi yalnız
başımıza gerçekleştirmemizin mümkün olmamasından prestij sağlamaya kadar
uzanan değişik görüşlerin bulunması, bireyin yalnız yaşamasının mümkün
olmayacağını kanıtlar nitelikte olmaktadır. Şöyle bir çevremize göz attığımız zaman
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nerdeyse tüm bireylerin kendilerini birilerine, bir gruba kabul ettirmek için çaba
harcadıklarını; diğer insanlar tarafından reddedilmeleri ya da grup dışında tutulmaları
halinde de huzursuzluk, gerginlik, hayal kırıklığı, üzüntü ve öfke gibi olumsuz
duygular yaşadıklarını göstermektedir. (Yılmaz Anatca, 2010: 1) Birlikte yaşama
kültürünün gereği olan toplumsal alana her bireyin ulaşabilirliğini engelleyen tüm
olaylar-olgular ve ulaşabilirliğini sağlamaya yönelik politikalar, ekonomik
çerçevenin ve politikaların ötesinde düşünülmeye başlanmıştır. Bireylerin ya da
grupların, başka bir deyişle özerkliğini kazanmamış gençlerin, ebeveynlerine bağımlı
olan çocukların, işsizlerin, alkol-uyuşturucu müptelalarının ya da genel hatlarıyla
dezavantajlı konumda görünenlerin toplumsal alana (social sphere), istemelerine
rağmen çeşitli sebeplerden dolayı ulaşamamaları ve toplumsal alanın dışında
konumlandırılmaları ‘sosyal dışlanma’ (social exclusion) olgusu ile açıklanmaktadır.
(Yurttagüller, 2007)
Literatürde yer edinen ve oldukça önem arz eden sosyal dışlanma kavramı,
değişen dünya koşullarında sosyal, ekonomik vb. her alanda sosyal politikalar
içerisinde yer edinmeyi başarmıştır. Sorunlar ülkelere, toplum yapılarına göre
farklılaşırken sonuçlara yönelik öneriler ve yöntemler gün geçtikçe artarak
geliştirilmektedir. Çok boyutlu süreçler bütününü içeren kavram, yoksullukla birlikte
sosyal alanda yerini almakta, küreselleşmenin de katkısıyla bu alana dair analizi
oldukça güçleştirmektedir. Kişilerin toplumla olan bağlarına, yeni sorunlar
eklemlenmekte, bileşenlerle birlikte tanımlanması ve çözümlenmesi probleme
dönüşen kapsamlı bir ağı içerisine alan dinamik süreci oluşturmaktadır. Sosyal
dışlanma, ekonomik ve sosyal anlamda, bireyleri ciddi derecede etkilemesinin
yanında önemli bir toplumsal sorun durumuna gelmektedir. (Tunca, 2010: 1) Genel
olarak yoksullukla anılan bu kavramın, esas iyileştirilmesi gereken alanının, her ne
kadar ekonomik yanı gibi gösterilse de, toplumla gün geçtikçe bağlarının kopması ve
ilişkilerinin zayıflaması dolayısıyla bireyin sosyal yönünün olması gerektiği
yadsınamaz gerçekler arasında yer almaktadır.
Sosyal dışlanma riski ile karşı karşıya en fazla kalan dezavantajlı gruplar
içerisinde yoksullukla karşı karşıya olanlar, yaşlılar, engelliler, göçmenler, romanlar,
tek ebeveynli aileler ve özerkliklerini henüz kazanamamış genç bireyler
bulunmaktadır. (Yurttagüler, 2007) Dışlanmış bu grupların en önemli özellikleri
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topluma katılamama ve toplumsal bütünleşmeye dahil olmakta yetersiz donanıma
sahip olmaları veya kendilerini yetersiz hissetmeleridir. Sosyal dışlanmışlık bu
anlamda iki taraflı cereyan eden bir olgu olarak da dikkat çekmektedir. Bir yandan
sosyal dışlanma riski altında bulunan grupların topluma entegre olmakta gösterdikleri
zorluktur ki buna bireyden ya da gruplardan kaynaklanan içsel faktörler de
denilebilir. Bir diğer yönü ise toplumun, sosyal dışlanma riski altında bulunan
grupları içine almakta gösterdiği tereddüt olarak adlandırılan süreçtir ki bu da dışsal
faktör olarak tanımlanabilir. Bu sosyal dışlanma etkenleri açısından en tehlikelisi de
çift taraflı olarak her iki kesimin sosyal bütünleşme becerisini gösteremediği
durumlar olarak nitelenebilir. (Kalaycı, 2007: 25)
Sosyal dışlanma, birey için durumdan ziyade bir sürece vurgu yapar. Dinamik
bir süreç olan ve sınırları sürekli değişkenlik arz eden sosyal dışlanmanın eğitim,
demografik özellikler, toplumsal önyargılar bağlamında değerlendirilmesi son derece
önemli olmaktadır. Bunun dışında gelir kaynağı olarak düzenli bir işten yoksun
olmak sosyal dışlanmanın kilit mekanizması olsa da, bireylerin/grupların geçimlerini
temin etmekte yapısal zorluklara veya imkansızlıklara neden ve nasıl maruz
bırakıldığı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Asıl sorunun, yalnızca
bireylerin becerilerinden yoksun olmaları ve/veya iş bulamamaları olmadığını
belirten Castell (2007), bireylerin ciddi bir kısmının sağlık sigortasından yoksun
olduğu bir toplumda salgın bir hastalığın baş gösterebileceğini; cezaevi kültürü ya da
eski bir mahkum olmanın damgasının özgürlüğe kavuşulduğunda suç dünyasının
dışına açılan yolları kapayabileceğini; zihinsel bir engelin/sinirsel bir rahatsızlığın
izlerinin, bireyi, psikiyatrik baskı veya sorumsuzca kurumlar dışında kalma
seçenekleriyle karşı karşıya bırakabileceğini, bireyin ruhunu hareket edemez hale
getirip, iradesini ortadan kaldırabileceğini; okuma-yazma bilmemenin, yasa-dışı
statüde olmanın, kira bedelini ödeyememenin ve dolayısıyla evsiz duruma düşmenin
kişiyi, toplumun, ‘başarısız insanlık enkazı meskeni’ olan dış kesimlere sürülmesine
neden olabileceğini belirtmiştir. (Özgökçeler ve Bıçkı, 2010: 316) Bunun dışında
toplumsal platformun dışına çıkılmasıyla ilgili yapılan analizlerde ‘yapabilirlik’
önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapabilirlik, özellikle iki temel
konu olarak irdelenen tüketim harcamaları ve gelirin yanında sosyal boyuta da vurgu
yapmaktadır. Tüketim harcamaları ve gelir, yoksulluğun/fakirliğin/refahın ‘durağan’
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boyutunu; yapabilirlik çözümlemesi ise çok veçheli bir süreç olan sosyal dışlanma
sorunsalının ‘dinamik’ boyutunu aydınlatmaktadır. (Bölükbaşı, 2008: 19) Bu
dinamik süreçte sosyal dışlanma ile bireyin ‘yapılabilirliklerinin’ (capabilities) ve
hareket alanının sınırlı olmasının sebebinin yine bireyin kendisi olması yaygın bir
anlayıştır. Dışlanan bireyin yeterince çaba göstermediğini, tembel olduğu ya da
sağlanan imkanlardan yararlanamadığı için toplumsal dışlanma ile sürekli karşı
karşıya kalmaktadır. Yapısal sorgulamalar yerine ‘neden’ leri bireyde aramak ve
bireyin yetersizliklerine odaklanmak hem sorunların ana nedenine ilişkin perspektif
kaybına hem de geliştirilen çözümlerin sürekli değil anlık olmasına neden
olmaktadır. Bunun sonucunda bireylerin ya da grupların sosyal ilişkiler ağının dışına
yerleştirilmesi, marjinalleştirilmesi ve ‘topluma aidiyet’ durumunun kaybı yaygın
olarak gözlemlenebilir bir durum olmaktadır. (Yurttagüler, 2007: 45) Genel kabul
görmüş bu anlayışla dışlanan hep haksız ya da başka bir deyişle yaşadıklarının
sorumlusu olarak tek adresin kendisi, dışlayan da tabii hakkı olarak onu dışlamanın
toplumsal yaşam için alınması gereken en sağlıklı karar olduğuna inanmaktadır.
Toplumsal yaşam düzeninin bu yoldan geçerek sağlandığına kendini kaptıran
dışlayan,

rollerin-konumların

ve

olayların

değişmesiyle

dışladığıyla

yer

değiştirebileceğinden çoğu zaman bihaber olmaktadır.
Bu bağlamda genellikle dışlanma riski bulunan ya da dışlandığı düşünülen
işsizler, niteliksiz emekçiler, fakirler, topraksızlar, okuma-yazma bilmeyenler,
engelliler, bağımlılar, suçlular, tek ebeveynli aileler, çocuklar, diplomasız gençler,
kadınlar, göçmenler, mülteciler, dinsel ırksal azınlıklarla alakalı çok değişik sorular
akla gelmektedir. Burada dışlanıldığı düşünülen gruplar acaba bir zamanlar
içerideyken sonradan mı dışlandılar, yoksa sürekli dışarıdaydılar ama içeri girmeye
mi çalışıyorlar? Örneğin; yoksulluğun gerçekten büyük boyutlarda olduğu ve
toplumun büyük bir kesiminin imkansızlıklar içinde yaşadığı Afrika, Asya ve güney
Amerika’daki çeşitli ülkelerde yoksulluk herkesin içinde bulunduğu bir durum olarak
görülmektedir. Bu yüzden bu ülkelerde yaşayan insanların hemen hemen hepsi aynı
durumda bulunduğundan ve belki de aynı kaderi paylaştığından kendilerini dışlanmış
hissetmiyorlardır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde bireyler, içinde
bulundukları toplumda var olan eşitsizlikleri görme imkanına ve buna karşı çıkmak
açısından yeterince bilince sahip oldukları için belki de bu ülkelerde dışlanmış olarak
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görülen grupları kategorize etmek daha kolay olmaktadır. (Sunal, 2007) Başka bir
örnek olarak uyuşturucu bağımlıları kendi gibi düşünen ve yaşayan insanların
uyuşturucunun zararlı bir maddeden çok bir antidepresan ya da ara ara alınması
gereken bir yatıştırıcı ilaç olarak görebiliyorlardır. Ya da cinsel kimlikleri zaman
içerisinde değişkenlik gösteren transeksüellere göre bu yanlış bir seçim değil aksine
kişinin hissettiği kimlikle yaşadığı çevreye takdim edilmesi hem birey hem de
toplum için daha sağlıklı olmaktadır. Bu ve buna benzer örnekleri arttırmak
mümkündür. Asıl anlatılmak istenen ise toplumsal yapı içerisinde dışlanan ve
dışlayanın birbirlerine hep ‘öteki’ olarak görme eğilimi olmasıdır.
Toplumsal dışlanma sürecinin hız kazandığı zaman dilimi geleneksel toplum
yapısından modern toplum yapısına geçiş dönemine denk gelmektedir. Tönnies’ in
ifadesiyle Gemeinschaft’ tan Gesellschaft’ a doğru toplumsal yaşam evrilirken
birtakım yapısal değişikliklere de maruz kalmıştır. Çünkü bireyle birlikte yaşamı da
modernleşmiştir. “Yapısal farklılaşma ve kültürel genelleşme süreci olarak
modernleşme, toplumsal-yapısal düzlemde iş ve toplumsal sektörlerin artan oranda
bir uzmanlaşmasıyken, aynı zamanda kültürel-kurumsal düzlemde değer, norm ve
anlamların artan ölçüde genelleşme ve soyutlanma sürecini de içermektedir.”
(Zijderveld, 2007: 221-222) Modernleşmenin her alanda hissedilmesiyle beraber
uzmanlaşma da kendini her durumda ve her alanda hissettirmeye başlamıştır.
Böylece modernleşmeyle beraber “bireyin kişilik ve sosyal rolleri arasındaki
mesafenin artması durumu ise yabancılaşmayı ortaya çıkarmıştır. (Alptekin, 2011:
89)
Topluluk kavramının toplum kavramına doğru yol alırken geçirdiği toplumsal
ve kültürel değerler karşımıza genel olarak ‘yabancılaşma’ ve ‘anomi’ kavramını
çıkaracaktır. (Zijderveld, 2007: 199) Yabancılaşma, “…genelde insanı kendisine,
diğerlerine, cemaate ve yarattığı teknoloji ve toplumsal kurumlara bağlayan bir şeyin
–bağlar- yittiği, kayıp olduğu, incindiği ve bu durumun çeşitli ‘patolojilere’ yol açtığı
şeklinde tanımlanmaktadır. (Akt; Demirer ve Özbudun, 1999: 37) Dolayısıyla benlik
yitimi, kaygı durumları, anomi, umutsuzluk, kişiliksizleşmek, köksüzlük, apati,
toplumsal örgütsüzlük, yalnızlık, atomizasyon, güçsüzlük, anlamsızlık, değer ve
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inanç yitimi gibi bir dizi psiko-sosyal bozukluğu kapsamaktadır. (Demirer ve
Özbudun, 1999: 37) Seeman’ a göre, bireyin topluma olan bağlılığına ilişkin
yabancılaşma, bireyin içinde yaşadığı toplumu etkilemede yetersizliği ya da
yetersizlik duygusu taşıması ile olan ‘güçsüzlük’ durumu yansıtmaktadır. Bu durum,
bireyin ulaşmak istediği amaçlara ulaşamamasının doğurduğu duyumlarla ilişkilidir
ki, yönetme ve inanç eksikliğinden kaynaklanan, bireyin kendi etkinliğine anlam
verememesi, dahası bu durumu sürekli sorgulayarak anlamsızlaştırmasıdır. Bireyin
neye inanacağına dair karasızlık yaşaması dolayısıyla bir yabancılaşma duygusu
oluşmaktadır. Bunun dışında, üyesi bulunulan toplumun belirli normlarına ve
amaçlarına yabancılaşmanın oluşması da Seeman tarafından ‘izolasyon’ (dışlanma)
şeklinde ele alınmaktadır. Buna göre toplumsal bütünleşmeyi ve dayanışmayı tehdit
eden en önemli unsurlardan birisi de yabancılaşmanın artmasıdır. Bir toplumda
yabancılaşmanın artması ise toplumsal bağların özündeki değerlerden, kültürel
özelliklerden ve normlardan kopması, ayrılması anlamına gelmektedir. (Akt;
Alptekin, 2011: 89) Bu şekilde çeşitli ölçülerde yabancılaşmış olarak nitelenen
toplumsal gruplar arasında kadınlar, sanayi işçileri, beyaz yakalılar, göçmen işçiler,
sanatçılar, intihara yatkın kişiler, zihinsel-fiziksel özürlüler, müptelalar, yaşlılar, bir
bütün olarak genç kuşak, özelde genç suçlular, oy verenler-vermeyenler, tüketiciler,
kitle iletişim araçlarının izleyicileri, cinsel sapkınlar, önyargı ve ayrım kurbanları,
önyargılılar, bürokratlar, siyasal radikaller, göçmenler, sürgünler, serseriler ve
gözetim altındakiler sayılırken bu hiçbir zaman bitmiş bir liste olarak
görülmemelidir. Her geçen gün yeni bir kategorinin eklenmesi an meselesi
olmaktadır. (Demirer ve Özbudun, 1999: 37) Dikkatlice incelendiğinde aslında
yabancılaşmış olarak nitelenen toplumsal grupların sosyal dışlanmaya maruz kalan
gruplar olduğunu görmek mümkündür. O halde her yabancılaşmanın bir toplumsal
dışlanmayı beraberinde getirdiğini söylemek yanlış olmamalıdır.
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1.2. UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI, MADDE BAĞIMLISI BİREY
1.2.1. Bağımlılık Nedir?
Bağımlılık

kavramı,

ilk

olarak

1964

yılında

WHO

(Word

Health

Organization/Dünya Sağlık Örgütü) tarafından madde bağımlılığı ve alışkanlıklara
dayalı bağımlılık olarak “dependence/bağımlılık” adı altında birleştirilmiştir. Buna
bağlı olarak da fiziksel ve psikolojik bağımlılık alt başlıklarında tanımlanmıştır.
WHO’nun ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related
Health

Problems/

Uluslararası

revizyonunda ise bağımlılık,

Hastalık

Sınıflandırma

Kitapçığı)

onuncu

bağımlı bir bireyin bağımlısı olduğu madde veya

davranışının, diğer davranışları karşısında üstünlük kazanması sonucunda psikolojik,
davranışsal ve zihinsel bir vaka olarak tanımlanmıştır. (Akt; Sulak, 2015: 18)
Bağımlılık kavramı ilk olarak genellikle alkol, sigara, esrar, kokain gibi kimyasal
madde kullanımını akla getirmektedir. Bağımlılıkla ilgili tanımların çoğunda
‘yabancı maddelerin vücuda alınması’ vurgulanmaktadır. Özellikle son yıllarda
insanların yemek yeme, para harcama, alış veriş yapma, cep telefonu ve bilgisayar
kullanımı gibi telekomünikasyon alanlarında vakit harcama gibi daha birçok
konudaki alışkanlarında ve davranışlarında bariz değişiklikler yaşanmıştır. Bundan
dolayı bağımlılığın tek boyutlu bir kavram olmaktan çıktığı günümüzde tanımının
doğrudan yapılabilmesi oldukça güç bir hal almıştır. (Akt; Canoğulları, 2014: 10)
Smith ve Seymour’a göre ise bağımlılık, özünde dürtü, kontrol kaybı ve aksi
sonucuna rağmen kullanmayı sürdürme şeklinde cereyan eden ve ayırt edici
özellikleri olan bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Alkol ve diğer ilaç
bağımlılığında düzenli veya aralıklı madde kullanımı ‘dürtü’ ye işaret ederken;
bağımlılıkta en önemli nokta olan ‘kontrol kaybı’nda ise birey bir süreliğine
davranışını kontrol edebilmekte ya da durdurabilmekte fakat her zaman takıntılı
davranışa geri dönmekte ve yeniden kontrol dışı maddeyi kullanmaktadır. Madde
kullanımı, bireyin sağlık problemleri yaşamasına (akciğer hastalığı, akciğer kanseri,
karaciğer bozulması); utanç duymasına, aşağılanmasına ve ayıplanma duygusunu
hissetmesine; birey için önem teşkil eden aile, finansal ve yasal problemleri
beraberinde getiriyor olmasına rağmen birey madde kullanımını sürdürmektedir. Bu
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durum da ‘aksi sonucuna rağmen kullanmayı sürdürmesi’ ne örnek oluşturmaktadır.
(Akt; Apaydın, 2011: 40) Genel olarak geniş anlamlara tekabül eden bir kavram olan
bağımlılık, sözcük anlamı itibariyle bireyin seçimiyle başlayan, aynilik ve süreklilik
özelliği taşıyan, birey ve nesne arasındaki çok yönlü bir ilişkidir. Genel anlamı
itibariyle ise bağımlılık, bir nesneye, bir kişiye ya da bir varlığa duyulan önüne
geçilemez bir istek veya başka bir iradenin tahakkümü altına girme durumu olarak
tanımlanmaktadır. (DDK, 2014: 806) Başka bir deyişle bağımlılık, bireyin kullandığı
maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, madde
dozunu giderek arttırması, maddeyi kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin
ortaya çıkması, zararlarını her açıdan görmesine rağmen madde kullanmayı
sürdürmesi ve zamanının büyük bir bölümünü madde arayarak geçirmesi ile yaşanan
belirli bir duruma işaret etmektedir. (Ögel, 2001: 17)
Literatürde bağımlılık kavramının farklı tanımlarla ele alındığını görmekteyiz. Bu
tanımlar çerçevesinde bağımlılık iki temel düzeyde ele alınmıştır: Madde bağımlılığı
ve bir davranışa olan bağımlılık. (Döner, 2011: 9)
Köknel (1998), madde bağımlılığını, “bireyin bir besin ya da uyuşturucu madde
karşısında ret edemez bir şekilde bağımlı duruma gelmesi” şeklinde ifade etmiştir.
Çay, kahve, sigara, çikolata, alkol, uyuşturucu maddeler gibi maddelere bağımlılık
genel olarak madde bağımlılığı kavramı altında ele alınmaktadır. (Akt; Baykan,
2014: 51) WHO’nun tanımlamasıyla madde bağımlılığı, maddenin kötüye kullanımı,
psikoaktif maddelerin zararlı ve tehlikeli kullanımı şeklinde ifade edilmekte olup bu
psikoaktif maddelerin kullanımı, belli bir süre sonra bağımlılık sendromuna neden
olmaktadır. Madde bağımlılığında özellikle dikkat çeken hususlar; madde alımına
karşı güçlü bir istek duyulması, madde alım kontrolünün güçleşmesi, zararlı
etkilerine rağmen kullanımda ısrar edilmesi, diğer aktivitelere göre madde
kullanımına yüksek öncelik verilmesi, zorunluluk hissi ve zaman zaman fiziksel
yoksunluk hali ile tekrarlanan madde alımından sonra gelişen davranışsal, zihinsel ve
psikososyal olguların gerçekleşmesi durumu olmaktadır. (Akt; Sulak, 2015: 19-20)
Ki nitekim bağımlılık yapıcı maddelerin giderek artan dozlarda fiziksel ve ruhsal
açıdan gereksinim duyularak alınması ve alınan madde ile sahte bir rahatlık-mutluluk
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duygusuna girilmesi bireyde yeniden ve aratan dozlarda madde alma ihtiyacı
doğurur. Bu durum bireyin maddeye karşı tolerans seviyesini yükselterek en önemli
belirgin bağımlılık işareti olmaktadır. (Yıldırım, 2008: 5) Dünya Sağlık Örgütü’nün
sınıflandırdığı şekliyle madde bağımlılığı türleri bulunmaktadır. Bunlar:


Opyat Tipi Bağımlılık: Morfin, kodein, eroin ve metadon maddelerini
kapsayan bağımlılık türüdür. Morfin ve kodein doğal, eroin yarı sentetik,
metadon ise sentetik bir maddedir. Damar içi kullanım ile 6-8 eroin
iğnesinden sonra bedensel, ruhsal ve toplumsal öğeleriyle bağımlılık
yerleşmektedir. Bu yüzden bu grup maddelerin bağımlılık yapma oranı çok
yüksektir. (http://frmsinsi.net/showthread.php?t=944190)



Alkol, Barbütürat, Benzodiazepin Tipi Bağımlılık: Bu üç grup maddenin
ortak özelliği sedatif / hipnotik etki özelliğini paylaşmaları ve özellikle
barbitürat ve alkol arasındaki kros-toleranstır (toleransın aynı kimyasal yapı
ve/veya etki özelliğine sâhip maddeler arasında geçiş yapmasıdır)
(http://www.keremdoksat.com/index.php/entry/alkoldisi-madde-kulanimi-vebagimliligi)



Esrar Tipi Bağımlılık



Kokain Tipi Bağımlılık



Uyarıcı Tipi Bağımlılık: Uyarıcı (psikostimulan) ilaçlar tıpta bazı uyku
bozuklukları tedavisinde ve çocuklarda görülen aşırı hareketlilik diye tabir
edilen ‘Hiperkinetik, Dikkat Eksikliği’ şeklindeki klinik bir sorunun
iyileştirilmesinde sınırlı olarak kullanılmaktadır. Gündelik hayat içerisinde
biyolojik olarak temel yaşam gereksinimlerini (uyku, yemek yeme vs)
ortadan kaldırma gibi güçlüğ etkilere sahip olduğu için tedavi dışı amaçlarla
da kullanılmaktadır. Zayıflama, uykusuzluk gibi öznel ihtiyaçlara sahip olan
bireyler yanlış ve aşırıya kaçan dozlarda kullandıklarında kötü sonuçlara
sebebiyet vermektedir. Bu tür uyuşturucu maddeler bir sonraki kullanımda,
ilk doz ile ulaşılan etki için kullanılan miktarın arttırılmasına ve bu durumda
da

bağımlılığa

ve

doz

aşırılığından

ölümlere

yol

açmaktadır.

(http://frmsinsi.net/showthread.php?t=944190)


Hallusinojen Tipi Bağımlılık (Hayal gördücü bağımlılık tipi)
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Solunan Çözücü Tipi Bağımlılık



Tütün Tipi Bağımlılık (http://bayder.com.tr/bagimlilik-turleri-nelerdir/)

Bir davranışa olan bağımlılık/davranışsal bağımlılık ise madde arayışları içeren
davranışların/aktivitelerin

patolojik

kullanım

özelliklerinin

varlığına

ilişkin

bulgulardır. Bu aktivitelerde bir maddeye bağımlılık olmamakla beraber bir eyleme
bağımlılık söz konusu olmaktadır. (Sevindik, 2011: 10) Kimyasal olmayan,
televizyon bağımlılığı, eğlence makinesi bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkların,
gerçek anlamda bağımlılık yaratıp yaratmadığını belirlemek adına madde bağımlılığı
kriterleriyle değerlendirilip klinik olarak tanımlanabilmesi gerekmektedir. (Işık,
2007: 44) Belirli bir davranışın, normalden ziyade ‘sıklık’la gerçekleştirilmesi
sonucu bireyin bedensel, psikolojik ve toplumsal yapı ve işlevlerinde tutarsız
davranması, düzeninin bozulması ve ortama uyum sağlayamaması şeklinde
tanımlamıştır. Davranışçı yaklaşım, bağımlılığı pekiştirme ve bireyin kendi
davranışlarını sık sık yapması şeklinde ilişkilendirmekte ve bir anlamda bağımlılığın
ortaya çıkmasına sebep olan davranışların ‘sıklık’ yönüne dikkat çekmektedir.
Sergilenen davranışın sıklıkla ve düzenli bir şekilde yapılması, bağımlılık
tanımlarında ortak kabul gören bir değişken olmakla beraber, göz önüne alınması
gereken tek değişken olarak da görülmemektedir. (Akt; Baykan, 2014: 51)
Marks’a göre davranışsal bağımlılık ve madde bağımlılığı şiddetli arzu,
yoksunlukla ortaya çıkan kaygı gibi bağımlılık belirtilerinde benzerlik gösterirken
aralarında birtakım farklılıklar da bulunmaktadır. Bunlar:
 Davranışsal bağımlılıkta, bağımlı olan bireyin zihinsel durumu bağımlı
olduğu davranışsal rutine göre değişirken, madde bağımlılığında ise birey
tarafından kullanılan belirli bir maddeye veya kimyasala göre
değişmektedir.
 Madde bağımlılığı olan bir bireyde çoklu madde bağımlılığı yaygın bir
şekilde görülebilirken, davranışsal bağımlılığı olan bireyde çoklu davranış
bağımlılığı daha az görülmektedir. Başka bir deyişle, alkol bağımlısı olan
bir birey aynı zamanda tütün, eroin, kokain veya kanabinoidlerden birine
ya da birkaçına bağımlı olabilmekteyken; davranışsal bağımlılığı olan bir
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bireyde aynı zamanda kumar oynama, aşırı cinsellik, kleptomani veya
aşırı alışveriş gibi davranışsal bağımlılık türlerinden birkaçının olması
görülmemekte ya da çok nadir görülmektedir.
 Davranışsal bağımlılığı olan birey diğer bağımlılardan farklı olarak
kompülsif davranış ve düşüncelerine dair daha karmaşık inanışlara
sahiptir.
 Terapi başarısı bakımından hayati bir mesele olarak davranışsal bağımlı
olan bireyde madde bağımlılığı olan bireye nazaran motivasyon,
kabullenme ve tedaviyi tamamlama çok daha fazla olabilmektedir. (Akt;
Çalışgan, 2013: 5-6)

1.2.2. Uyuşturucu Madde Bağımlılığı
Kelime anlamı olarak uyuşturucu, kişisel zevk veya tıbbi amaçlı
kullanılan psikoaktif

maddelere

verilen

ortak isimdir.

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Uyuşturucu) Genel olarak uyuşturma özelliği olan,
uyuşturan, gereği gibi düşünmekten ya da davranmaktan, devinmekten alıkoyan
anlamlarında kullanılmaktadır. (https://www.google.com.tr) Uyuşturucu, Yunanca
‘uyku’ anlamına gelen ‘narke’ sözcüğünden gelmiş ve İngilizce’ye ‘narcotic’ olarak
geçmiştir. (Güngör ve Kınacı, 2001: 35) Uyuşturucu madde ise insanlarda
sakinleştirici, keyif veren veya uyarıcı etkileri olan, giderek daha fazla alma isteği
doğuran, bırakıldığında yoksunluk belirtileri olan kimyasal maddelere ve ilaçlara
verilen isimdir. Zararlı etkileri bilindiği halde uyuşturucu maddelere karşı duyulan
sürekli alma isteğinin engellenememesine ‘uyuşturucu madde bağımlılığı’ denir.
(http://www.turkcebilgi.com) Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz yönde
etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu
maddelerin

kullanımının

bir

türlü

bırakılamaması

durumudur.

(http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/madde-bagimliligi)
Uyuşturucu maddelerle ilgili tıp, kimya, eczacılık, sosyoloji, psikoloji ve
hukuk gibi değişik alanlarda pek çok tanım yapılmış olmakla birlikte bilinen en genel
tanıma göre uyuşturucu maddeler belirli dozda alındığı zaman bireyin sinir sistemi
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üzerinde zararlı etkide bulunan; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan; fert ve
toplum içerisindeki genel duruşunda iktisadi ve soysal çöküntü meydana getiren;
bireyde alışkanlık ve bağımlılık yapan, kanunların kullanılmasını, bulundurulmasını
ve satışını yasakladığı narkotik ve psikotrop sözcükleriyle de tanımlanan
maddelerdir. (Akt; Yıldırım, 2008: 4)
Uyuşturucu madde bağımlılığı, bağımlı olunan maddenin elde edilebilmesi
için, bireyin bütün değerlerini, maddi-manevi her şeyini feda edebileceği çok
tehlikeli bir bağımlılık türüdür. Başlangıçta birey, bağımlı olduğu maddeden haz
almaktadır. Bu durum bireyin sıkıntılı zamanlarında kendisine kullandığı maddeyi
dost olarak seçmesine neden olmaktadır. Uyuşturucu madde, ilk etapta bireyleri
problemlerin bulunduğu, tam bir kaos ortamının yaşandığı bir dünyadan yapay bir
cennete taşımaktadır. Uyuşturucu madde ile yapılan yolculukta içine girilen bu yapay
cennet, bireyi tuzağına düşürmektedir. Bu dünyada sadece cennet yapay olarak
kalmamakta, bireyin kendisine dost ya da kurtarıcı olarak seçtiği uyuşturucu madde
de sahte olmaktadır. Yapay cennet, renkli rüyalar ve sanrılarla bireyi kuşatmakta,
günlük

yaşamdaki

kaygılardan,

sıkıntılardan,

cesaretsizliklerden

ve

güvensizliklerden uzak tutmaktadır. Ta ki kullanılan maddenin bireyin sinir
sistemine zarar vermesi cereyan edene kadar bu aldatıcı dünya devam etmektedir.
Günlük hayatta kendisini pasif, güvensiz gören birey, uyuşturucu madde ile yapay
cennette coşkulu, kendine güvenen bir insan haline geldiğini zannetmektedir. Bireyin
sinir sisteminin zarar görmesi sonucu yapay cennette bireyin sergilemiş olduğu
hareketli davranışlar, çoğu kez tutarsız ve saldırgan davranışlara yol açarak
toplumsal yaşamdaki yerini sarsar, toplumsal yaşam içerisinde kendisini güç duruma
düşürmektedir. Kimi bireylerde uyuşturucu maddenin etkisiyle davranışlarda
taşkınlık görülürken, kimi bireylerde donup kalma, tembellik gibi davranışlar
görülebilmektedir. Bu durum bireyin çevreye daha iyi uyum sağlaması yerine
alışılmamış saçma davranışlarıyla topluma yabancılaşmasına neden olmaktadır.
(Kasatura, 1998: 100-101) Dolayısıyla psikoaktif maddeler santral sinir sisteminin
üzerine aktif bir şekilde etki ederek bireyin bedensel fonksiyonları ve ruhsal
yaşamını uyuşturarak veya aşırı taşkın (öforik) duruma sokarak, bireyi toplumun ve
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kendi yaşamının gerçeklerinden uzaklaştırmaktadır. Bireyin bedensel, ruhsal ve
sosyal yıkım yaşamasına neden olmaktadır. (Kerimoğlu, 1987: 15)
Uyuşturucu madde gibi zararlı alışkanlıkların insanlık tarihi kadar çok
eskilere dayandığı bilinmektedir. 5000 yıldan beri bilindiği sanılan bu zararlı
maddelere karşı dinlerin ve toplumların tutumları birbirinden oldukça farklı
olmuştur. İnsanlar, tarih öncesi çağlardan beri ilk sıralarda acıdan kurtulmak için
tedavi amacıyla kullandığı bazı maddelerin kendilerini acıdan kurtarmakla kalmayıp
keyif verdiğini de görmüşlerdir. Bu yüzden bu gibi maddeler toplum tarafından
bazen aranmış, bazen desteklenmiş ve bazen de zararları fark edilince yasaklanıp
lanetlenmiştir. (Köksal, 1987: 11)
Bağımlılık tarihine bakıldığında genel olarak madde bağımlılığının yoğun
olarak ele alındığı görülmektedir. Madde bağımlılığı, antik çağlardan beri
halüsinojenik ve duygusal değişim yapan maddeler ile yoğun ruhsal deneyimlere
ulaşmak ya da Tanrı’ya daha yakın olmanın bir yolu olarak kullanılmıştır. Eski Mısır
tapınak duvarlarının bazıları, halüsinojenik bir bitki olan mavi nilüferin (Nymphaea
caerulea) özünün öğütülüp, sıkıştırılarak, konsantre hale getirildiğini ve şarapla
karıştırılarak boyandığını göstermektedir. Günümüzde ise mavi nilüferin vücuda
alımı, öfori haline, yani kişinin hoşnutluk duyduğu, kendisini iyi hissettiği bir ruh
haline neden olmaktadır. Bunların yanı sıra “Opium” başka bir deyişle “afyon” ile
ilgili yazılı kaynaklar M.Ö. 3. yüzyıla dayanmaktadır. Çin yazıtlarında “Cannabis”
diye geçen “esrar” şifalı bir bitki olarak görülürken, coca yaprağından elde edilen
“kokain” ise 1860’lı yıllarda ABD’de yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. (Akt;
Sulak, 2015: 19) Tarihin bilinen devirlerinde koka ağacı, Hint keneviri, haşhaş gibi
bitkiler başlangıçta tedavi veya dini amaçlı kullanılıyordu. Kızılderililerin dini
merasimlerinde büyücünün sunduğu ‘nameta’ adlı bitkiyi içtiklerinde kötü ruhların
ve şeytanın etkisinden kurtulduklarına inandıkları; Asurluların ‘kunubu’ adını
verdikleri fakat Sümerlerin ise ‘neşe bitkisi’ dedikleri haşhaşı dini merasimlerde
içince rahatladıklarına inandıkları bu durumun en güzel örneklerini oluşturmaktadır.
(Akt; Kapaklıkaya, 1986: 8)
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Uyuşturucular, narkotikler, alışkanlık yapan ilaçlar, yalancı keyif veren
zehirler olarak isimlendirilen maddeler, tarihin ilk yıllarından beri çeşitli örneklerle
kayıt altına alınmıştır. Firdevsi’nin Şahnamesi’nde, Homeros’un Odise’sinde,
Heredot Tarihi’nde, Mısır papiruslarında ve İbni Sina’nın notlarında bu kayıtlara
rastlamak mümkündür. (Sayıl, 1987: 118) M.Ö. 5. asırda hekimliğin babası olarak
bilinen Hipokrat, melankoli ve histeri nöbetlerinde afyon sütü kullanılmasını; M.S. 9.
yüzyılda yaşamış olan Müslüman hekim Taberi, haşhaş ve afyonun ağrı kesici olarak
kullanılmasını; İbni Sina da ‘Kanun’ adlı eserinde afyonun tedavide kullanılmasını
tavsiye etmiştir. Aynı zamanda M.Ö. 2000-2500 yıllarına ait Mısır papirusunda da
afyonun tedavideki yerinden söz edilmiştir. (Kapalıkaya, 1986: 8) Ayrıca İnkaların
kokain kaloidini veren koka yapraklarını çiğnedikleri, Meksika yerlilerinin Meskalın
içeren peyrolt bitkisini bazı dini törenlerde kullandıklarına ait kayıtlar da
bulunmaktadır. Nitekim tarihin çeşitli dönemlerinde her kıtadan buna benzer
örnekler bulunabilir. (Sayıl, 1987: 118) Arkeolojik kazılarda bulunan taş eserler
üzerindeki resimler, Etiler zamanında Anadolu’da haşhaş tarımının yapıldığını
kanıtlar niteliktedir. Yukarı Mezopotamya’da M.Ö. 3000-612 yılları arasında kurulan
Asurlar’a ait kabartmalarda da haşhaşa rastlanmıştır. (Güngör ve Kınacı, 2001: 38)
Aşağı Mezopotamya’da yaşayan Sümerlilerin haşhaş ve kenevir yetiştirdiklerini
gösteren delil ise bu bitkilerden elde ettikleri şurupları, hapları ve tozları ilaç olarak
kullandıklarını belirten çivi yazısıyla yazılmış kilden tabletlerin bulunmuş olması
olmuştur. Dahası birçok uygarlık tarafından duvar kabartmalarında, çömleklerdeki
motiflerde bile bu bitkilerin motifleri kullanılmıştır. Bunun yanında M.Ö. 4.yy.’da
uyku ilahı olarak anılan Hypnos, üzerinde haşhaş bitkisi bulunan sanat eserleriyle
temsil edilmiştir. (Akt; Yıldırım, 2008: 25)
Esrara ilişkin ilk bilgiler ise M.Ö. 2700 yıllarında Çin İmparatoru Shen Nurg
tarafından yazılmış kitaplarda neşe, rahatlık, durgunluk veren etkileriyle kaleme
alınmıştır. Eski Hint mitolojisinde esrara kutsal bir yer verilmiş ve halk arasında
Tanrı’nın insanlara göndermiş armağanı olarak kabul edilmiştir. (Ergül, 1997: 54) İlk
sıralar uyuşturucu etkisi olan bu bitkiler tamamen dinsel ayinlerde ve tıbbi amaçlarla
kullanılmış olmalarına rağmen zamanla günlük hayatın her alanına sirayet
etmişlerdir. Eski Türk inançlarından olan Şamanizm’de din adamları, bu dine
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mensup olan insanlarda halüsinasyon yaratmak ve onları hipnotize etmek için bazı
bitkilerden yararlanmışlardır. Ayrıca Eski Yunan’da Meconion adıyla afyon çayı
yapıldığı ve halk arasında yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. (Akt; Yıldırım,
2008: 25-26)
İslamiyet’ten önce Araplarda içki, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklar yaygın
olarak kullanılmaktaydı. İslamiyet’in ilk yıllarında içki ve benzeri kötü alışkanlıklara
dair Kuran’da ve hadislerde kesin bir hüküm bulunmamaktaydı. Daha sonra insanlara
zararlı etkileri gösterildikçe kademeli olarak bu alışkanlıkların kullanılmasına bir
sınırlandırma getirilmiştir. Hz. Peygamberimizin “Her sarhoşluk veren içkidir, her
içki haramdır.” ayetini duyurmasıyla kesin içki ve benzeri alışkanlıklar kesin olarak
yasaklanmıştır. (Gölcük, 1987: 95-97)
Tarihte uyuşturucu maddelerin ilk defa ciddi bir problem olarak ortaya
çıkması ‘Haşhaşinler’ olayında cereyan etmiştir. Tarihin ilk teşkilatlı anarşi devleti
olan Haşhaşinler, 1090 yılında Hasan Sabbah tarafından İran’da, yüksek bir dağın
tepesinde bulunan Alamut Kalesinde kurulmuştur. Bu anarşi devletinin temeli, afyon
ve esrara dayanmaktaydı. Bu devlet yapılanması içinde afyona ve esrara alıştırılan
gençlere, bu maddelerle yaşanan hayatın gerçek bir cennet hayatı olduğunu
inandırılıyorlardı. Kısa bir süre sonra bağımlı hale gelen gençler, uyuşturucu ve
kadından meydana gelen sahte cennetlerine kavuşabilmek için kendilerinden istenen
her şeyi gözlerini kırpmadan yapıyorlardı. Bu yolla devrin büyük devlet
adamlarından Selçuklu Vezir-i Azamı Nizamü’l-Mülk ve birçok insan afyon ve esrar
müptelası olan gençlerden oluşan Haşhaşinlerin cinayetlerine kurban gitmiştir.
Uyuşturucunun daha sonraki problemli aşamalarında ise siyasi gayelerle devletlerin
başka devletlere soğuk bir savaş silahı olarak milletleri çökertmek olduğunu
görebilmekteyiz. (Kapaklıkaya, 1986: 8-9)
Madde bağımlılığının tarihini yakından inceleyecek olursak 2000 yıl önceki
yazılarda tanımlandığını görebiliriz. Dahası maddenin kötüye kullanımı tarihin her
döneminde görülmüşse de yaygın ya da epidemik madde bağımlılığı günümüzde çok
da eskilere dayanmayan bir olaydır. Her ne kadar dinler, kültürler ve devletler
psikoaktif maddelerin kötüye kullanımı ile mücadele etmişlerse de tamamen önüne
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geçmeleri söz konusu olmamıştır. Bağımlılık yapıcı madde türlerindeki yeni buluşlar,
kullanım yollarındaki yenilikler, üretim ve dağıtım yollarındaki gelişmeler son beş
yüz yılda madde üretim ve kullanımını bütün dünyaya yayma fırsatını doğurmuştur.
Bu gelişmede ulaşım ve ticaretin artması önemli bir rol oynamıştır. Tütün ve daha
sonra kokain Amerikan kıtasından bütün dünyaya yayılırken; afyon ve esrar tam tersi
bir güzergahla Avrupa’dan Amerika’ya yayılmıştır. Kullanım şekli olarak ise
yakarak içine çekme Amerika kıtasından bütün dünyaya yayılırken; enjeksiyon ile
maddelerin beyne en hızlı ve en yüksek konsantrasyonda iletilmesi 19. yüzyıldaki
teknolojik gelişmelerle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla denilebilinir ki epidemik madde
bağımlılığının giderek yaygınlaşması, belli bölgelerde kullanılan maddelerin tüm
dünyaya yayılması, aynı maddelerin daha saf ve daha etkin konsantrelerinin
üretilmesi, yeni sentetik psikotrop maddelerin üretilmesi ve parenteral kullanım gibi
yeni kullanım yollarının geliştirilmesine bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Buradan da
şu sonuca ulaşmak doğru olacaktır. Binlerce yıldır kendi kültürlerinde belli
maddeleri, belli bir sosyokültürel çerçeve içinde kullanmayı bilen insanlar, bu
sayılan gelişmelerle kültürlerinin kendilerine nasıl kullanacağını öğretmediği yeni
maddelerle karşılaştılar ve önceden bilmedikleri, ne oldukları hakkında hiçbir fikir
sahibi olmadıkları bu maddelerin beyni çok daha fazla etkilemesinin yollarını
öğrendiler. Binlerce yıldır afyonu hap şeklinde alan bireyler son birkaç yüzyılda
afyonu sigara şeklinde içmeyi, son yüzyılda ise enjekte etmeyi öğrenerek afyondan
en az on kat daha güçlü olan saf eroin ve sentetik opioid türevlerini üretmeye
başladılar. Bu madde üretimi ve kullanım tarzı birçok yeni sağlık sorunlarına yol
açarken bütün dünyada ise opioid bağımlılığının gün geçtikçe hızla katlanarak
artmasına neden olmuştur. (http://www.forumgercek.com)

1.2.2.1. Bir Altkültür Olarak Madde Bağımlılığı
“Kültür” üzerine yapılan araştırma sonuçlarından biri de ‘bireyin kültürünün
bir sınıfın kültürüne, bir sınıfın kültürünün ise içinde ürediği bir toplumun kültürüne
bağlı olarak geliştiği’ tespiti olmuştur. (Akt; Doğan, 1994: 1) Bu analoji, basit bir
mantıkla

bireyin

kültürünün

toplumun

kültürüne

bağlı

olarak

geliştiğini

göstermektedir. Başka bir deyişle, bizi ‘toplumun, bireyi günlük yaşama biçiminde
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belirlediği’ anlayışına götürmektedir. Toplumun baskın ve belirleyici etkisinin bariz
bir şekilde görüldüğü bu analojide bireyin kendine has ifade ve tepki yeteneği ise
belirsiz kalmaktadır. Peki bu açıklamalardan sonra “Toplum bireyi ne ölçüde
belirlemektedir?” ve “Toplumu merkeze alarak eylemi, tek taraflı bir ilişkiye
indirgemek mümkün müdür?” sorularına cevap arayınca görülecektir ki bireyi ve
bireyin tepki yeteneğini dikkate almayan cevaplar sosyolojik açıdan tatmin edici
olmayacaktır. Bu şekilde bireye rağmen oluşan “belirleyicilik” sadece toplumun
birey üzerinde tamamen monoton bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Gündelik yaşam içerisinde toplumun bütünüyle bu monoton etkisine karşın birey
kişisel talep, irade ve eğilimleriyle görünür olmaktadır. Bireyin karşı durduğu bu
tavır alış ve görünür ifade biçimleri kendini altkültürlerde göstermektedir. (Doğan,
1994: 1-2)
“Altkültür 1) egemen kültürle uyuşmayan bir grubun veya sosyal sınıfın
kültürü. 2) egemen kültüre muhalif bir grubun kültürü. 3) bütün toplumlarda yaygın
olan davranışsal ve kültürel özellikler. 4) bir alt toplumun kültürü. 5) bir kültürel
gruptaki belirli bir birlikteliğe özgü bütün bu kültür özellikleri.” şeklinde geniş
kapsamlı bir tanım yapabiliriz. (Akt; Burgan, 2012: 39) Altkültürler, sahip oldukları
toplumun, “toplumsallaştırma normlarının ve ilişkilerinin dışında, kendi belirledikleri
toplumsal normlarıyla yaşayan; kendine özgü bir ahlakı, iletişim biçimi, barınma
şekli, eğlenme tarzı, sanatsal faaliyeti” ile bireysel tepki ve ifade biçimlerini grupsal
söyleme dönüştüren yapılardır. (Akt; Doğan, 1994: 3) En basit şekliyle altkültür,
toplumdaki azınlık grubun değer, inanç, tutum ve yaşam tarzını ifade etmektedir. Bu
grubun kültürü, hakim grubun kültürü ile bağlantılı olsa da ondan farklılaşan
yönleriyle ön plana çıkmaktadır. (Edgar ve Sedgwick, 2007: 358) David ve Julia
Jary’ ye göre bu grubun kültürü, hakim grubun kültürü düzleminde azınlık kabul
edilen kişiler tarafından paylaşılan ve uygulanan inanç, değer ve normların tümüdür.
Tarihsel değişim ve dönüşümün bir sonucu olarak türeyen altkültür, genel kültür gibi
toplu bir yaratının sonucudur. Marshall’a göre ise geniş ve genel bir kapsamda
kullanılan altkültür kuramının özündeki esas fikir, altkültürlerin, üyelerinin
gerçekleşmesi engellenmiş olan özlemleri ya da kendilerinden daha geniş sınırları
olan toplumdaki konumlarının muğlaklığından kaynaklanan problemlere kolektif bir
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çözüm olarak oluşmasıdır. Hakim kültürden farklılaşan yönleriyle ön plana çıkan
altkültürler, hakim kültürün sadece sembolleri, değerleri ve inançlarını ödünç alırlar
ve genellikle bunları çarpıtır, abartır veya tersine çevirerek kullanırlar. (Akt;
Bayraktaroğlu, 2011: 3)
Altkültürler ana akım sembolleri egemen kültürden çalarak onlara kendi
anlamlarını yüklerler. Bu sayede yarattıkları kendi anlamları ile hakim toplumsal
düzene ve hegemonyaya karşı sembolik bir meydan okuma ortaya koyarlar.
Nesnelerin anlamlarını kendi içlerinde tekrar düzenleyerek hem kendi dillerini
oluştururlar hem de karşı duruşlarını bu şekilde ifade ederler. Günlük hayatımızda
kullandığımız nesnelerin hem “yasal” hem de “yasa dışı” olmak üzere ikili kullanıma
açık olduklarını görürüz. Alt gruplar bu sıradan nesnelere sahip olabilirler, onları
çalarak “gizli” anlamlar yükleyebilirler. Bu anlamlar onları sürekli olarak ezen
düzene bir karşı koyuş biçiminin dışavurumudur. (Akt; Koşu, 2010: 68, 74) Bu karşı
koyuş altkültürlerin doğrudan doğruya yaptıkları bir şey değildir. Altkültürlerin
başkaldırı biçimleri dolaylıdır ve kendini en çok da üslupta dışa vurur. Üslubun
oluşumu sistemin düzenine karşı, herhangi bir alanda, herhangi bir nedenle işlenen
bir “suç” ile başlamaktadır. İşlenen bu suç ile birlikte egemen kültür ve altkütür
arasında var olan uyumsuzluk kalınlaşır ve ayrı bir dinamik kazanır. Altkültür
tarafından egemen kültüre karşı kullanılan bir silah olarak görülen üslup, işlediği
suçla birlikte jestleri beraberinde getirir. Hakim kültürün uyumlulaştırma,
normalleştirme ve rehabilite etme sürecini bozduğu an anormal sayılarak bir
sapmanın işareti olarak kabul edilir. (Selek, 2001: 21)
Altkültürler muhalefetlerini öncelikle elbise stilleri ve davranış kalıplarıyla
dile getirir. Altkültürlerin giyim ve davranışlarını göstergebilimsel yaklaşımlar en iyi
bir şekilde çözümleyebilmişlerdir. Bu yüzden altkültürler, hakim kültürünün çelişen
taleplerinin ele alınabileceği veya bunlara direnç gösterebileceği ve grubun kendi
kimliğini ifade edip geliştirebileceği bir kültürel alanın müzakeresi olarak görülebilir.
Dolayısıyla altkültürel yaklaşım, sapkınlığa dair bulunan araştırmalarda bulunan,
altkültürel etkinliğin gizli ya da açık bir şekilde mahkum edilişine zıt olarak,
altkültürlerin önemli kültürel farklılık ve çeşitlilik kaynağı olduğunu ifade eder.
(Edgar ve Sedgwick, 2007: 358-359) Bu şekilde altkültürler egemen kültürden
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çaldığı nesnelere yükledikleri farklı anlamlar ile bir yandan kendi jargonlarını
yaratırken öte yandan da egemen düzene bir karşı duruş sergileyerek meydan
okuması bireylerin kendilerini toplumsal ve kimlik olarak ifade etmelerinde siyasi
görüş, etnisite, cinsiyet, sınıf, meslek gibi alanlardan ziyade ait oldukları kültür
içerisinde tanımlamalarına olanak sağlar. (Koşu, 2010: 69, 75)
Desmond Morris (1976) “Çıplak Maymun” kitabında bir sincap türünün
diğerlerinden farklı olmasını şu şekilde anlatır: Sincap önce çoğunlukta olan diğer
sincapların yanından ayrılır, başka bir bölgede yaşamaya ve gitgide yaşadığı yerin
şartlarına uyum sağlamaya başlar. Uyum süreci devam ettikçe diğer akrabalarından
farklılaşır. Kendini onlardan farklı kılacak özelliklere sahip olur ve sürecin sonunda
farklı bir sincap türü ortaya çıkar. (Koşu, 2010: 65) Buradan şu anlaşılıyor ki aynı
özellikler etrafında bir araya gelen her grup “altkültür” olma özelliği taşımaz.
Altkültür, ortak simge, ortak davranış, ortak anlamları olan ve bu anlam, simge,
davranış biçimleri ile kendilerini diğer gruplardan ayıran insan topluluklarının bir
yaratısıdır. (Akt; Atagün, 2011: 41) Tıpkı sincap örneğinde olduğu gibi.
Sapkınlık sosyolojisindeki çalışmalar yoluyla geliştirilen altkültür kavramı,
genel olarak genç suçluların, suçluların veya uyuşturucu bağımlıların kültürünü ifade
eder. (Akt; Edgar ve Sedgwick, 2007: 358) Chris Jenks’e göre altkültür kavramı,
bazen kaybedenleri, reddedilmiş, düşmüş olanı ya da belki de daha analitik olarak,
toplumdaki ilişkilerin egemen, normatif, sınıflandırıcı yapısı tarafından dışlananları
bir araya toplama tarzı olarak bir kurama evrilmiştir. “Ayrık” veya “suçlu” altkültürü
fikri aracılığıyla amaçlanan bu gruplamaların destek, vesayet, süreklilik ya da rol
modeli konusunda söyleyecek çok az sözü olsa da onlar, aslında toplum dışına
itilmiş, izah edilmeyenlerin ve dayanışma kuramları tarafından dışlananların bir
araya toplanmasıdır. (Akt; Karaaslan, 2008: 15) Başka bir ifade şekliyle,
modernleşme süreçlerinin toplumlara yaşatmış olduğu derin hayal kırıklıklarının,
maddi yoksunlukların, toplum içerisindeki bireysel başarısızlıkların, toplumsal
konumu itibariyle dezavantajlı bir pozisyona bürünmüş olanların çaresizliklerinin bir
çıkış yolu olarak hakim kültürden uzaklaşma sürecine dönüşmesidir. Toplum
içerisinde dezavantajlı konumda görülen bireylerin bu süreçlerin mağduru haline
gelmesi kolektif bir çözümün aranmasına, kaçınılmaz bir birlikteliğin doğmasına,
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toplumsal işleyişten bağımsız; fakat topluma yönelik bir çabanın gelişmesine neden
olmaktadır. (Akt; Yaman, 2013: 58-59)
Altkültürlere ilişkin en genel anlatı, üyelerinin uyumsuz, kural tanımaz, farklı,
muhalif ve sapkın oldukları yönündedir. Gelder, bu bağlamda altkültürleri
tanımlarken altı farklı unsurun altını önemle çizmektedir. Bunlardan ilki,
altkültürlerin işçi sınıfıyla negatif bir şekilde ilişki içerisinde olmalarıdır. Çoğu
altkültür tam olarak çalışma hayatının içinde yer almayabilir ki bu durum onların
aylak, verimsiz, serbest, haz düşkünü, hedonist, rahatına düşkün şeklinde
tanımlanmalarına yol açmaktadır. Dolayısıyla işçi, sınıfıyla kurdukları ilişki
açısından asalak olarak görülebilir. Oluşturulan bu algı sonucunda çalıştıkları işler de
toplum tarafından onaylanmak bir yana zaman zaman suç olarak değerlendirilebilir.
İkinci olarak, altkültürlerin sağlıklı bir sosyal ilişki için sınıfla olan ilişkisinin
kuvvetlendirilmesi gereğidir. Altkültürlerin gerçekleştirmiş oldukları özgün kültürel
adaptasyonlardan ötürü, bağlı bulundukları sınıftan tamamen koptukları, toplumsal
aidiyetleri kabul etmedikleri ve hatta çoğu zaman kendilerinin sınıfı aştıkları
görülmüştür. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında ise Karl Marx altkültürleri, aşağı
sınıfa mensup insanlardan oluşan, sınıf bilincinden yoksun, sınıfsal aidiyetlerden
ziyade kendi çıkarlarını ön planda tutan gruplar olarak, lümpenproletarya şeklinde
tanımlamaktadır. Üçüncü unsura gelecek olursak, altkültürlerin çoğunlukla mülkiyet
sahiplerinden uzaktaki sahipsiz yerlere konumlanmakta olmaları durumudur.
Dördüncü unsur, altkültürler bir araya gelirken yerel alanların dışında, ailelerinin ve
evlerinin uzağındaki yerleri tercih etmektedirler. Genel bir kanı olarak da altkültürler
içerisinde yer almak isteyen bireyin ilk olarak evinden ayrıldığı ve daha sonra aile
çevresinin dışında yer alan bir altkültür formlarına adapte olduğu şeklindedir.
Beşinci olarak altkültürler, davranışları, tarzları, kıyafetleri, gürültüleri, argoları,
tüketimleri, vs. açısından ‘normal’ nüfusun ya da başka bir deyişle hakim kültürün
ölçülülüğüne ters düşmekte ve kısıtlamalarına maruz kalmaktadır. Bu durum hakim
kültür tarafından onların aşırı, taşkın ve sapkın olarak nitelendirilmesine yol
açmaktadır. Son unsur ise, modern altkültürlerin kültürel mantıkla ilişkili bir biçimde
on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru kitle kültürü formlarının bayağılıklarının
tersine gelişerek biçimlendiğidir. Başka bir deyişle, altkültürel kimliğin toplumdan
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gelen konformizmin baskılarına, kitle kültürüne ve standartlaştırmasına karşıt bir
biçimde şekillenmesi durumudur. Bununla birlikte, altkültürlerin kitle toplumunun
hâkim işaretlerinin reddini istemeleri ‘yabancılaşma’ sonucunu doğurmaktadır. (Akt;
Kabaş, 2012: 8)
Altkültür kavramını bir suç faaliyetiyle ilişkili olarak sorgulayan Downes
bunu şu şekilde dile getirir: “Hiçbir kültür, tamamen bütünleşmiş bir sistem olarak
düşünülemez. Çoğu kültür, aynen kişilikler gibi, görünürde çelişkilerle dolu gibi
düşünülebilir."Altkültür" kavramının da böyle bir çelişkisi vardır. Karmaşık bir
toplumun "kültür"ünü ne oluşturur: onun bütün altkültürleri mi, sadece onların
tekbiçimlilikleri mi, yoksa egemen olan altkültür mü? Kabaca ifade edersek, kültür
nerede biter ve altkültür nerede başlar? Altkültür, kültürü sadece saptırır mı yoksa
tamamen yerinden mi eder? Tüm kültürün sınırlarındaki herhangi bir belirsizlik
otomatik olarak altkültürlere yayılacaktır.” Downes bu sınırın belirlenmesi zor
doğasından söz etse de, kendi sorduğu sorudan kaçınmayı sürdüren kendi tipolojisini
temel alarak kendi suç bilim analizini geliştirir. Altkültürlerin, bir tanesi iki alt
kategori içeren, iki ana türe sınıflandırılabileceğini söyler:
(a) "Egemen kültür" bağlamından önce gelen ya da onun dışında
oluşturulanlar: örneğin, ev sahibi kültür bağlamında "altkültürler" olan göçmen
grupların "kültür"ü; ayrıca kuşatıcı "egemen kültür"den önce gelen, fakat onunla
beraber varlığını sürdüren, onunla kaynaşan veya ona farklı olarak tepki veren
bölgesel altkültürler.
(b) Kökeni egemen kültür bağlamının içine dayananlar; bunlar iki alt
kategoriye ayrılır:
(i) Toplumsal ve kültürel yapıların taleplerine verilen olumlu tepkiden
doğanlar; örneğin, mesleki altkültürler, yaş grubu altkültürleri, ve
(ii) Toplumsal ve kültürel yapıların taleplerine verilen olumsuz tepkiden
doğanlar; örneğin, suç altkültürleri; dini-Mesihi-dini uyanışa teşvik edici
altkültürler; politikanın aşırı ucundaki altkültürler. (Akt; Kılıç Adilçe, 2014:
18-19) Downes’in açıklamalarından yola çıkarak şu sonuca varabiliriz:
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toplumsal ve kültürel yapıların taleplerine verilen “olumsuz” tepkilerden
doğan ve genelde suç altkültürleri çerçevesinde incelenen altkültürler;
toplumdaki birtakım olumsuzlukların, düzensizliklerin göstergesi olmaktadır.
(Karaaslan, 2008: 9) Uyuşturucu altkültürü de Downes’in analizine göre
toplumsal ve kültürel yapıların taleplerine verilen olumsuz tepkiden doğanlar
grubuna girmektedir.
Altkültürler, her ne kadar uyumsuzlukları ve kural dışı olmaları itibariyle ön
plana çıksalar da asıl olarak ‘toplumsal dünyalar’dır. İçinde yaşadıkları toplumdan
türeyen altkültürler her yönleri ile toplumsal koşullar içerisinde değerlendirilmeleri
gerekmektedir. Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (Chicago Okulu olarak da
adlandırılır) araştırmacılarının yirminci yüzyılın ilk yarısına kadar yapmış oldukları
altkültür çalışmaları, altkültürel ‘sapma’nın kişisel bir bozukluk meselesi olmadığını
ifade etmişlerdir. Kent incelemeleri, biyografik yöntemler, toplumsal tepki kuramı,
etiketleme kuramı, tipleştirme hikâyeleri ve esasen toplu altkültür aygıtı aracılığı ile,
"kaybedenler"in yaşam dünyasını anlaşılır, aynı zamanda baş edilebilir bir hale
getirmek için çok çaba gösteren Chicago Okulu (ya da daha doğrusu George Herbert
Mead ve Everett C. Hughes'u izleyen neo-Chicago Okulu olarak tanımlayabiliriz),
bir bütün olarak toplumdan daha küçük grupların sembolik normatif yapısına dikkati
çekmek için altkültür kavramını kullanır. Bu şekilde küçük grupların parçası
oldukları hâkim eğilimden, yani daha geniş toplumdan dilleri, inanç sistemleri,
değerleri, tavırları, davranış örüntüleri ve hayat tarzları gibi unsurlarla ayrılış
şekillerini ifade eden ve bunlara dikkatimizi çeken mikro bir sosyoloji ya da belki de
mikrokozmik bir sosyoloji yapmayı amaçlamaktadır. Bu açıdan Chicago Okulu,
altkültürlerin kuralcı toplumsal pratiklerin ve geleneklerin bireysel bir ‘reddi’
olmadığı konusunun üzerinde durmaları açısından önem taşımaktadır. Altkültürel
‘sapma’ ya da farklılık daha ziyade toplumsal bir ilişki biçimidir. (Kabaş, 2012: 9;
Kılıç Adilçe, 2014: 19) Gündelik hayat içerisinde toplumsal bir ilişki biçimi olarak
altkültürel sapmaya en güzel örnek ise uyuşturucu altkültürü olmaktadır.
Uyuşturucu madde alışkanlığının yayılmasıyla beraber uyuşturucu altkültürü
gelişme göstermiştir. ABD’de “Beatnic” ve “Hippy”; Almanya’da “Halbstarken
riots”; Danimarka’da “Anderupen”; Fransa’da “Blousons noirs”; Hollanda’da
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“Provo”; Japonya’da “Taizo-Zoku”; İngiltere’de “Tedy Boys”, “Mods”, “Rockers”;
İtalya’da “Vitelloni”; İsveç’te “Skunafolke”; Kanada’da “Nozern”; Polonya’da
“Hollingens”; Rusya’da “Stilliague” dünya ülkelerinde teşekkül etmiş bulunan
uyuşturucu altkültürlerinden bazılarıdır. (Akt; Kapaklıkaya, 1986: 53) Farklı ad ve
davranış şekilleri içinde görülen bu grupların en önemli ortak yanları uyuşturucu
maddeye dayanan bir felsefeye sahip olmalarıdır. Bu altkültürler tıpkı diğer
altkültürler de olduğu gibi hakim kültürden ayrı bir hayat stili, müzik anlayışı, dış
görünüş ile müstakil birer toplum dışı hayat grubu oluşturmaktadırlar. (Kapaklıkaya,
1986: 53) Altkültürler, grup üyelerinin ilgisini çekecek ancak dışarıdakiler için
algılanması güç olan kültürel objeler üretip kullandıkları için kendilerinden
olmayanlara anlaşılması güç gelirler. Genellikle zıtlıklar üzerine vurgu yaparlar.
(Akt; Atagün, 2011: 42) Bu yüzden daha genel sembolik sınırlar çizmektedirler. Yani
“bana benzeyenler” ile “ötekiler” şeklinde bir ayrım yaparlar. (Atagün, 2011: 42)
Benzer şahsiyet yapılarına sahip ve ortak ihtiyaç ve davranışları olan bireylerin
meydana getirdiği bu gruplar, yalnız kalma korkusu ve toplum dışına itilmişlik hissi
ile kendinden olmayanları “ötekiler” şeklinde tanımlayıp dışlarken, “kendine
benzeyenler” ile ise grup içi dayanışmayı arttırmaktadır. (Kapaklıkaya, 1986: 54)
Uyuşturucu madde bağımlılarının tanımlanması de “kendine benzeyenler” ve
“ötekiler”
tanımlarken

çerçevesinde

oluşmaktadır.

‘toplum

veya

dışı’

Bu

‘toplumla

bağlamda
sorunları

madde
olan’

kullanıcılarını
kişiler

olarak

tanımlamaktayız. Bir başka tanımlama ifadesi ise ‘aile ile sorunları olan’ ve ‘ailesiyle
anlaşamayan’ kişiler olmaktadır. Bunun dışında madde kullanan bireyleri, sorunlarla
başa çıkamayan, mücadele gücü olmayan, zora gelemeyen, saldırgan olabilen, kriz
döneminde ne yapacağı belli olmayan, güvensiz ve güvenilmeyen, anlaşılması güç
kişiler olarak tanımlayabilmekteyiz. Tanımlamalar genel olarak “hasta” ve “suçlu”
olmak üzere iki ana eksenin etrafında toplanmaktadır. Bir uçta suçlu, ani ve öfkeli
tepkiler veren, yalancı, serseri, piskopat; diğer uçta ise sevgiye ve yardıma muhtaç,
dışlanmış, sorunlu, bunalımlı gibi tanımlar yer almaktadır. (Ögel, 2001: 18) Madde
bağımlılarını tanımlarken kullandığımız ifadelerden de anlaşılacağı üzere egemen
kültür tarafından kendine benzeyenleri bir arada tutup kendine benzemeyenleri
ötekiler şeklinde bir sınıflamaya gidilmiştir. Oysaki ötekileştirilen ve toplum
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tarafından dışlanan uyuşturucu altkültürü de hakim kültürün bir alt bölümü
olmaktadır.
Toplum içinde yaptıkları yasaklanan ve engellenen gruplar daha kolay ve hızlı bir
şekilde altkültür haline gelebilirler. (Atagün, 2011: 43) Ana akımın baskıcı olduğu ya
da farklılıkları kabul etmediği düzenlerde daha çok altkültürler biçimlenmeye
meyillidir. Bu sebepten de genellikle altkültürler muhafazakar baskıcı kültürlerin
aykırı tarafını simgelemektedir (Akt; Atagün, 2011: 43-44) Uyuşturucu altkültürü de
yasaklanan ve engellenen gruplar arasında sayılmaktadır. Hem maddenin satışının
yasal olmaması hem de kullanmanın suç olması itibariyle toplum içerisinde
uyuşturucu altkültürünün oluşması da kaçınılmaz hale gelmektedir. Ki nitekim
Egemen kültürün bir alt bölümü olan uyuşturucu altkültürü, başlangıçta bütün
maddeleri belli bir altkültür içinde kullanılsalar da zamanla toplumun bütün
katmanlarına yayılma gösterebilirler. Belki de zamanla yaşanacak olan rol
değişiminden sonra bu durum da akıllara hangisinin hakim kültür hangisinin egemen
kültür olduğu sorusunu getirecektir?

1.2.3. Madde Bağımlısı Kimdir?
Bağımlılık halini, kullanılan madde ya da maddelerin bireyde zarar verici
sonuçlar doğurmasına rağmen, sürekli bir şekilde bu maddeleri arama ve kullanma
ile karakterize edilmiş ve tekrarlayıcılığı olan bir ‘beyin hastalığı’ olarak
değerlendirirsek sakinleştirici, keyif verici ya da uyuşturucu etkisi olan, süreç içinde
giderek daha fazla alma isteği doğuran, bırakıldığında yoksunluk belirtileri ortaya
çıkaran maddeleri kullanan kişilere de ‘madde bağımlısı’ dememiz doğru olacaktır.
Bağımlı kişide dikkat edilmesi gereken husus, zararlı bedensel ve ruhsal etkileri
bilindiği halde bu maddelere karşı duyulan sürekli alma isteğidir. Dünya Sağlık
Örğütü’ne göre ise bağımlı kişide olan özellikler şunlardır:
1. Maddeyi elde etmeye ve kullanmaya yönelik yoğun arzu ve ihtiyaç hissetmesi,
2. Kullanılan dozun artırma eğilimi,
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3. Maddenin fiziksel ve psikolojik etkilerine karşı yoğun hassasiyet duyması ve
etkileri arayış içinde olması,
4. Maddenin kişinin hayatında önemli bir şey haline gelmesi,
5. Kişinin işte, evde veya okulda sorumluluklarını sürdürmesini önleyecek
şekilde yineleyici biçimde madde kullanması,
6. Fiziksel tehlike yaratabilecek durumlarda (örn. araç kullanırken) madde
etkisinde olma ve bu durumun tekrar tekrar cereyan etmiş olması,
7. Madde kullanımı ile ilişkili yasal sorunlarının varlığı,
8. Madde kullanımının sosyal yaşamında ve kişinin yakınlarıyla ilişkilerinde
yineleyici ve kalıcı sorunlara yol açmasına rağmen madde kullanımını
sürdürenler bağımlıdır. (www.aligok.com.tr)

1.2.3.1. Madde Bağımlısı Olma Süreci
“Alışkanlıkların

zincirleri,

önce

duyulamayacak

kadar

hafif,

sonra

kırılamayacak kadar güçlü olurlar.”
Benjamin Disraeli (Kapaklıkaya, 1986: 26)
Madde kullanımı olgusu özellikle psikiyatristlerin ve yasa koyucuların ilgi
sahasına girmektedir. Sapkın davranışlar üzerine yapılan araştırmalarda olduğu gibi
madde kullanımı üzerine yapılan araştırmalar da temelde şu sorunun cevabını
ararlar? “Madde bağımlısı neden olunur veyahut neden madde kullanmaya ihtiyaç
duyulur?” Madde kullanımını açıklamaya yönelik araştırma yapan alanlar da bu
soruya yönelik genellikle şu açıklamayı yaparlar: Bir kişide var olan belli bir
davranış biçimi, onu bu davranışa sevk eden ya da teşvik eden bir kişilik özelliğinin
ürünüdür. Madde kullanımı vakasında bu özelliğin genellikle psikolojik olduğu
düşünülür: Muhayyelden ve kişinin yüzleşemediği psikolojik sorunlardan kaçış
ihtiyacı olduğu düşünülerek madde kullanımının gerçekleştiği var sayılır. (Becker,
2013: 69) Bağımlılığının doğmasında ön plana çıkan yapılar psişik olanlar olsa da
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birey ilaca psişik ve sosyal nedenlerden dolayı başlamaktadır. Madde kullanımında
etken olan faktörler ise;
 Toplum içinde tıbbın bütün sorunları çözümlediği inanışının yaygın
hale gelmesiyle bireylerin sıkıntılardan, korkulardan kurtulmak ve
beğenmediği çevreden uzaklaşmak için ilaç alma eğiliminin doğması,
 Uyuşturucu maddelerin gelip geçici olarak keyif, ferahlık ve mutluluk
vermesi,
 Genç kuşağın, çevrenin ve geleneklerin baskısını kırma ve bağımsız
olma adına kendilerince farklı olan bir alt grup oluşturarak özendirici
olma isteği,
 Kimi uyuşturucu maddelerinin toplum tarafından benimsenen
yaratıcılık verdiği, öğrenmeyi kolaylaştırdığı yanlış inancı,
 Madde kullanımının gençler arasında sosyal ilişkiyi kuran bir araç
olarak ve cesaret timsali olarak kabul edilmesi,
 Uyuşturucu maddelerinin bazı toplumlarda kolay elde edilebilmesi.
(Güven, 1987: 41-42)
 Toplum içerisinde zayıf karakterli bireylerin zaaflarından yararlanmak
suretiyle

arkadaş

çevrelerinde

küçük

düşmemek

ve

kendini

kanıtlamak düşüncesinin hakim olması,
 Genç bireylerin gelecek endişesi ve hayat zorlukları karşısındaki
korkudan kaçma düşüncesinin olması,
 Lüks yaşam standartlarına sahip ve maddi olarak hiçbir problemi
olmayan bireylerin değişiklik arayışı, farklı bir heyecan arama ya da
can sıkıntısından kurtulma adına girişilen bir yol olarak tercih
edilmesi. (Özkuşçu, 1987: 53)
1964 yılında Dünya Sağlık Örgütü ise madde kullanımının bağımlılığa
dönüştüğünü şu şekilde açıklamıştır: Bazı doğal ve sentetik maddelerin zaman zaman
veya devamlı alınması sonucu bu maddelere karşı kimi zaman ruhi, kimi zaman da
bedeni olarak ortaya çıkan alışkanlık tablosunun oluşturduğu kronik bir zehirlenme
halidir. (Güven, 1987: 41) Dolayısıyla bu açıklamaya göre alışkanlık üç safhada
gelişmektedir: (1) ilaca karşı tükenmez bir istek, (2) dozu yavaş yavaş arttırma
53

eğilimi, (3) ilaca karşı ruhi ve fiziki bağlılık. Bu safhada alışkanlıktan bağımlılığa
geçiş yaşanmaktadır. (Kapaklıkaya, 1986: 26) Alınan zehirleyici maddenin
kesilmesinde fiziki belirtinin olmadığı durumlarda alışkanlıktan, zehirleyici
maddenin kesilmesi halinde fiziki belirtilerin ortaya çıkması halinde bağımlılıktan
söz edilmektedir. Aynı zamanda zehirleyici maddenin kesilmesi ya da miktarının
azaltılması halinde ortaya çıkan eksiklik ve şiddetli kriz halleri fizyolojik bağımlılığa
işaret ederken, kişinin hoş olmayan ve istenmeyen etkilerine rağmen zehirleyici
maddeye karşı inanılmaz bir istek ve ihtiyaç hissetmesi ise psikolojik bağımlılığa
işaret etmektedir. (Uluutku, 1987: 26-27) Alışkanlıktan bağımlılığa doğru bir süreç
başlar. Peki bireyde maddeye bağımlılık süreci nasıl başlar ve nasıl gelişir? Her
bireyde süreç aynı şekilde mi işler yoksa bireylerin farklılıklarına göre süreçte de
farklılıklar yaşanır mı?
Uyuşturucu madde kullanımı basit bir psikolojik hal olan alışkanlıktan, bir
karakter yapısı ve davranış biçimi olan bağımlılığa doğru yol almaktadır.
(Kapaklıkaya, 1986: 26) Bağımlılık bir kısır döngü şeklinde gerçekleşmektedir.
Birey önce maddeye karşı bir ‘merak’ duyar, ama merakla birlikte maddenin
etkilerinden de korkar. Merakın korkuyu yenmesi ve ‘bir kereden bir şey olmaz’
anlayışı ile başlayan madde kullanımında kişi, bir kere denedikten sonra asla bir daha
kullanmayacağını sanır. Fakat o ‘asla bir daha kullanmayacağım’ sözü bir türlü
gerçekleşemez.

(http://www.npistanbul.com/tr/sayfa/alkol-ve-madde-bagimliligi)

Çünkü birey, her denemesinde kendi kendine bir daha kullanmayacağına dair sözler
verir. Bu denemelerde sürekli madde kullanımını denetleyebileceği inancını taşır ve
maddeyi istediği zaman bırakabileceğine inanmaktadır. Çevresinde kullanan
bağımlıların kendisi gibi olmadığı, onların zayıf karakterli kendisinin ise güçlü
karakterli olduğuna inanır. Fakat bir süre sonra madde kullanımının kendisi için
sorun haline gelmesiyle bu inanç kırılır. (Ögel, 2001: 18) Genellikle merakla
uyuşturucu madde kullanımına başlayan kimse, ilk etapta “balayı devresi” denen kısa
bir neşe hali yaşar. Balayı devresinde kişi bütün dert ve elemlerini unutarak hazzın
zirvesine tırmanır. Kişi yaşadığı bu hazza ulaşmak için tekrar tekrar madde
kullanmaya başlar. Ütopik bir dünyada sıkıntılarından kurtulduğunu sanan birey her
defasında yaklaştığını sandığı hazza erişebilmek için maddenin dozunu arttırır. Bir
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müddet sonra dozu arttırmak da fayda vermeyince uyuşturucu madde sahtelikten
uzaklaşıp gerçek yüzünü göstermeye başlar ve balayı devresi bununla son bulur.
Gerçek dünyayla ve gerçek sıkıntılarla yüzleşen birey, bu etaptan sonra iradesiyle
değil de psikolojik ve fiziki mecburiyetlerden dolayı uyuşturucuyu kullanmaya
devam eder. (Kapaklıkaya, 1986: 27) ‘Bir kereden bir şey olmaz’ larla girilen bu
yolda birey artık kendi iradesinden yoksun ve kelimenin tam anlamıyla alışkanlıktan
sıyrılmış, bağımlı olmuş bir şekilde madde alımına devam eder.
Bağımlıda kendini psişik ve somatik nitelikteki semptomlarla ve işaretlerle
gösteren ve belirli bir süre devam eden hastalık hali ‘yoksunluk sendromu
(abstinence)’ na yol açmaktadır. Bağımlıdaki yoksunluk belirtileri kullanılan
uyuşturucu maddenin cinsine ve miktarına göre değişiklik göstermektedir. Titreme,
üşüme, terleme, uykusuzluk, göz bebeğinin büyümesi, korku, sancı, kasların
kasılması, asabiyet, kusma, ishal, nabız ve tansiyondaki düzensizliklerin yaşanması
gibi…(Akt; Ergül, 1997: 51) Bir çeşit psiko-fizyolojik olaylar zinciri içinde, ilk
sıralarda duyulan zevk/haz nedeniyle kullanılan uyuşturucu madde, sonrasında
kesilmesi

durumunda

yoksunluk

sendromu

nedeniyle

kullanılmaya

devam

edilmektedir. (Ergül, 1997: 51) İlk kullanıldığı sıralarda yaşanan hazzı elde etmek
için maddenin dozunu arttırma gereksinimi ile tolerans hali belirginleşmektedir.
Tolerans, maddenin etkisinin başlamasını geciktirmekte ve bireyin istenilen hazzı
yaşayabilmek

için

alınan

dozların

gittikçe

arttırılmasını

kaçınılmaz

hale

getirmektedir. (Akt; Ergül, 1997: 53) İlk etaplarda mutluluk hissi verebilen doz
vücudun gösterdiği bağışıklık nedeniyle yetersiz kalmakta ve bireyin aynı keyfe
ulaşmak için daha fazla miktarlarda madde kullanması gerekmektedir. (Özkuşçu,
1987: 52)
Başlangıçta genellikle psikolojik nedenlerle kullanılan maddeler, kısa bir süre
sonra düzenlilik içinde kullanılıyorsa birey, psikolojik bağımlılıktan fizyolojik
bağımlılığa geçmiş demektir. Psikolojik bağımlılık aşamasında (madde kullanımının
ilk başladığı safhalarda) birey, madde kullanımından vazgeçse dahi, madde
kullanmamaya bağlı olan yoksunluk belirtilerini şiddetle yaşar. Yıllar sonra bile
kendisini madde almaya iten sebepler kendisini tekrar madde almaya itebilir.
(Kasatura, 1998: 102) Başka bir deyişle psikolojik ve fiziki bağımlılık arasında kesin
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bir ayrım yapmak mümkün görünmemektedir. Çünkü henüz fiziki bağımlılık
aşamasına geçmeden de birey kimi zaman psikolojik bağımlı iken yoksunluk
sendromu yaşayıp madde kullanmadan yapamaz hale gelebilir.
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II. BÖLÜM

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Sosyolojik araştırmaların dayandığı temel iki metodolojik geleneği kıyaslayan
ve metodolojik çoğulculuğu öven Omoyibo ve Obaro, pozitivizmin felsefi
temellerinin hemen hemen her sosyal olay ve olguları ölçülebilir nesnelere, yani
sosyal gerçekliklere dönüştürme gibi bir sorunsal içerdiğini vurgulamışlardır. Bu
yüzden nitel çalışmaların hem yöntem hem de içerik bakımından araştırmaya konu
olan sosyal grup ya da bireylerin davranışlarını onların gözünden aktarma gücüne
sahip olduklarını vurgulanmaktadır. Bu açıdan fenomenologların sosyal davranışın iç
motivasyonu ve anlamı üzerinde yoğunlaştıkları ifade edilmektedir. (Akt; Yaman,
2013: 103)
Nitel araştırma, insanların yaşam tarzlarını, hayat hikayelerini, davranışlarını,
örgütsel yapılarını ve toplumsal değişmeyi anlamaya dönük bilgi üretme
süreçlerinden biri olmakla beraber insanların olaylara ne tür anlamlar yüklediklerini,
olayları nasıl nitelendirdiklerini anlama çabasıdır. Storey (2007) nitel araştırmanın,
insanların olaylara karşı öznel bakış açılarını keşfetmeyi hedeflediğini vurgulayarak
nitel araştırmanın, nicel araştırmadan üstün olduğunu belirtmektedir. (Akt; Özdemir,
2010: 325-326) Bu açıdan nitel araştırmayı insanın, öznel bakış açısı ile elde ettiği
kendi sırlarını çözmek, kendi çabasıyla biçimlendirdiği toplumsal sistemlerin
derinliklerini keşfetmek üzere geliştirdiği bilgi üretme yollarından birisi olarak
tanımlamak yanlış olmayacaktır. (Özdemir, 2010: 325-326) Nitel araştırma, kuram
oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları ortam
içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşım olduğu için insanların
yaşayışlarını, yaşanmış tecrübelerini, davranışlarını, duygularını, hislerini aynı
zamanda toplumun işleyişini, sosyal hareketlerini, kültürel olaylarını, uluslararası
ilişkilerini ele almaktadır. (Yıldırım, 2010: 80) Nitel yöntemle yürütülen
araştırmalarda incelenen konu hakkında derin bir kavrayışa ulaşma çabası mevcuttur.
Bu açıdan araştırmacı bir kaşif gibi hareket ederek ek sorularla gerçekliğin izini sürer
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ve araştırdığı konuya dahil olan insanın öznel bakış açısına önem verir. (Karataş,
2015: 63)
Araştırma boyunca elde edilen verilen toplanması ve analizinde nitel
araştırma geleneği içerisinde yer alan fenomenolojik yaklaşımın kuramsal
zemininden mümkün mertebe yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu yüzden madde
bağımlılığı olan bireyler, günümüzde bilinenden ve algılanandan ziyade kendine has
bir anlam haritası üzerinde ele alınacaktır. Aynı zamanda madde bağımlısı bireylerin
toplum tarafından nasıl algılandıkları, kendilerini toplumda nereye koydukları ya da
toplumda

kendilerini

nerede

görmek

istedikleri,

sosyalleşme

süreçlerinde

kullandıkları maddelerin kendilerine yaşattıkları negatif ve pozitif yanlarının neler
olduklarını anlamak açısından fenomenolojik yaklaşım bize kolaylık sağlamaktadır.
Bu açıdan araştırmamız, saha araştırmasında fenomenolojik nitel çalışmanın
tekniklerinden yaralanılarak yürütülmeye çalışılmıştır.

2.1.

FENOMENOLOJİK-YORUMSAMACI

YÖNTEMLE

NİTEL

ARAŞTIRMA
Fenomenolojik kuram 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Edmund Husserl tarafından
ortaya atılan bir felsefe akımıdır. Bir felsefe akımı olmaktan çok ‘fenomeni’, yani
dolaysız olarak verilmiş olanı betimlemeye dayanan bir yöntemdir. Özne-nesne
ilişkisini konu edinen fenomenoloji, nesneyi öznenin dış dünya ile kurduğu
ilişkilerinde algıladığı, deneyimlediği “şey”ler olarak görmesiyle her ne kadar
pozitivizm ve ampirizm ile aynı paydayı paylaşıyorlar gibi görünse de esas olarak
fenomenolojik yaklaşım, tek tek nesnelerin ele alınması noktasında onlardan
ayrılmaktadır. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenomenoloji)
Husserl fenomenolojik yaklaşımla ilk olarak felsefe için yeni bir yaşam sahası
oluşturmuştur.

“Mevcut

felsefelerden

veya

onların

tenkidlerinden

değil,

fenomenlerden hareket etmelidir” cümlesi Husserl’in felsefesi için başlangıç noktası
olmuştur.

Bu

felsefi

anlayış

“fenomenlere

(şeylere)

dönmeli”

temasıyla

şekillenmiştir. Fakat felsefenin Husserl ile hayat bulduğu fenomen sahasında sadece
“fenomenlere dönmek” sözü yeterli olmamış, fenomen kelimesiyle ne anlatılmaya
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çalışılmışsa onu göstermek gerekmektedir. (Mengüşoğlu, 1945: 48) Başka bir deyişle
Fenomenoloji, “özü görüntüleme yöntemi” olduğu için fenomenin ne olduğu ve nasıl
kavranabileceğini sorgular, inceler. Bu yüzden fenomenoloji “fenomenlerin bilimi”
olarak bilinir. Bütün bilim dalları fenomenlerden söz ederler. Fizik fizik fenomenleri;
psikoloji psişik fenomenleri; sosyoloji sosyal fenomenleri; tarih tarihsel fenomenleri
inceler. Her bilim dalının bir fenomeni olduğuna göre fenomenolojinin sözünü ettiği
fenomenlerle ile bilimin fenomenleri arasında bir ayırım olmak zorundadır. Bilim
fenomenleri ile fenomenolojinin fenomeni arasındaki en fark ise fenomenolojinin
fenomenlere yaklaşımı, tavrıdır. Husserl’e göre her bilimde olduğu gibi
fenomenolojinin de objesine aldığı bir tavır vardır ki bu da “fenomenolojik tavırdır”
(Öktem, 2005: 29)
Fenomenoloji esas olarak ‘öz’lerin araştırılmasıdır. Fakat ‘özlerin bilimi’
değil ‘özü görüleyen bilinç’in bilimidir. Gerçekliğin kendiliği diye bir şey olmaz.
Gerçeklik, her zaman kendini keşfetmek için yönelmiş bir ‘bilinç’ tarafından
bilinmektedir.

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenomenoloji)

Dolayısıyla

Husserl

felsefesi kökenli fenomenoloji, dikkatini insanları bilincine odaklarken, onların
içinde yaşadıkları dünyayı kendi duyuları aracılığıyla nasıl algıladıklarını anlam
çabasıdır. Bireylerin toplumsal deneyimlerine renk katan ve fenomenolojinin temel
ilgi noktası olan “şey” onların algıları olmaktadır. (Layder, 2006: 104) Bireyin
kendisini ve çevresini anlamlandırma biçimi, yani fenomeni, kişinin öznel
yaşantılarını, kişinin kendisini ve dış dünyayı kendine özgü şekilde anlamasını
sağlamaktadır. Fenomenoloji, bireyin sadece dış görünüşüne ve davranışlarına
bakarak onu anlamanın mümkün olmadığını vurgulayarak bireyi anlamak için onun
öz dünyasına inmenin, onun algı alanı içerisinde nelerin olup bittiğini görmenin,
onun

olayları

anlamlandırma

biçiminin

gerekliliğinden

bahsetmektedir.

(http://egitimbilimlerinotları.com/tag/fenomenolojik-kuram/)
Fenemenoloji özlerin derinlemesine araştırılması ve soruşturulmasıdır. Bu
yüzden

fenomenolojik

gelenekle

yürütülen

araştırmalar

hiçbir

hipoteze

dayanmamaktadır. Teori açıklamaların ve akıl yürütülerek elde edilen çıkarımların
bir bütünüdür. Fakat fenomenolojide açıklanacak ve akıl yürütülerek çıkarılacak
hiçbir şey olmadığı için tasvirsel bir bilimdir. Fenomenoloji, doğrudan doğruya
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verilmiş olan temel verilerin tasvirlerini yaparken araştırma alanı “öz” ler olduğu için
bu tasvir empirik bir tasvir değil bir “öz” tasvir olmaktadır. Bu yüzden
fenomenolojide sadece “öz”e ilişkin sorular ve bunların cevapları söz konusu edilir.
(Öktem, 2005: 38) Pozitivist yaklaşımın tersi olarak doğan fenomenolojik gelenek,
araştırılan bireyin ve kendine has dünyasının onun gözüyle anlamlandırma çabasıyla
özüne ilişkin bilgiler edinmektir.
Durkheim, toplumsal olguların gözlemlenmesinde ilk ve en temel kural
olarak “toplumsal olguları şeyler gibi ele almaktır” anlayışıyla fenomenleri bilimin
hareket noktasını meydana getiren veri niteliğinde ele almıştır. Toplumsal
fenomenleri, bu fenomenleri oluşturan bilinçli öznelerden ayrı bir şekilde ele
alınması gerektiğini öngören Durkheim, başka bir deyişle toplumsal olay ve olguların
bireyin dışında var olan gerçekler olarak varsayılmasını direkt olarak bireyin
bilinçlilik durumunun toplumsal olgular tarafından biçimlendiğine işaret etmektedir.
Toplumsal olgular, öznel bilinçlere egemen olduklarından ötürü kendi konumları
gereği öznel bilinçlerden bağımsız oluşma eğilimi gösterirler. Toplumsal olguları
dışsal şeyler olarak dıştan inceleyen birey, bu dışsallığın görünüşten ibaret olduğunu
yani gerçek olanın sadece görünenlerden oluştuğunu kabul eder. Bu kavrama ve
algılayış fenomenolojinin istikametinde giden bir yol olmakla beraber asıl varılacak
nokta fenomenolojik tavır olmamaktadır. (Durkheim, 1994: 51-70) Fenomenolojik
gelenek, bu noktada Durkheim’den farklılaşarak toplumsal olay ve olguların
bireylere nasıl göründüğünü vurgulamaktadır. Fakat bu vurguyla birlikte esas
üzerinde durduğu nokta ise bireyin toplumdan soyut veya bağımsız olduğu anlamına
gelmemesi olmaktadır. Toplum ve genel toplumsal hayat “özneler-arası”
fenomenlerdir, diğer bireylerle etkileşimi mümkün kılan bilgilerin karşılıklılığıdır.
Schutz fenomenolojik sosyolojide bireylerin birbirinden tamamen farklı olmadığını,
gündelik hayat içerisinde bireylerin birbirlerini anlamalarını sağlayan bir sağduyu
bilgisinin olduğundan bahseder. Bireyler arasında yüz yüze ilişkiler olacağı gibi
birbirinden oldukça uzakta olan birey ya da diğer toplumsal gruplarla da “öznelerarası” fenomen sayesinde etkileşimler olabilmektedir. Fenomenolojik sosyoloji,
çeşitlilik sergileyen bu toplumsal dünyanın bireyler olarak bizlere nasıl göründüğü
kadar, elimizdeki bilgi stoklarıyla onunla nasıl başa çıkacağımızla ilgilenmektedir.
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(Layder, 2006: 105-106) Kaldı ki Durheim’in toplumsal olguları “şey” ler olarak ele
alıp incelenmesi gerektiği görüşü, materyal açıdan objektif olanlar için güçlük
yaratmasa da bunları ‘şey’ler olarak sayanların çoğu için ‘kolektif imajlar’ oldukları
ve dolayısıyla da bilinçlilik olgusu oldukları için çeşitli karşıtlıklara yol açmaktadır.
(Duverger, 1990: 31) Kısacası fenomenolojik analizde hem bildiklerimiz hem de
gerçeklik dışta bırakılarak bilginin nasıl ve hangi süreçlerde oluştuğu/oluşturulduğu
anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan fenomenolojinin geliştirdiği özgün yöntemsel
kategoriler bulunmaktadır. “Askıya alma” ve “fenomenolojik indirgeme.” Bu
yöntemler, verilmiş öğelerin ya da başka bir deyişle dış görünümlerin
rastlantısallığını paranteze alarak dışta bırakılmasını, bilimsel, mantıksal veya
çıkarımsal olarak türetilmiş her türlü yargıların ve çıkarsamaların dışta bırakılmasını
ifade etmektedir. Böylece hem özne hem nesne askıya alınmış, hem rastlantısal
olgular dünyasından hem de bilinci yönlendiren öznel yargılardan kurtularak “öz”e
inmek mümkün olmaktadır. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenomenoloji) Bizde
araştırma konumuz olan bağımlı bireylere karşı yapılan her türlü önyargı, bilimsel
bilgi ve değerlendirmeleri paranteze alarak görüşmelerimizi gerçekleştirmiş, onların
anlamlandırdığı bilinç ile dünyaya bakmaya, fenomenolog edasıyla “öz”e ulaşmaya
çalıştık.
Schutz gibi fenomenolojik yaklaşıma katkı sağlayan Peter Berger ve Thomass
Luckmann kimi açılardan farklı yorumlar yapmışlardır. Toplumsal dünya Berger ve
Luckmann tarafından olmuş bitmiş bir gerçeklik olarak değil de süregitmekte olan,
olmakta olan bir gerçekliği ifade etmektedir. Birey, bu oluş halinde olan toplumsal
dünyaya oynadığı roller aracılığıyla katılır. Oynadığı roller aracılığıyla gündelik
hayat içerisinde yer alan bireyin davranışına baskı yapan ve bireyi yönlendiren
kurumlar, bireyin davranışında somutlaşır. Sosyalleşme süreci içerisinde böylelikle
bireyin objektif gerçekliği ile beraber subjektif gerçekliği de meydana gelir.
Toplumsal gerçekliğin objektif ve subjektif yönünü vurgulamak için Berger ve
Luckmann her bir bireyin toplumsal gerçekliğinin yansımalarının değişik
versiyonlarına sahip olduğunu söylemekte ve toplumsal dünyamızdaki çoklu
gerçeklikleri vurgulamaktadır. Örneğin alt sınıfa mensup biri sadece bu sınıfın
özelliklerini almakla kalmayıp aynı zamanda ailesinden gelen özellikleri de
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taşımaktadır. Aynı sınıfa ait bireylerde benzerlikler olabildiği gibi farklılıklar da
bulunmaktadır. (Erbaş, 1992: 161-164) Bu açıdan yaptığımız madde bağımlısı
bireyler arasında oluşturulan gruplaşmalarda bağımlılık çerçevesinde gelişen
kültürleşme adına benzerlikler olmakla beraber maddeye neden başladıkları ya da
kullandıkları süre içerisinde neler hissettikleri açısından da farklılıklar da
gözlemlenmiştir.
Schutz’a göre toplumsal dünya özneler-arası ilişkiler bütünüdür. Bireyler
birbirleriyle ortak bilgiler, karşılıklı perspektifler ve tipleştirici bir dil sayesinde ilişki
kurar. Schutz’a göre gündelik hayat içerisinde nasıl davranacağımıza dair bizde var
olan bilgi stoklarıyla şey’ler ve deneyimlere ulaşılır. Dolayısıyla bizim dışımızda var
olan toplumun diğer fertleriyle toplumsal ortak kabullerimiz meydana gelir.
Fenomenolojik sosyal analiz de bireylerin dünyaya ilişkin yaşanılan deneyimlerini
nasıl algıladıklarını ve bireylerin yaşanılan bu olaylara nasıl tepkiler verdiklerine
odaklanır. (Layder, 2006: 124) Husserl ve Schutz’un toplumsal yaşamın öznelerarası bir nitelik taşıdığını öne sürmeleri, insana dair yapılacak araştırmaların, ‘Sosyal
Bilimler’ adı altında kendine özgü bir metodolojiyle yürütülmesi gerektiğini
savunmaları, bireyin sahip olduğu deneyimlerin, yaşanmışlıkların her türlü bilimsel
varsayım ve teoriden önce olduğunu düşünmeleri ve bunun kişiden kişiye farklılık
gösterdiğine dair kanaatleri onları birer varoluşçu fenomenolog olarak tanımayı
gerektirmektedir. (Akt; Acar, 2014: 44) Bu yönüyle bütün doğa bilimlerinden ayrılan
fenomenoloji ve varoluşçu felsefe bireysel bilinçliliğin başkalarının veya bizlerin
dışında var olmayacağını ileri sürmüştür. (Duverger, 1990: 31) Bu yaklaşım özellikle
toplumda belirli ötekileştirmelere ve dışlanmalara maruz kalan toplum kesimleri
üzerine yapılan araştırmalarda, araştırmacının toplumsal ön kabullerin ve
varsayışların

önüne

geçmesi

açısından

oldukça

önem

teşkil

etmektedir.

Fenomenolojik gelenek sayesinde toplumda belirli kesimlerde meydana gelmiş
önyargıların, dokunulmasına müsaade edilmeyen tabuların kırılmasına, dahası
araştırılan meselenin öz’üne dair derinlemesine bilgiler sağlanabilmektedir. (Yaman,
2013: 108) Biz de araştırma konumuza dahil olan bağımlı bireyler ve yaşantıları,
algılanışları üzerine kabul edilmiş genel yargıların ötesine geçmeyi ve şey’lerin
öz’üne dair bilgiler edinmeyi amaç edindik. Görüşülen bireyler tarafından sık sık dile
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getirilen “ben madde kullanıyorum ama kimseye zararım yok, zararım sadece
kendime”, “madde kullanandan zarar gelmez, biz kimsenin namusuna, malına göz
dikmeyiz” veya “siz hiç bu zamana kadar madde kullanan birinin, birini öldürdüğünü
ya da ırzına geçtiğini gördünüz mü” cümleleri toplum tarafından bağımlı bireylerin
nasıl algılandıklarını, bir etiketlemeye, ötekileştirilmeye maruz kaldıklarını gözler
önüne sermektedir. Araştırmaya başlamadan önce toplum nezdinde ötekileşmeyi,
dışlanmayı ve hatta damgalanmayı temsil eden bağımlı bireyler hakkında
önyargılarımızı sıfırlamaya oldukça yoğun çaba harcamış bulunduk. Daha sonra
araştırma boyunca, gerek literatür taramalarımızda gerekse saha araştırmamızda elde
edilen verilerin sıfırlanmış olan önyargılı bakış açımıza zarar vermemesi için her
fırsatta fenomenolojik yaklaşımın temel ilkeleri göz önünde bulundurularak yola
devam edilmiştir.
Pozitivist akılcı paradigma 18. ve 19. yüzyıllarda bütün bilimlere inaılmaz bir
şekilde hakim olmuştur. Akıl ve gözleme dayanan bir anlayışın ürünü olan
pozitivizm, her şeyi açıklama gücüne yarayan büyük kuramları ve tek doğruyu
aramaya yönelmiştir. Bu açıdan nesnelliği ve indirgemeyi bir anlamda kutsayan
pozitivizm, olguları kendisini çevreleyen süreç ve etkenlerden ayrıştırıp soyutlayarak
nesnelleştirmiş, daha sonra gözlenebilir ve ölçülebilir niteliklere indirgemiştir.
Böylece pozitivizmde temel anlayış, karmaşık toplumsal süreçleri toplumun
gözlenebilir ve ölçülebilir yönleriyle açıklamayı yeterli görmek olmuştur. 20.
yüzyılın başlarında da gerçeğin, doğru ölçüm ve dikkatli sayısallaştırma ile
tanımlanabileceğini, araştırmada nicel yöntemin en vazgeçilmez araştırma biçimi
olduğunu kabul eden sosyal bilimler alanları olsa da bu durum çok uzun ömürlü
olmamıştır. (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 4-6) Yirminci yüzyılın sonlarına doğru
toplumsal araştırmaların bilimselliği meselesi popülaritesini yitirince doğa
bilimlerinin bütün bilişsel girişimleri ölçen bir mihenk olduğu düşüncesi yok olmaya
başlamıştır. Entelektüel etkinliğin paradigması olan bilimin felsefe alanında çöküşü
pozitivizmin ölümünü beraberinde getirmiştir. Etnik, dinsel, ırksal, cinsel, sınıfsal ve
kültürel

farklılıkları

vurgulayan

toplumsal

bir

dünyada

sadece

nicel

değerlendirmelerle toplumsal araştırma mümkün görünmemektedir. “Eğer biz kendi
çevremizde

ve

ötekiler

de

kendi

çevrelerinde

yaşıyorlarsa,

onları

nasıl
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anlayabileceğiz?” sorusuyla bireylerin kendi tikelliklerini keşfetme ve koruma
çabasından çıkıp bir türden insanın yalnızca bir türden insan tarafından
algılanmasının değil de farklı türden insanlar tarafından da algılanabileceği gerçeğini
vurgulamaktadır. Bu noktada sosyal bilimlerin temel sorusu, toplumsal araştırmaların
bilimsel olup olmadığı değil, başkalarını, özellikle de farklı olanları, anlamanın
mümkün olup olmadığı ve eğer mümkünse bu anlamanın nasıl olabileceği olmalıdır.
(Fay, 2001: 12, 16-17) Böylece pozitivizmin yerle bir olması nitel araştırmaların
nicel

araştırmalarının

önüne

geçmesine

zemin

hazırlamıştır.

Toplumsal

araştırmaların bu şekilde yön değiştirmesi sosyal bilimlerde nitel araştırmaların
yoğunlaşmasına olanak sağlamıştır.
Nitel araştırmalar, olgu ve olayları görünenden ziyade birebir yaşayan
bireylerin gözünden derinlemesine bir şekilde anlamaya yönelik sorular sorarak
toplumsal olay ve olguların fenomenlerinden öte ‘öz’üne ulaşmayı amaçlayan
araştırmalardır. Bu yöntemle yapılan araştırmalarda, insanların sosyal dünyayı nasıl
anladığını, nasıl deneyimlediğini ve nasıl yorumladığını anlamaya çalışan tutum ve
stratejiler ifade edilmektedir. Nitel araştırmalarda araştırmacı elde ettiği verileri en
ince ayrıntısına kadar okuyucuya aktarır. Araştırma raporunda ise okuyucunun
araştırma problemini araştırmaya konu olmuş katılımcıların gözünden görebilmesi ve
katılımcıların anlayabileceği şekilde anlayabilmesi amaçlandığı için araştırma süreci
bütün aşamalarında özenle korunarak aktarılır. (Akt; Acar, 2014: 7) Bu çalışmada
bizde nitel araştırma yöntemini kullanmanın daha sağlıklı olacağını düşündük.
Bağımlı bireylerin nitel araştırma yöntemi ile fenomenolojik gelenek içerisinde
anlamaya çalışmak esas amacımız olmuştur. Madde kullandıkları süre zarfında ve
sonrasında yaşadıklarını, hissettiklerini, toplumsal dünyaya karşı duyduklarını
onların gözüyle anlamak öncelikli hedefimiz olmuştur.

2.2. ARAŞTIRMANIN VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ
Nitel araştırma yöntemlerinde araştırmanın konusunu teşkil eden olay ve
olgular içinde bulundukları doğal ortamlarda incelendikleri için ‘doğal ortama
duyarlılık’, araştırmanın konusunu inceleyen araştırmacının bizzat alanda zaman
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harcayan, görüşmecilerle doğrudan görüşen, gerektiğinde onların deneyimlerini
yaşayan, alanda kazandığı perspektifleri ve deneyimleri veri analizlerinde doğru bir
şekilde kullandığı için ‘araştırmanın katılımcı rolü’, araştırma boyunca elde edilen
verilerin bir bütünün, onu oluşturan parçaların toplamından daha fazla anlam ifade
ettiği anlayışından yola çıktığı için ‘bütüncül yaklaşım’, araştırmaya dahil edilen
bireylerin deneyimlerinin onların gözüyle incelendiği için ‘algıların ortaya konması’,
araştırmaya dahil olan problemin en açık ve ayrıntılı bir biçimde araştırılması,
tanımlanması, açıklanması için birden fazla yöntem kullanıldığı için ‘araştırma
deseninde esneklik’ ve araştırmacı topladığı tanımlayıcı ve ayrıntılı verilerden yola
çıkarak incelediği probleme ilişkin ana temaları ortaya çıkarma, topladığı verileri
anlamlı bir yapıya dönüştürme, yani bu verilerle bir kuram oluşturmayı amaçladığı
için ‘tümevarımcı analiz’ ile hareket etmektedir. (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 21-27)
Dolayısıyla nitel araştırmacılar, belirledikleri konu ile ilgili araştırma yaparken o
konunun ‘ne kadar’ ya da ‘ne kadar iyi’ olduğunu öğrenmekten ziyade konuyla
alakalı daha geniş bir bakış açısı yakalamayı hedefleyerek o konunun arka planında
yatan etkenleri irdelemektedir. Bir olay veya olgunun ne kadar sıklıkla ortaya
çıktığını sorgulamak yerine belli etkinliklerin, ilişkilerin, durumların ya da
materyallerin niteliğini incelemektedir. (Büyüköztürk ve diğerleri, 2012: 234) Bu
açıdan bireyler ya da gruplar üzerine derinlemesine araştırma yapmayı öngören nitel
araştırma ile bağımlı bireyler üzerine şimdiye kadar yapılmış nicel verilerle
desteklenmiş çalışmalar yerine nitel verilerle donatılmış geniş perspektifli bir
çalışmaya ortaya çıkarma amaçlanmıştır.
Nitel araştırmaları nicel araştırmalardan ayıran faktörlerden biri de örneklem
olmaktadır. Nicel araştırmalarda büyük önem arz eden örneklemin temsil gücüdür.
Fakat nitel araştırmalarda ise örneklemin amacı, bir olay ya da olguyu
netleştirebilecek ve derinleştirebilecek olan belirli olay ve olguların elde edilmesidir.
Bu yüzden bütün dikkatler daha fazla örneklem bulmak yerine araştırılacak konunun
süreçleri hakkında bilgi toplamaya elverişli örneği bulmaya yoğunlaşmaktadır.
Dolayısıyla örneklemin temsil gücünden çok araştırma konusu ile olan ilgisi dikkate
alınır. (İslamoğlu, 2009: 181) Nitel araştırma yönteminin bizim çalışmamız açısından
diğer önemli katkısı da daha az görüşmeci ile daha fazla görüşme yapmak, derdimiz
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olan konunun en ince ayrıntısına kadar inme olanağı sunması olmuştur. Bu açıdan
araştırma konumuza katkı sağlayacağına inandığımız bağımlı bireylerin bireysel
deneyimlerine oldukça çok önem göstererek can kulağıyla yaşanmışlıkları rapora
dahil edilmiştir.
Araştırmamızda nitel araştırma yöntemlerinden en üst düzeyde faydalanma
amaçlandığı için birden fazla teknik kullanılmıştır. Bu kapsamda (1) derinlemesine
mülakat, (2) katılımlı gözlem, (3) doküman inceleme (Film, fotoğraf, dinlenilen ya
da yapılan müzikler) teknikleri kullanılmıştır.

2.2.1. Derinlemesine Mülakat
“Mülakat balık avlamak gibidir. Dikkatli bir hazırlık, çok fazla sabır ve
yeterince araştırma gerektirir.”
(Altunışık ve diğerleri, 2004: 82)
Derinlemesine mülakat ya da başka bir deyişle görüşme, sosyal bilimlerde ve
özellikle de sosyolojide en sık kullanılan araştırma yöntemlerinden biri haline
gelmiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinde pek çok sosyal bilim alanında en etkili veri
toplama tekniği olarak derinlemesine mülakat yerini almıştır. Bunun en önemli
nedeni ise derinlemesine mülakat yönteminin, bireylerin deneyimlerine, tutumlarına,
görüşlerine, duygularına ve inançlarına ilişkin bilgi elde etmede oldukça etkili bir
yöntem olmasından kaynaklanmaktadır. (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 92) Teknik
olarak niteliksel araştırma sınıfına dahil olan derinlemesine mülakat iletişim
araştırmalarında da oldukça yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Bu yöntemin çıkış
noktası “insanların ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsan onlara sor” ilkesi olmuştur.
Dilin kullanımı bu teknik açısından da toplumsal bir eylem olarak görülmektedir.
Derinlemesine mülakatlarda kullanılan cümlelerin tamamı yanlış veya doğru olarak
değerlendirilmez. Onların hepsi bir toplumsal etkinlik, bir öznenin eylemi olarak
değerlendirilir. (Geray, 2006: 164)
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Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri olan mülakatlar, bireylerin
gerçekliğe ilişkin algılarına, anlamlarına, tanımlamalarına ve gerçeği inşa edişlerine
vakıf olmanın en iyi yolu olarak görülmektedir. Aynı zamanda da başkalarını
anlamak için kullanılan en iyi ve güçlü yöntemlerden biridir. (Punch, 2005: 165-166)
Jones’in (1985:46) ifade ettiği gibi “Diğer kişilerin gerçekliği nasıl inşa ettiklerini
anlamak için onlara sormamız…ve (katı bir biçimde a priori olarak bizim
tarafımızdan dayatılmasından ziyade) kendi terimlerini kullanmalarına izin verecek
bir biçimde ve kendi anlamlarının özü olan zengin içeriği en iyi şekilde ifade
edebilecek bir derinlikte sormamız yerinde olacaktır.” (Akt; Punch, 2005: 166)
Mülakat, en az iki kişi arasında sözlü olarak sürdürülen bir iletişim sürecidir.
Araştırmada cevabı aranılan sorular çerçevesinde ilgili bireylerden veri toplama
şeklinde ifade edilebildiği gibi belirli bir araştırma konusu ya da sorusu hakkında
derinlemesine

bilgi

sağlamaktadır.

(Büyüköztürk,

2012:

150)

Mülakatın

yapılabilirliğinin ön şartı bireysel temas kurabilme, yüz yüze olabilmedir. (Altunışık
ve diğerleri, 2004: 83) Araştırmamız boyunca yüz yüze gerçekleştirdiğimiz
görüşmelerimizin tamamı tek bir tekniğe bağlı olarak gerçekleştirilmemiştir. Kimi
zaman araştırmamızın konusuna hizmet edecek şekilde hazırlanmış soru formuna
bağlı kalınarak, kimi zaman sohbet havası içerisinde soru formuna dahil olmayan
sorularla, kimi zaman da açık uçlu sorularla görüşmelerimiz gerçekleştirilmiştir.
Görüşmecilerimizin cinsiyet, eğitim, konum, ekonomik gelir, algı ve bakış açısı vs.
gibi nedenlerle tamamen birbirinden farklı olmaları mülakatlarımızı yapılandırılmış,
yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış teknikler çerçevesinde gerçekleştirmemizi
zorunlu kılmıştır. Ayrıca görüşme yaptığımız mekanın farklılığı ve görüşmecimin o
an rahat olup olmadığıyla alakalı durumları mülakatların farklılık göstermesi
durumunu kaçınılmaz bir hale getirmiştir.
Yapılandırılmış görüşmelerde, araştırmacının belli bir sırayla önceden
hazırlamış olduğu bir soru formu bulunmaktadır. Araştırmacı soruları okur ve aldığı
cevapları kayda geçmektedir. (Altunışık ve diğerleri, 2004: 83-84) Yarı
yapılandırılmış görüşmeler hem önceden hazırlanmış soruları cevaplamayı hem de
ekstra sorularla derinlemesine inmeyi amaçlamaktadır. (Büyüköztürk ve diğerleri,
2012: 152) Yapılandırılmamış görüşmeler ise standartlaşmamış, açık uçlu soruların
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bulunduğu, araştırma alanını kısıtlayacak a priori bir sınıflamayı şart koşmaksızın,
karmaşık insan davranışını araştırmak için kullanılmaktadır. (Punch, 2005: 169)
Derinlemesine mülakatlar bu yönleriyle oldukça esnek bir yapıya sahiptir.
Araştırmacı, araştırma sırasında mülakatta sorulacak konuları, soruların izleyeceği
sıraları, soru formundaki soru sayısını öngörüldüğü şekilde uygulayabildiği gibi
görüşmenin gidişine bağlı olarak yerine ve durumuna göre soruları yeniden formüle
ederek de görüşmeye devam edebilir. Böylece görüşmecilerde anlaşılması güç ve
dile getirilmek istenmeyen yanları yeni formüle ettiği sorularla öğrenebilir. (Güven,
2001: 103) Araştırmamızın veri toplama aşamasında kimi zaman görüşmecimizin ruh
haline göre önceden hazırlamış olduğumuz mülakat sorularını görüşmecimize
doğrudan ya da ufak değişikliklerle yönelttiğimiz gibi kimi zaman tutuklu
davrandığını düşündüğümüz anlarda rahatlaması açısından doğal bir ortam
oluşturarak sohbet havası içerisinde, hazırladığımız soru formuna bağlı kalmadan
hayat hikayelerini, kendileri için önem teşkil eden can alıcı olayları öğrenmek ve
görüşmemize daha fazla katkı sağlamak amacıyla açık uçlu sorular sorarak cevaplar
almaya olanak sağlanmıştır. Derinlemesine mülakatlarda birden fazla teknik
kullanmamızın temel nedeni, bağımlı bireylerin sosyokültürel özelliklerinin, soru
sorma ve cevap verme algı-anlayışlarının farklı olması ve dahası bu çalışmanın hiçbir
yasal düzenleyici ya da kolluk kuvvetleri tarafından yürütülmediğinin ispatı olarak,
onlara güven vermemiz açısından resmi bir platformdan sıyrılarak gayri resmi olarak
yürütülmesi olmuştur. Bu duruma paralel olarak soru sayısı görüşülen bireyin ne
kadar bağımlı olduğuna, bağımlı olduğunu kabul edip etmediğine, toplumda kendine
atfedilmiş konumuna ya da kendisini toplumda nerede ve ne şekilde gördüğüne
ilişkin belirlenmeye çalışılmış, kimi yarı yapılandırılmış mülakatlarda soru sayısı 2025 arası olurken yapılandırılmış mülakatlarda 38-40 aralığında bu sayı değişmiştir.
Ayrıca yönlendirdiğim sorulardan samimi ve içten cevaplar almak suretiyle
araştırdığım konuyla ne kadar ilgili olduğumu görüşmecilerime yansıtmış, böylece
çekindiklerini hissettiğim noktalarda ya soru üzerinde ufak değişiklikler yaparak ya
da yeniden formüle ederek kendilerine yöneltmiş ya da ‘ben de şunun şöyle
olduğunu biliyordum, sence bu şekilde mi?’ diyerek mülakatımın içine görüşmecimi
çekme amaçlanmıştır. Bu şekilde bir yol izleme doğrudan olarak kendilerinden elde

68

edeceğim bilginin ehemmiyetini dolaylı olarak ise kendilerinin benim için çok
önemli olduklarının mesajını verme eğilimini yansıtmak amacı taşımıştır.
Görüşmenin öncelikli amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun
perspektifinden anlamaktır. Görüşme yoluyla deneyimler, tutumlar, düşünceler,
niyetler, yorumlar, zihinsel algılar ve tepkiler gibi gözlenemeyeni anlamaya çalışmak
araştırmacının üzerinde durduğu temel meseledir. (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 93)
Araştırdığım konuyu tamamen kendi meselem şeklinde algılamam, sahiplenmem
görüşmecilerimle bu noktada empati kurmamı kolaylaştırmış, araştırmam için
derinlemesine bilgiler sağlamıştır. Dolayısıyla yaptığım görüşmeler sonucunda
danışman

hocamla

ara

ara

bilgi

alış

verişinde

bulunulmuş,

yapılan

değerlendirmelerle öne çıkarılan birtakım yeni sorularla mülakat formu daha da
zenginleşmiştir. Hazırlamış olduğumuz mülakat formundaki soruların sıralamasında
genelden özele doğru bir sıralama belirlenmiş olsa da kimi zaman bağımlı bireylerin
psikolojik durumlarına, araştırmamızın konusuna yaklaşım biçimlerine ve bizi ne
kadar önemseyip önemsemediği algısına göre de değişiklik göstermiştir. Bu yüzden
kimi zaman öncelikli olarak demografik sorularla görüşmeye başlanılmış,
demografik sorulara ek sorularla ‘evin tek çocuğu musun, ne güzel’ ya da ‘saçların
çok güzel, rasta mı, nerde-ne zaman yaptırdın, nasıl karar verdin yaptırmaya’ gibi
sorularla samimi bir mülakat atmosferi oluşturulmaya çalışıldıktan sonra esas
üzerinde durulması gereken mülakat sorularına geçilmiştir. Böylece araştırdığım
konu ‘ben merkezli’ olmaktan çıkıp asıl ulaşmak istediğim ‘bağımlı birey’ merkezli
bir platforma dönüşmüştür.
Araştırmamızda hem yapılandırılmış hem yarı yapılandırılmış hem de
yapılandırılmamış mülakat tekniklerini kullanmış olmamız kayıt için de farklı araçlar
kullanmamıza neden olmuştur. Yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış yöntem ile
görüşmemizin onayı ile ses kayıt cihazı ile görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Bir ses
kayıt cihazının olması, görüşmecimizin konuşmasını yaparken etkilenmemesi ya da
olduğundan daha resmi davranmaması adına onay alındıktan sonra çok dikkat
çekmeyecek bir şekilde konumlandırılmıştır. Ayrıca ses kayıt cihazının yanında elle
not alınmak üzere bir not defteri bulundurulmuş, görüşmecimin kendisine belirlediği
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kod adı, onunla sohbetimizde cereyan eden anahtar kelimeler not edilerek bir anlam
haritası oluşturulmaya çalışılmıştır.
Araştırmamız boyunca en zorlayıcı kısım ise çalıştığım konunun hassas bir
konu olması itibariyle görüşmecilerimde güven sağlama olmuştur. Bağımlı bireylerin
kullandıkları maddelerin çoğunun yasal olmaması özellikle bayan görüşmecilerimde
tedirginliğe yol açmış, ilk olarak görüşmeyi reddetmelerine neden olmuştur. Daha
sonra kurulan iletişimlerde kendimi ve araştırdığım konuyu ayrıntılı bir şekilde
kendilerine ifade etmiş olmam güvensiz taraflarını tamamen yontmuş, aksi bir
seyirde ‘bizi de birileri anlıyor, bizim derdimizi de birileri merak ediyor’ algısıyla
daha sağlam, güçlü, samimi bir görüşme ortamına dönüşmüştür. Böylece olumsuz,
güvensiz bir mülakat sürecinin istikametini tersine çevirerek olumlu, araştırmamıza
fazlasıyla katkı sağlayacak bir zemin hazırlanmıştır.
Derinlemesine mülakat tekniğinin önemli hususlarından biri de zaman
çizelgesi olmaktadır. Araştırmacının görüşme için öngördüğü zaman dilimini doğru
bir şekilde kullanması oldukça önemlidir. Araştırmacının görüşmeciyi ne olduğundan
fazla

sıkması

ne

de

araştırmacı

için

görüşmecinin

konuyu

dallandırıp

budaklandırması istenilmeyen bir durumdur. Bu yüzden mülakatlarımız tam da
öngörüldüğü gibi bir ya da bir buçuk saat dilimine yayılmış, görüşme mülakat
soruları çerçevesinde tutularak zaman çizelgesi oldukça başarılı bir şekilde
kullanılmıştır. Bu sayede oldukça nitelikli bir görüşme ortaya çıkmıştır. Ama aynı
zamanda görüşme sonucunda bağımlı bireylerle yapılan sohbetlerde mülakat
formundan bağımsız olarak çoğu zaman saatlerce süren bir samimi sohbet zemini
ortaya çıkmıştır. Bu sohbet dahilinde görüşmecilerimize sağladığımız güvenle
beraber samimi cevaplar alınmış, alınan bu cevaplar araştırma raporumuzda daha
derin bilgiler işlememize yardımcı olmuştur.

2.2.2. Katılımlı Gözlem
Gözlem, kendiliğinden oluşan ya da bilinçli olarak hazırlanan olayları,
araştırmacının doğru olduğuna inandığı sırada sistemli ve amaçlı bir biçimde
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inceleyerek bilgi toplama yöntemidir. (İslamoğlu, 2009: 104) Nitel gelenekle
araştırılan çalışmalarda gözlem, daha az yapılandırılmıştır. Bu yüzden, araştırmacı
önceden belirlenmiş kategori ve sınıflandırmalar kullanmaz, daha doğal, açık uçlu
soruların bulunduğu bir formda gözlem yapar. Araştırmacının kayıt tekniği ne olursa
olsun, davranışlar bir dizi eylem ve olayların doğal akışı içinde gözlemlenir. Amaç,
gözlem verilerini çözümlemek ve betimlemek için gerekli kategori ve kavramların
araştırma sürdürülürken ortaya çıkmasını sağlamaktır. (Punch, 2005: 176)
Yapılandırılmamış gözlem, gözlemciye bilgi toplamada ve kayıt etmede özgürlük
sağlayan bir yöntemdir. Gözlemci not alma, günlük tutma ve genellikle bilgi
sunandan bilgi toplama şeklinde verilerini bir araya getirerek bilgileri sentezleme,
soyutlama, organize etme görevlerini üstlenmektedir. Bu açıdan yapılandırılmamış
gözlemlerde katılımcı gözlem tekniği uygulanmaktadır. (Büyüköztürk ve diğerleri,
2012: 141-142)
Katılımlı gözlem, bir araştırmada gözlemcinin gözlenen durumun içerisinde
bir katılımcı olarak yer alması durumudur. Amaç, bazı olay ve olguların dışarıdan
bakıldığında farklı, içerden ise daha farklı olabileceği gerçeğinden hareketle en
özgün veriye ulaşmaktır. (Altunışık ve diğerleri, 2004: 93) Bu durumda
araştırmacının sadece fiziksel ve bedensel olarak varlığı söz konusu olmayıp bunun
yanı sıra grubundaki üyelerin sosyal, psikolojik, sembolik, sözlü veya sözsüz
anlatımlarını,

geleneksel-toplumsal

dinamiklerini

paylaşabilmesidir.

alışkanlıklarını,
(Büyüköztürk

ve

davranış
diğerleri,

biçimlerini,
2012:

iç

142)

Araştırmamızın başından sonuna kadar çalışmamızda katılımlı gözlem kullanılmıştır.
Araştırmamızda tercih edilen katılımlı gözlem modeli ise kısmi katılımlı gözlem
olmaktadır. Çünkü görüşmecilerimizle tam zamanlı değil de değişken zaman
aralıklarında paylaşımlarda bulunulmuştur. (Yaman, 2013: 118) Katılımlı gözlem bir
yandan bize araştırdığımız konunun köklerine inme imkanı sunarken bir yandan da
bağımlı bireylerin hayat pratikleri, sosyokültürel yapıları ve topluma dahil olma
çabalarına yönelik bilgiler sağlamıştır.
Katılımlı gözlemde genellikle öğrenilmek istenen sorular şunlardır:
 İnsanlar yaptıkları şeyi nerede yapıyorlar?
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 İnsanlar hangi ortak bilgiye veya fikirlere sahiptir?
 Kim kime ne yapıyor?
 Eylemliliği kim başlatıyor? Kim tepki veriyor? Nasıl tepki veriyor?
 Yaptıklarını ne zaman ve ne kadarlık bir dönemde yapıyorlar?
 Harekete geçişleri gelişigüzel mi yoksa planlanan nedenlere mi bağlı?
 Neden ve niçin bu sıklıkla harekete geçiyorlar?
 Bu süreçte tipik veya özgün yanlar var mı? (Geray, 2006: 171-173)
Araştırmamız boyunca katılımlı gözlem sayesinde bu ve buna benzer soruların
cevabını fazlasıyla almış bulunmaktayız. Yaklaşık bir seneye yayılan katılımlı
gözlemimizde hem araştırmaya başlamadan önce gerekli bilgiler elde edilmiş, hem
de araştırma süresi boyunca verilerin doğru analizi için oldukça olumlu yönde
katkılar sağlanmıştır. Bağımlı bireylerin maddeyi temin etme alışkanlıklarına ve
maddeyi aldıktan sonra nerede, ne zaman, kiminle kullanma alışkanlıklarına yönelik
samimi cevaplar alınmıştır. Bunun dışında bağımlı bireylerin madde kullanma
alışkanlıklarına dair ortak bilgi ve kabullerinin neler olduğu, hangi noktalarda
birbirlerinden ayrıldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca madde kullanmaya ne zaman ve
neden başladıklarına dair cevaplar alınırken bir yandan da toplumsal hayat içerisinde
hem madde kullan(an)mayan arkadaşlarıyla hem de aile, akraba, yakın çevreleriyle
ilişkileri katılımlı gözlem yoluyla yakından incelenmiştir.
Araştırmaya başlamadan önce sağlanan iletişim kanallarıyla yaklaşık 4 aylık bir
zaman zarfı dışında, araştırmaya başladığımız saha çalışmamızda da 8 aylık bir
gözlem yapma şansı yakalanmıştır. Araştırmamızı kısmi katılımlı gözleme dayalı bir
modelle yürüttüğümüz için kimi zaman 8-9 saatlik bir gözlemimiz olurken kimi
zaman ise sadece 3-4 saatle sınırlı kalmıştır. Bağımlı bireylerle geçirdiğimiz bu
zamanlarda öncelerde zorlu bir süreç yaşanırken sonralarda karşılıklı güven
duygusuyla kimi zaman beraber yemek yeme, kimi zaman ortak belirlenen kafelerde
çay içip vakit geçirme ve kimi zaman ise bizzat onların hayatlarına dair sıkıntılarını
dinleyip çözüm yolları bulma şeklinde ilerlemiştir.
Gözlemci beş duyusunu kullanarak gözlem yaptığı için bir nevi avantajlı
konumda bulunmaktadır. Sadece gördükleriyle değil, duydukları, kokusunu ve tadını
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aldıkları, hissettiklerini de derinlemesine bir şekilde kavrar. Araştırmaya dahil olan
bağımlı bireylerin değişik durumlarına karşın durumlarına, bir olay karşısında
gösterdikleri tepkilerine, kendini hem dış görünüş hem de dille ifade etme
biçimlerine, gündelik yaşam içerisindeki genel tutum ve davranışlarına dair gözlem
yoluyla bilgiler sağlanmıştır. (İslamoğlu, 2009: 106) Aynı zamanda paylaşılan zaman
dilimlerinde artan paylaşımlar neticesinde kıyafetlerine sinen kokudan, gözlerindeki
kızarıklıklardan, yüz ifadelerindeki mayışık tutumdan ya da normalde olduğundan
fazla konuşmalarından (esrar/alkol) madde kullanıp kullanmadıklarına dair genel
izlenimler elde edilmiştir. Sayıca çok olmayan görüşmecilerimi katılımlı gözlemle
daha da yakından tanıma imkanı bulunmuştur.
Katılımlı gözlem modelinde araştırmacı bir gözlemci olduğunu araştırmanın en
başında görüşmelerine açıklamak zorundadır. Çünkü ilişkiler ilerledikçe araştırmacı
grubun diğer üyeleri ile yakın ilişkiler kurmaya çalışır. Bu tutum, faaliyetlere
katılarak gözlemin yanı sıra gözlemcinin yapılan işlerin değişik yönlerini grup
üyelerine sorabileceği anlamına gelir. Bu yüzden gruptaki konumlarından dolayı bazı
görüşmecilerin güvenini kazanmak önemlidir. Aynı zamanda araştırmacı için hem
katılımcı hem gözlemci olmak oldukça güç bir iştir. Görüşmeciler tarafından kabul
edilme büyük oranda grubun yapısına, gözlemcinin belli özelliklerine ve grup ile
etkileşimine bağlı olacaktır. Yaş, sınıf, cinsiyet gibi değişkenler bu yüzden önemli
olabilir. (Büyüköztürk ve diğerleri, 2012: 143) Araştırmamızın kısmi katılımlı
gözlem modelinin en zorlu süreçlerinden biri belki de kabul edilme aşaması olmuştur
desek yanlış olmayacaktır. Araştırdığımız konunun hem hassas olması hem de
yaşadığımız coğrafyada madde kullanımının (alkol dışında) yasal olmaması madde
bağımlısı bireylerde direkt suç işleme algısı yarattığı için kimliğimizi, ne yapmak
istediğimizi,

paylaştıkları

şeylerin

hiçbir

şekilde

yasal

düzenleyicilerle

paylaşılmaması hususunda vaatlerde bulunulması, yaptığımız işin sadece akademik
bir çalışma olduğunu ispatlamamız bu durumu bizim adımıza kolaylaştırmıştır. Aynı
zamanda katılımlı gözlemlerde bağımlı bireylerin hayat pratikleri ve aralarında geçen
sohbetlerin kendi aralarında şifrelenmiş olması bizim açımızdan algılamamızda ilk
etapta zorluk çıkarmıştır. Fakat paylaşılan saatlerin artması neticesinde ve yapılan
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araştırmalar ışığında bu durumun da zorlayıcılığı giderilmiş ve sağlıklı verilere
ulaşılmıştır.
Katılımlı

gözlem

esasında

temel

etnografik

veri

toplama

tekniğidir.

Etnografyanın amacı, anlamaya çalıştığımız insanların olayları ve eylemleri
anlamlandırma biçimleridir. Bu anlamlardan bazıları doğrudan dil ile ifade edilirken,
bazıları ise verili kabul edilip kelime ve eylem aracılığıyla dolaylı olarak iletilir.
Bütün toplumlarda insanlar, davranışlarını düzenlemek, kendilerini ve diğerlerini
anlamak ve içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak için bu karmaşık anlam
sistemlerini kullanırlar. Bu anlam sistemleri onların kültürlerini ifade ettiği gibi
etnografya da bir nevi onların kültür kuramını ifade eder. (Punch, 2005: 178)
Buradaki en tehlikeli husus katılımlı gözlem esnasında görüşmecilerimizle aynı
ortamı paylaşırken görüşmecilerimizin hayatına dahil olma ve hayata karşı bakış
açılarıyla

aynı

paralelde

buluşma

adına

tamamen

kendi

gerçek

sosyal

örüntülerimizden sıyrılıp objektifliğimizi kaybetme tehlikesi olmaktadır. Bunun
dışında aynı zamanda görüşmecinin sergilediği davranış biçimlerini araştırmacı
geçmiş hayat hikayelerinden, yaşadığı bölgenin şartlarından ya da yaşayış tarzından
kaynaklı olduğunu düşünerek önyargılı davranması olmaktadır. Araştırmamızın
böyle bir tehlikeye düşmemesi için fenomenolojik yaklaşımla ilerlemeye özen
gösterilmiş, bağımlı bireylerle her buluşma anında her ne kadar samimi bir ortam
yakalansa da belirli çizgiler korunmuş ve objektiflik elden bırakılmamıştır. Aynı
zamanda bağımlı bireylerin madde kullandıktan sonra yalnız kalmak istemeleri ya da
kendileriyle aynı şeyleri paylaşan madde kullanan bireylerle vakit geçirmek
istemeleri ilk zamanlar her ne kadar toplumdaki insanlara zarar verme düşüncesini
doğursa da saha araştırmamız sırasında bu durumun yakın çevresindekilere,
ailelerine ve dini inançlarına ters düştüğü gerekçesiyle mahcubiyet yaşamalarından
kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.
Katılımlı gözlem verilerinin toplanması sürecinde özneler-arası sosyal
ilişkilerden doğan etkileşime özen gösterilmiş, bu sayede derinlemesine mülakatlarda
gözden kaçan ayrıntılar yakalanmış, bağımlı bireylerin gündelik hayat içerisinde
neler yaptıkları, nasıl bir yaşam tarzına sahip oldukları, yaşadıkları çevrede
iletişimlerinin nasıl olduğu, beslenme, eğlenme ve dinlenme adına neleri tercih edip
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nelerden kaçındıkları tespit edilmiştir. Katılımlı gözlemin katkı sağladığı
durumlarından bir tanesi de budur diyebiliriz. Derinlemesine mülakatlarda görüşmeci
tarafından eksik bırakılan, anlaşılmayacağını düşünerek konuşmaktan çekinilen ya da
sorular arasında geçişlilik yaşanırken tutarsızlık oluşturan cevaplarda gözlem, bir
nevi mülakatın sağlamasını yapar gibi en doğru bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır.
Bağımlı bireyler ilk tanışma anımızda daha mesafeli ve maddelerle alakalı
konuşmaktan çekinen durumdayken, saha araştırmamızın daha kapsamlı ve
derinleştiği safhalarda paylaşılan saat dilimlerinin de fazlalaşması sebebiyle
maddeler hakkında bilgi vermekten çekinmemiş, hatta kimi zamanlarda uygulamalı
olarak basit yollarla, temsili bir şekilde içme tekniklerinin nasıl olduğu konusunda
bilgiler vermiştir. Bunun dışında kendi aralarında konuştukları anlam haritalarına
vakıf olma şansını yakalamış, konuştukları meselenin özüne onlar adına can sıkıcı
olmadan, fazla soru sorarak bunaltmadan inilmiştir.

2.2.3. Doküman İnceleme: Film, Fotoğraf, Müzik ve Sosyal Medya
Yazışmaları
Nitel araştırmada doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda
veya araştırmanın geçerliğini arttırmak amacıyla, görüşme ve gözlemlerin yanında,
araştırılan konu ile ilgili yazılı ve görsel materyal ve malzemelerde araştırmaya dahil
edilebilir. Bu açıdan doküman incelemesi tek başına bir araştırma yöntemi olabildiği
gibi, diğer nitel yöntemlerin kullanıldığı durumlarda ek bilgi kaynağı olarak da katkı
sağlayabilir. Kısacası doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olay ve olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Doküman incelemesi her
ne kadar tarihçilerin, antropologların ve dilbilimcilerin kullandığı bir yöntem olarak
bilinse de sosyologlar ve psikologların da kuram geliştirmek için kullandıkları
yöntemlerden birisi olmaktadır. (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 140) Bu yüzden
doküman incelemesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Araştırılan konu ile ilgili
elde edilen materyallerin doğru analiz edilmesi hem araştırmanın seyrine katkı
sağlamakta hem de saha araştırması sırasında kullanılan tekniklerle bütünleyici bir
yapıda olmaktadır.
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Doküman incelemelerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, elde edilen
materyallerin tarafsız ve objektif olmalarıdır. Dolayısıyla, araştırılan konu ile ilgili
elde edilmiş değişik belgeleri inceleyip karşılaştırarak tutarlılıkları saptanmalıdır. Bir
olay ya da olgu farklı kişiler tarafından ele alınmış ve farklı şekillerde anlatılmış
olabilir. (İslamoğlu, 2009: 188) Bu açıdan araştırma sürecimizde bağımlı bireylerle
ilgili elde edilen bütün dokümanlar karşılaştırılarak mantık süzgecinden geçirilmiş ve
en doğru, sağlıklı bilgiye ulaşılmıştır. Fakat bağımlı bireyleri toplumsal açıdan ele
alan akademik bir çalışmanın olmayışı, doküman analizlerinde bizi oldukça
yormuştur. En nihayetinde elde edilmiş kaynakların çokluğu bize geniş bir perspektif
sunduğu için sağlıklı değerlendirmeler yapılmıştır.
Nitel araştırmalarda gözlem ve derinlemesine mülakat gibi diğer veri toplama
yöntemleriyle doküman inceleme analizlerinin kullanılması verinin çeşitlendirilmesi
amacına hizmet etmekte ve araştırmanın geçerliğini önemli ölçüde arttırmaktadır.
(Yıldırım ve Şimşek, 1999: 141) Araştırmamızda nitel çalışma yöntemlerinden hem
derinlemesine mülakat tekniğinin hem katılımlı gözlemin hem de doküman inceleme
analizlerinin olması oldukça geniş bir veri elde etmemize yardımcı olurken
araştırmamızın geçerliği açısından da önem taşımıştır. Bağımlı bireylerle alakalı
filmlerin olması, madde sınıflandırılması ile ilgili akademik çalışmaların olması,
madde kullanan bireylerin rap şarkı sözleri yazması ve madde kullanan bireyler
hakkında güncel haberlerin, fotoğrafların, belgesellerin olması araştırmamıza katkı
sağlayacak dokümanları oluşmuştur.
Filmler, fotoğraflar ve videoların araştırmalara sunmuş olduğu avantajlar
bulunmaktadır. Bunlar, yüz ifadeleri, vücut hareketleri ve mimikler gibi sözel
olmayan davranışları, orijinal formunda ve belli bir süreklilik içerisinde sunması;
araştırmacı tarafından birden fazla ve değişik aralıklarla aynı davranışları izleme
olanağı vermesi; tekrar edilmesi zor veya nadiren oluşan olay ve olguların
saptanmasına imkan tanıması ve elde edilen dokümanların başka araştırmacılar
tarafından kullanılabilir, araştırmacının vardığı sonuçların geçerliliği sınanabilir veya
daha önce ulaşılmış sonuçlardan farklı olarak alternatif sonuçlara ulaşılması mümkün
olabilir. (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 142) Bu açıdan araştırmamız için en çok
yararlanılan dokümanlar madde sınıflandırılması ve kullanımı ile alakalı akademik
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çalışmalar, madde türlerinin ve kullanımlarından sonra bireyde oluşan etkilerin
belgeselleri, madde kullanan bireyler ve yaşam tarzları ile alakalı filmler, madde
kullanan bireylerin kafaları güzelken (madde kullandıktan sonra keyif almışken)
çektikleri kısa videolar, madde kullanan bireylerin kendilerinin yazmış oldukları rap
şarkı sözleri ya da madde kullanımı ile ilgili şarkı/müzikler olmuştur. Araştırmamız
açısından faydalı olacağını düşündüğümüz filmlerde madde kullanan bireyin hayat
pratiklerinin ve madde kullandıktan sonra kullandığı maddenin bireyde bıraktığı
etkilerinin neler olduğu dikkatlice incelenmiş ve bu tarz görsel materyallerde
yanlılığın yansıyıp yansımadığına dikkat edilmiştir. Madde sınıflandırılması ve
kullanımı ile ilgili belgeseller defalarca izlenmiş, görüşmecilerimde de bu
belgesellerden yola çıkarak benzeri etkilerin oluşup oluşmadığı tespit edilmeye
çalışılmıştır. Akademik çalışmalarda da aynı şekilde incelemeler yapılmış, akademik
olarak verilen bilgilerin gündelik hayatta madde kullanan bireyler üzerinden geçerlik
ve güvenirliği test edilmiştir. Bunun dışında ilgi çekici nokta ise bizzat maddelerin
isimlerin bazı tarz müziklere konu olması ve madde kullanımı ile alakalı şarkı
sözlerinin yazılmış olması olmuştur. Ortaya çıkan şarkı sözlerinin yazanların bizzat
madde kullandığı tespit edilmiş, yazdıkları şarkı sözlerinden ve yaptıkları müzik
türlerinden hayata, topluma bakış açıları, ruh halleri saptanmıştır.
Bütün bu doküman inceleme ve analizleri sonucunda madde kullanan bireyler ve
madde kullanımı üzerine farklı bakış açıları elde edilmiştir: (1) madde kullanan
bireylerin toplum tarafından dışlayıcı, damgalayıcı ve ötekileştirici tavrı, (2) belli bir
süre sonra toplum tarafından dışlanan madde kullanan bireylerin de yaşadıkları
toplumun içine dahil olmayı istememe durumu, (3) madde kullanan bireylerin belli
bir süre sonra kendilerinin de bu toplumda var olduğunu gösterircesine ve bir
başkaldırı niteliğinde şarkı sözleri ve müziklerin yapılması, (4) madde kullanan
bireylerin belli bir süre sonra içine düştükleri durumu, acizliği simgeleyen fotoğraf
ve haberlerin sunulması, (5) bir yandan madde kullanımını öteleyen, her durumda
olumsuz bir davranış olarak sergileyen bir yandan da yaratıcılık gibi olumlu yönlerini
vurgulayan filmlerin olması olmuştur. Bu şekilde araştırmamız için gerekli bütün
materyaller elde edilmiş, analizleri yapılmış ve araştırmamızın bulguları kısmında
sırası geldikçe kullanılmaya çalışılmıştır.
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Bütün bu süreçte ehemmiyetle üzerinde durduğumuz nokta, elde ettiğimiz
doküman verilerine direkt olarak itimat etmeyerek değişik kaynaklardan da araştırma
yapıp ulaştığımız bilginin kıyas yapılarak doğruluğunu saptamak olmuştur. Fakat
genel olarak doküman verilerinde elde ettiğimiz veri bağımlı bireylerin toplum
tarafından kabul görmediğidir. Her ne kadar madde kullanan bireyleri maddeden
arındırmak adına yapılan girişimler olsa da toplum nezdinde genel kabul görmüş bir
yargı olarak ‘kendine bile yararı dokunmayan birey’ algısı oluşmuş ve dahası madde
kullanan bireylerle ilişkilerinin olmaması ya da en asgari düzeyde olması tercih
edilen bir durum olmuştur. Bunun dışında madde kullanan bireylerin yasal olan
madde (alkol) hariç, yasal olmayanların yasal düzenleyiciler ve toplum tarafından
denetleniyor olması genel olarak kendilerinde caydırıcılıktan ziyade daha çok madde
kullanımını arttırmaya yönelik bir tutum oluşturmuştur.

2.3. ARAŞTIRMA SAHASI
Araştırmamıza konu olan ilimiz Konya, Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en
büyük ili ve en kalabalık yedinci şehridir. Otuz bir ilçeden oluşan Konya’da Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2015 verilerine göre 2.130.544 kişi yaşamaktadır.
(http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=1669)
Konya Selçuklu ilçesinin nüfusu, 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı kanun ile
mahalle statüsüne dönüşen belde ve köyler de dahil olmak üzere 2016 yılı itibariyle
604.706 kişi olup, bu nüfusun 297.745’i erkek, 306.961’i ise bayanlardan
oluşmaktadır. Bu rakamla Konya’nın en büyük ilçesi olan Selçuklu, Türkiye’de
bulunan 49 ilden daha fazla nüfusa sahiptir. Selçuklu ilçesinde bulunan en kalabalık
beş mahalle sırasıyla; 53.095 kişilik nüfusuyla Yazır Mahallesi, 39.789 kişilik
nüfusuyla Bosna Hersek Mahallesi, 32.183 kişilik nüfusuyla Sancak Mahallesi,
28.094 kişilik nüfusuyla Mehmet Akif Mahallesi ve 22.813 kişilik nüfusuyla
Akşemsettin Mahallesi’dir. Saha araştırmamıza ev sahipliği yapan Konya’nın
Selçuklu ilçesinin ikinci kalabalık mahallesi olan Bosna Hersek Mahallesi’nin
toplam nüfusu 39.789’tur. Bu nüfusun 19.878 kişisini erkek nüfusu oluştururken,
19.911 kişisini de kadın nüfusu oluşturmaktadır. Selçuklu ilçesinde ikamet eden
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vatandaşlar, farklı sebeplerle Türkiye’nin dört bir yanından gelen bireylerdir. Bu
açıdan Selçuklu ilçesinde ikamet eden vatandaşların nüfusa kayıtlı oldukları en
kalabalık beş şehir sırasıyla; 462.204 kişilik nüfusuyla Konya, 16.690 kişilik
nüfusuyla Karaman, 10.248 kişilik nüfusuyla Aksaray, 6.374 kişilik nüfusuyla
Kayseri ve 5.919 kişilik nüfusuyla Ankara’dır.

Bizim araştırmamıza görüşmeci

olarak katılan bağımlı bireylerin nüfusa kayıtlı oldukları yer incelendiğinde bu
sayının Selçuklu ilçe sınırlarındaki dağılımı şu şekilde tespit edilmiştir: Selçuklu
ilçesinde ikamet eden Diyarbakırlı 1418, Batmanlı 789, Ankaralı 5919, Malatyalı
1756, Konyalı 462204, Bursalı 927, Erzurumlu 2735 kişi. Bu şekilde
görüşmecilerimizden elde edilen demografik bilgilerle nüfusa kayıtlı oldukları yerler
tespit edilmiş ve buna göre görüşme yaptığımız bağımlı bireylerin Selçuklu ilçesinde
ikamet

eden

hemşehri

vatandaş

sayıları

saptanmıştır.

(http://www.selcuklu.bel.tr/ilcemiz/detay/277/nufus-dagilimi.html)
Selçuklu ilçesinin Bosna Hersek Mahallesi’nin nüfusunun yaş gruplarına göre
dağılımı, 0-4 yaş aralığında 3038 kişi, 5-9 yaş aralığında 3138 kişi, 10-14 yaş
aralığında 2999, 15-19 yaş aralığında 4449 kişi, 20-24 yaş aralığında 6548 kişi, 2529 yaş aralığında 3992 kişi, 30-34 yaş aralığında 3371 kişi, 35-39 yaş aralığında
2797 kişi, 40-44 yaş aralığında 2339 kişi, 45-49 yaş aralığında 2054 kişi, 50-54 yaş
aralığında 1934 kişi, 55-59 yaş aralığında 1217 kişi, 60-64 yaş aralığında 893 kişi, 65
yaş ve üzerinde ise 1020 kişidir. (http://www.selcuklu.bel.tr/ilcemiz/detay/277/nufusdagilimi.html) Araştırmamıza dahil olan bağımlı bireylerin yaşları incelendiğinde de
15-19 yaş aralığındaki bireylerimiz 4449 kişinin arasına, 20-24 yaş aralığındaki
bireylerimiz 6548 kişinin arasına, 25-29 yaş aralığındaki bireylerimiz de 3992 kişinin
arasına girmektedir. Görüşmeler neticesinde madde kullanan bireylerin 20’li ve genç
yaşlarda olduğu görülmüştür. Bu durum hem henüz sağlık açısından endişe
duymadıkları hem biyolojik olarak kendilerini daha çabuk yeniledikleri hem de daha
gözü kara, deli dolu, tabiri caizse henüz hayatın gerçekleriyle yüzleşmemiş,
sorumluluk almaya başlamış bir yaş aralığının temsilini oluşturmaktadır.
Selçuklu ilçesi bütün alanlarda hızla ilerleme kaydederken eğitim alanında da
önemli gelişmeler göstermiştir. İlçe genelinde okuryazarlık oranı % 98’lere ulaşırken
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 5750 kişilik eğitim kadrosuyla eğitim
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hizmetleri vermektedir. Bu açıdan bakıldığında okul türü olarak zengin bir çeşitliliğe
sahip olan ilçede Selçuk Üniversitesi ve Mevlana Üniversitesi de bulunmaktadır.
Saha araştırmamızın yürütüldüğü Selçuk Üniversitesi’nde 21 Fakülte, 1 Devlet
Konservatuarı, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, 1 Sağlık Yüksekokulu, 3 Yüksekokul, 23 Meslek Yüksekokulu, 6
Enstitü, 29 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 70.835’ i bulan öğrenci sayısı ile
ülkemiz

üniversiteleri

arasında

ilk

sıralarda

yer

almaktadır.

(http://www.selcuklu.bel.tr/ilcemiz/detay/277/nufus-dagilimi.html)
Görüşmecilerimizin tamamı Selçuk Üniversitesi öğrencisi olup Mühendislik
Fakültesi’nde, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve Edebiyat Fakültesi’ne kayıtlı
bulunmaktadır.
Madde bağımlılığı adı altında yaptığımız araştırmanın Selçuklu ilçesi olarak
belirlenmesindeki en büyük neden ise uyuşturucu kullanımının Selçuk Üniversitesi
bölgesinde daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 29 Mart 2015 Konya Yenigün
gazetesinin yapmış olduğu habere göre Selçuk Üniversitesi bölgesinde öğrenciler
tarafından esrar kullanımının artış gösterdiği belirtilmektedir. Öğrencilere yoğun
satışın yapıldığı bu bölge çalışmamız için önemli bir çalışma sahası olmaktadır.
Konya’da 2014 yılına bakıldığında uyuşturucu ile alakalı 1301 olay gerçekleşmiş,
2495 şüpheli yakalanmış ve 410 kişinin uyuşturucudan tutuklandığı belirtilmektedir.
2013 yılına göre olay sayısının yüzde 2,5 oranında artmış olması önemli bir sayı
olmaktadır. Uyuşturucu madde yakalama oranlarında Konya İstanbul’dan sonra
ikinci sırada yer almaktadır. İstanbul 2513 yakalama ile birinci olurken, Konya 563
ile

ikinci

sırada

yer

almaktadır.

(http://www.konyayenigun.com/haber/97025/Uyusturucu_korkutuyor.html)
Konya’nın

madde

bağımlılığının

yüksek

olduğu

iller

arasında

olduğunu

vurgulayan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği
Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Eren, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya ve
Bursa

illerinin

bazı

trendlerle

birbirine

benzediğini

ifade

(http://www.kanal42haber.com/batakliga_dusmeyin_haber2519.html)

etmektedir.
Bu

istatiki

veriler saha çalışmamız için doğru seçim yaptığımızı göstermektedir.
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Selçuklu ilçesinin en kalabalık ikinci mahallesi olan Bosna Hersek’te asayiş ve
güvenliğin sağlanması açısından ilçede bulunan diğer üç merkez dışında Bosna
Hersek

Polis

Merkezi

de

bulunmaktadır.

(http://www.selcuklu.bel.tr/ilcemiz/detay/277/nufus-dagilimi.html) Fakat yaptığımız
araştırma ışığında kimi zaman yasal düzenleyicilerin varlığı bile madde kullanımının
ya da satışının önüne geçemediğini, madde kullanım yaşının makro ölçekte
Türkiye’de mikro ölçekte Konya’da 13’lere düştüğünü ve Konya’da Selçuk
Üniversitesi öğrencilerinin kullanım konusunda en fazla artışı gösterdiği tespit
edilmektedir.
Sonuç olarak özetleyecek olursak saha araştırmamızda Konya ilinin Selçuklu
ilçesini tercih etmemizdeki temel amaç, Selçuklu’nun bir ‘öğrenci memleketi’ olarak
anılması, bünyesinde barındırdığı iki üniversitenin (Selçuk Üniversitesi ve Mevlana
Üniversitesi) olması sebebiyle farklı memleketlerden gelen öğrencilerin sosyokültürel etkilerinin en yoğun yaşandığı ilçelerden birisi oluşu, öğrenci için takılacak
mekanların ve özgür yaşam alanlarının oluşu ve bu özgürlüğe bağlı olarak kullanılan
madde oranının en fazla bu bölgenin olması gibi faktörleri sayabilmemiz mümkün
görünmektedir.

2.4. ARAŞTIRMA GRUBU
Niteliksel araştırmalarda tekniğin belirlenmesinden sonraki adım görgül
gerçekliğin bir kısmına erişebilmektir. Araştırmacılar, araştırmalarıyla ilgili bütün
birimleri araştıramayacaklarından bu birimlerden oluşturulmuş örneklemlerle
çalışmak zorundadırlar. Toplum araştırmalarının nitel çalışmalarında ilk olarak
‘olasılıkçı olmayan örneklem türleri’ kullanılırken, daha sonra yeni örneklem
türlerinin gelişmesiyle ‘niteliksel örneklem türleri’ de kullanılmaya başlanmıştır.
(Geray, 2006: 113, 125)
Bir araştırmada amaç, evren hakkında bilgi toplamaktır. Evren ise bir
araştırmada soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği canlı ya
da cansız varlıklardan oluşan büyük bir grubu temsil etmektedir. Evren birimlerinin
tümüne ulaşıldığı takdirde örnekleme ihtiyaç duyulmaz. Fakat bir araştırmacı için
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bütün evren birimlerine aynı anda ulaşabilmek oldukça güç bir iş olduğundan
çalışılan evrenden seçilen sınırlı bir parça ile çalışmaları sürdürmek daha mantıklı bir
tercih olmaktadır. Böylece araştırmacı ilk adım olarak evrenin özelliklerini
belirlemek, tahmin etmek amacıyla onu temsil edecek uygun örnekleri seçmeye
yönelik bir çalışma içine girmelidir. (Büyüköztürk ve diğer, 2012: 80-81) Bizim
araştırmamızda nitel bir çalışma olduğu için kullandığımız örneklem biçimi niteliksel
örneklem türlerinden biri olan kartopu örneklemi olmuştur.
Kartopu örneklemi, evrenin sınırlarının veya evrene üye olanların kesin olarak
belirlenemediği durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemi kullanmak için
herhangi bir nedenden dolayı evrene dahil olmuş birisiyle iletişim kurmak gereklidir.
Sonra iletişim kurulan kişinin yardımıyla bir başkasıyla, daha sonra aynı yolla bir
başkasıyla temas kurularak kartopu etkisi şeklinde zincirleme bir şekilde örnekler
çoğaltılır. Bu yöntem, araştırmacının problemine ilişkin olarak zengin bilgi kaynağı
olabilecek birey veya durumların saptanmasında özellikle etkili olmaktadır. Temel
problem araştırmaya katkı sağlayacak bireyle ilk teması yakalayabilmektedir. İlk
temastan sonra süreç kendiliğinden işlemektedir. İletişime girilen kişiye “Bu konuda
en çok bilgi sahibi kimler olabilir? Bu konuyla ilgili olarak kim veya kimlerle
görüşmemi önerirsiniz?” şeklinde doğru soruların yöneltilmesiyle süreç işlemiş olur.
Süreç işledikçe elde edilen isimler ve durumlar artacak, belirli bir süre sonra sadece
belirli isimler hep öne çıkmaya başlayacak ve böylece araştırmacının görüşmesi
gereken birey sayısı veya ilgilenmesi gereken durum sayısı azalacaktır. (Yıldırım ve
Şimşek, 1999: 73; Altunışık ve diğerleri, 2004: 131)
Araştırmamızın çalışma grubunun oluşması için öncelikle teorik örneklemle yola
koyulmuş, daha sonra kartopu örneklemi ile grubumuz zenginleştirilmiştir. Teorik
örneklemde araştırmacı saha çalışmasının başında görüşeceği kişileri tam net bir sayı
ile belirlemeden yola çıkmakta, bu seçim araştırma süreci boyunca şekillenmektedir.
(Yaman, 2013: 127) Bu anlamda araştırmamız boyunca mümkün olduğu kadar
madde türleri, kullanımları ve temin etme şekilleriyle farklı tecrübelere sahip bağımlı
bireylere ulaşabilmek, onların madde kullanmaya başladıkları zaman dilimlerine,
madde kullandıkları süre içerisinde yaşadıkları unutulmaz olaylara, madde kullanımı
ve etkileri ile alakalı tecrübi birikimlere ve toplumsal olarak var olma çabalarına
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erişebilme adına örneklem seçme sürecimiz saha araştırmamız devam ederken
olgunlaştırılmaya çalışılmıştır. “Yaman’ın (2013: 127) ifadesiyle bu kapsamda teorik
örneklemin doğası gereği sahadan edinilen bilgilerde ve yaklaşım biçimlerinde
tekrarların artması, çalışmada doyum noktasının belirlenmesinde temel kıstas
olmuştur.”
Kartopu örneklemi de saha çalışması boyunca teorik örneklem yöntemine
eklenerek kullanılan örneklem biçimidir. Kartopu örnekleminde üzerinde durulması
gereken nokta, araştırmacının görüştüğü kişilerden bazılarının kaynak kişi haline
gelmesi ve bu sayede yeni kişilere ulaşılmasına olanak sağlanmasıdır. (Yaman, 2013:
127) Bu açıdan madde kullanımını bırakmak amacıyla iç buhranlar yaşayan, bu
doğrultuda kendine yeni arkadaş çevreleri edinmek isteyen ve hayatının sekteye
uğramasından dert yakınan, iç sıkıntısını hafifletmek için bizimle doğrudan iletişime
geçen Zenci kod adlı görüşmecimiz bizim adımıza yeni görüşülecek madde bağımlısı
bireylere kaynak kişi rolünü üstlenmiştir. Araştırmamızın saha çalışmasında kaynak
kişinin olması bir yandan araştırma grubumuzun genişlemesine zemin hazırlarken,
bir yandan da araştırma konumuzun hassas olması itibariyle yeni görüşeceğimiz
madde bağımlısı bireylerde daha hızlı bir şekilde güven oluşturmamıza yardımcı
olmuştur. Dahası kaynak kişinin önerdiği her yeni görüşmecimizin bize, ‘araştırma
konunuz madde bağımlılığı ise kesinlikle X isimli şahısla görüşmenizde fayda var,
aaa bizim şu arkadaş benden daha müptezel bence onunla da görüşmelisiniz’
şeklindeki yönlendirmeleri sürecin daha kolay işlemesine olanak sağlamıştır.
Araştırmamızın saha çalışması kısmında madde bağımlısı bireyleri bütün
toplumsal bileşenlerle birlikte çözümleyebilmek adına, madde bağımlısı bireylerin
eğitim-öğretim gördükleri farklı fakülte ve bölümlerde, farklı bölgelerde yetişen ve
farklı ailelerde büyüyen, ayrıca farklı cinsiyetlere sahip olan kesimlerle
derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmeye özen gösterilmiştir. Derinlemesine
mülakat ve katılımlı gözlemle elde etmek istediğimiz asıl amaç ise madde bağımlısı
bireylerin madde almayı nasıl tecrübe ettikleri ve süreç içerisinde kendilerinin
bağımlı hale geldiklerini nasıl anladıklarını, dahası toplumsal hayattaki varlıklarının
nasıl olduğu, kendilerini hayatın neresinde ve ne kadar gördükleri olduğu için
yürütülen nitel araştırma boyunca fenomenolojik yöntemin bireylerin olguları anlama
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ve duyumlama yaklaşımlarının daha sağlıklı bir analizinin yapılması adına, madde
kullanan bireylerin toplumsal hayat içerisindeki sosyalleşme alanlarının nerelerde ve
daha çok kimlerle olduğu betimlenmeye çalışılmıştır. Bu açıdan fenomenolojik
yöntemin asıl belirleyici faktörü olan ‘askıya alma (paranteze alma)’ durumu bizim
için büyük önem teşkil etmiş ve bağımlı bireyler ve sosyalleştikleri alanlar hakkında
varsayılan bütün toplumsal kabuller göz ardı edilerek süreç başlatılmıştır.

2.5. ARAŞTIRMANIN VERİ ANALİZİ
Nitel araştırmalarda veri analizi, araştırmacıların en fazla zorluk çektikleri
kategorilerden biridir. Veri toplama aşamasından sonra araştırmacı, bir veri setine
ulaşır. Toplanan verilerin analiz edilmesi ise araştırmanın en önemli ve ehemmiyetle
gerçekleştirilmesi gereken aşamalardan birisidir. Her araştırma farklı özelliklere
sahip olduğu için her araştırmada da aynı veri yöntemleri kullanılmamaktadır.
Araştırmacı hem araştırmanın hem de toplanan verilerin özelliklerinden yola çıkarak
var olan veri analizlerini inceleyip kendi araştırması için en uygun olan veri analiz
planını geliştirmek zorundadır. (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 156) Bizim de
araştırmamızda üç farklı nitel veri toplama tekniğinden yararlanılarak veri seti
oluşturulmuştur: (1) Derinlemesine Mülakat, (2) Katılımlı Gözlem, (3) Doküman
İnceleme: Film, Fotoğraf, Müzik ve Sosyal Medya Yazışmaları şeklindedir.
Araştırmamızın veri analizine ilk olarak verileri kodlamakla başlanılmıştır. Bu
aşamada elde etiğimiz bilgileri inceleyerek, anlamlı bölümlere ayırmaya ve her
bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiği bulunmaya çalışılmıştır. Kimi zaman
bir kelime, kimi zaman bir cümle, kimi zaman bir paragraf ya da bir metin halinde
olan veriler bölümlere ayrılmıştır. Kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturan
bölümlere de isimler verilmiş, kodlamalar yapılmıştır. Kodlamalar birden fazla
kelimelerle anlamlı hale gelecek şekilde oluşturulmuştur. Dolayısıyla anlamlı
bölümlere tanımlayıcı isimler (kodlar) verilmiştir. Tüm veriler bu şekilde
kodlandıktan sonra bir kod listesi elde edilmiştir. Bu liste verilerin incelenmesinde ve
organize edilmesinde araştırmamız için anahtar liste görevini görmüştür. (Yıldırım
ve Şimşek, 1999: 163)
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Araştırmamızın niteliksel veri analizinin yapılması için ikinci adım olarak
‘tematik kodlama’ oluşturulmuştur. Tematik kodlama, gözlem ve görüşme
çıktılarının çeşitli kavramlar, başlıklar veya temalara göre sınıflandırılmasıdır. Süreç
içerisinde anlamı oluşturan kurucu unsurların karşılaştırılması, zıtlaştırılması ve
soyutlanması tematik kodlama ile gerçekleşmektedir. (Geray, 2006: 176) Tematik
kodlama adı altında gerçekleştirilen veri analizinde araştırmamız için yapılan
derinlemesine mülakat görüşmeleri ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve
toplamda 733 dakika tutulmuştur. Kayıt altına alınan görüşmeler, sesli ortamdan
yazılı ortama çözüm yapılarak aktarılmış ve böylece geniş bir derinlemesine mülakat
arşivine ulaşılmıştır. Elde edilen bu arşiv, araştırmamızın her safhasında bize
yardımcı olmuştur. Bütün bunlardan önce yaptığımız bir ön araştırma neticesinde bir
tematik çerçeve çizilmiş ve derinlemesine mülakat soruları hazırlanırken bu
çerçeveden yararlanılmıştır. Fakat saha çalışmamız devam ederken olgunlaşan süreç
ve bilgilerden dolayı yeni temalara ulaşılmış, her defasında belirlenen temalar
yeniden şekillendirilerek araştırmanın ana eksenini oluşturmuştur. Yeni temalar
şekillenirken süreç içerisinde birtakım temalardan da vazgeçilmiştir. Dolayısıyla saha
araştırmamızın başından sonuna kadar uyumlu ve tutarlı bir veri setinin oluşmasına
gayret edilmiştir. Bu süreçte tematik kodlamanın “iç tutarlılığa” sahip olup olmadığı,
verilerin anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı sık aralıklarla kontrol edilerek
araştırmanın sağlaması yapılmıştır. Bunun dışında farklı temaların, araştırma
konumuzla ile ilgili olarak kendi aralarında anlamlı bir bütüne ulaşıp ulaşmadığına
dikkat edilmiş ve “dış tutarlılığa” ulaşılması sağlanmıştır. İç ve dış tutarlılığı göz
önünde bulundurularak yapılan tematik neticesinde tüm veri setini oluşturan görüşme
bulguları, gözlem bulguları ve dokümanlardan elde edilen bilgiler anlamlı ve
bütünsel bir şekilde araştırma bulgularına yansıtılmaya çalışılmıştır. (Yıldırım ve
Şimşek, 1999: 173)
Tematik kodlamanın ardından üçüncü adım olarak toplanılan veriler organize
edilecek şekilde bir sistem haline getirilmiştir. Bu sisteme göre elde edilen veriler
düzenlenerek belirli olgulara göre veriler tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Bu
aşamada önemle üzerinde durduğumuz nokta, verilerin okuyucunun anlayabileceği
şekilde açıklanması ve yorumlanması olmuştur. Amaç, elde edilen verilerin
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olabildiğince tanımlayıcı bir şekilde ilk elden okuyucuya sunmak olmuştur. Başka bir
deyişle, toplanan veriler işlenmiş bir biçimde okuyucuya sunulmuştur. (Yıldırım ve
Şimşek, 1999: 174)
Son olarak ayrıntılı bir biçimde tanımlanan ve sunulan bulgular, yorumlanarak
araştırma boyunca elde edilen veriler kapsamında da geniş bir değerlendirme ile
sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen konuya yakın olmamız ve
araştırma konumuza ilişkin ilk elden deneyimler edindiğimiz için bu safhada
yorumlara da yer verilmiştir. Verilerin elde edilmesinde saha çalışmasında bizzat
bulunduğumuzdan dolayı araştırdığımız konuyla alakalı düşüncelerimiz araştırmanın
veri analizinde izlenen aşamalara uygun bir şekilde belli tutarlılıklarla sunulmuştur.
Başka bir deyişle, toplanan verilerin açıklanması ve anlamlandırılmasında yardımcı
olabilecek görüş ve yorumlarımız bulgular arasında neden-sonuç ilişkileri kurarak,
bulgulardan birtakım sonuçlar elde ederek ve elde edilen sonuçların önemine ilişkin
açıklamalar yaparak dile getirilmiştir. (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 174-175)
Takip edilen bu aşamalar dışında aylara yayılan katılımlı gözlem sürecinde
bir gözlem notu arşivi oluşturulmuştur. Gözlem notları, derinlemesine mülakat
görüşmeleri ile harmanlanarak araştırmanın kuramsal-kavramsal çerçevesinin
oluşturulmasında katkı sağlayıcı bir faktör olmuştur. Ayrıca araştırmanın geçerlik ve
güvenirliliğinin sürekli sınanmasını sağlayarak tutarlı sonuçlar elde etmemize
yardımcı olmuştur. Bunun dışında madde bağımlıları ve madde kullanımları ile
alakalı film, fotoğraf, belgesel ve video gibi görsel malzemelerin toplanması,
maddelerle alakalı yazılan rap şarkı sözlerinin ve madde kullanan bireyler için
yapılmış müziklerin tanımlanması, kullanımlarının çözümlenmesinde elde edilen
veriler derinlemesine mülakat görüşmelerinde belirlenen tematik şemaların içerisinde
değerlendirilmiştir. Araştırmamızın veri analizinde hem betimsel hem de sistematik
analiz tekniği birlikte kullanılmaya çalışılmıştır. Betimsel analizle görüşülen
bireylerin anlatımlarının okuyucuya bütünlüklü ve dolaysız aktarımı, sistematik
analizle de elde edilen verilerle ilgili birtakım nedensel ve açıklayıcı sonuçların
aktarılması hedeflenmiştir. (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 158) Bütün bu aşamaları
adım adım izlerken araştırma sürecinde ilk olarak derinlemesine mülakat
görüşmelerinden elde edilen ses kayıtları, katılımlı gözlem sürecinde tutulan notlar,
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madde sınıflandırılması ve madde bağımlılığı ile alakalı yazılı-görsel arşiv alt
kategorilere ayrılarak temalaştırılmıştır. Temalardan oluşturulan sistemli her bir
bölüm kendi içinde tutarlı ve diğer bölümlerle de geçiş sağlanacak şekilde yazılmaya
çalışılmıştır. (Yaman, 2013: 131)

2.6. SAHA ARAŞTIRMASI
“…Bir mesele kendi meselen haline gelmediği sürece o araştırmayı
yapamazsın…”
Araştırmamızın aylara yayılan saha çalışmasını aşama aşama ifade etmek
herhalde çalışmamızın en zorlu kısımlarından biri olacaktır. Çünkü birden fazla
bireyle bire bir muhatap olmak, hayatlarına dahil olmak, zaman zaman onlar için
fazlasıyla önem taşıyan deneyimleme anılarını dinlemek ve dahası çalıştığımız
konunun hassas, görüşme yaptığım bireylerce kısmen mahrem olması saha
araştırmamızı oldukça değerli kılmaktadır. Bu yüzden mümkün olduğunca, saha
çalışması esnasında yaşanan, gözlenen olay ve olgular olduğu gibi aktarılmaya
çalışılacaktır.
Araştırmamıza

konu

olan

‘madde

bağımlılığı’

fikri

çalışmamızın

şekillenmesinden yaklaşık bir yıl önce oluşmaya başlamıştı. Son yıllarda madde
kullanım yaşının makro ölçekte dünyada, mikro ölçekte Türkiye’de oldukça aşağılara
çekilmesi ve gencecik, yaratıcı, heyecan dolu bireylerin madde kullanımıyla göz göre
göre erimesi bizi bu çalışmaya iten en büyük sebeplerden birisi olmuştur.
Çalışmamızdan yaklaşık bir yıl önce bir sabah haberleri izlerken on altı, on yedi
yaşlarında bir gencin bonzai kullanmasıyla şuurunu kaybetmesi ve sonrasında hayata
veda etmesi bizi oldukça derinden etkilemişti. Akabinde araştırmama dahil olan
görüşmecilerimden birinin geçen sene gayri ihtiyari bir şekilde bir sohbette hayatı
sorguladığını fark etmem beni kendisine daha da yakınlaştırmıştı. Sonraki süreçlerde
bu kadar genç birinin derdinin ne olabileceğini, böylesine acımasız bir şekilde hayatı
ve kendisini sorgulatan nedenlerin neler olabileceğinin peşine düşmüştüm.
Düşüncelerimde yoğunlaştığım bir zaman diliminde iyi niyetli, saygılı, merhametli,
hoş sohbet gencin madde kullandığını öğrendim. İlk etapta bende şok etkisi yaratan
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bu durumun öğrenilmiş bilgiler yüzünden oluştuğunu fark ettim. Yani toplumsal bir
kabul olarak iyi, saygılı, merhametli bir gencin madde kullanabileceğini
kabullenememekti benim durumum. O dakikadan sonra toplumsal araştırmalar
üzerine

uzmanlaşmak

isteyen

birinin

(kendimin)

önyargılarından

arınması

gerektiğini, bu şekilde yol alabilmesinin mümkün olmadığını fark ettim.
Fenomenolojik bir çalışmaya kolları sıvamamın temel nedeni de bu olsa gerek,
hayatımdaki bütün ön kabulleri askıya almak çalışmak istediğim madde bağımlılığı
konusunun bir başarısıdır diyebiliriz.
Türkiye’nin son yıllarda madde kullanımı yaşının oldukça aşağılara çekilmesi ve
hemen hemen her gün haberlerde ‘bonzai’ denilen madde kullanımıyla gencecik
yaşlardaki bireylerin kimi zaman hayata tutunma, kimi zaman da hayata vedalarını
izlediğim o zaman dilimlerinde madde kullanımıyla hayatı sorgulayan ve tabiri
caizse ruhen intihar etmiş, fakat bedenen hala bir umutla çıkış yolu arayan gencin
hayatıma dahil olması bizzat ‘madde bağımlılığı’ adı altında bir konuyu araştırmamı
zorunlu kılmıştır. Bir zamanlar kıymetli bir akıl hocam bana ‘bir mesele kendi
meselen haline gelmediği sürece o araştırmayı yapamazsın, yapsan bile sağlıklı
olmaz’ demişti. Demek ki tam olarak anlatmak istediği ya da benim anlamam
gereken şey buymuş. Bütün bu olaylar yaşandıktan sonra ‘madde bağımlılığı’ benim
meselem haline gelmişti. Araştırma yapmam için bundan daha geçerli bir neden
olamazdı. Dolayısıyla bir yandan benden yardım eli isteyen birinin elini boş
çevirmemek isterken, bir yandan da toplumsal araştırmalar yapan birinin araştırması
gereken bundan daha kıymetli bir konunun olamayacağını düşünmüştüm.
Araştırmamızın konusunu kafamda netleştirdikten sonra bu fikri değerli
danışman hocam Mehmet Ali Aydemir ile paylaştım. Kıymetli görüşlerini benimle
paylaştıktan sonra araştırma konumuzun ilerlemesi gereken rotayı çizmiş bulunduk.
Araştırmamız için adım adım takip etmemiz gereken yol haritasını çizdikten sonra
işe koyulmamamız için bir neden kalmamıştı.
İlk olarak oldukça yabancı olduğumuz ‘madde bağımlılığı’ üzerine geniş çaplı bir
literatür taraması yapıldı. Madde nedir, madde sınıflandırılması nasıl olur, bağımlılık
nedir, bireyin bağımlı olma süreci nasıl oluşur, bu süreçte neler yaşanır, madde
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kullandıktan sonra etkileri nelerdir vs. gibi bir sürü aklımızdan geçen konu başlıkları
adına internet, kütüphane, akademik çalışmalar vasıtasıyla bilgiler edinildi. Bununla
kalmayarak her fırsatta madde kullanımıyla alakalı filmler, belgeseller, videolar
izlendi. Konuya giderek kendimizi ait hissetmemiz sayesinde konuya daha farklı
açılardan bakmaya başlanıldı. Madde kullanımı ve sınıflandırılmasıyla alakalı
yapılan geniş bir okumadan sonra bunun görünmeyen yüzüne inmek istenildi.
Amacımız, ‘madde bağımlılığı ve sınıflandırılması’ adlı bir konuyu çalışmaktan çok
‘madde bağımlılığı olan bireylerin toplumsal aidiyetleri ya da toplumsal
dışlanmalarının nasıl olduğu’ olacaktı. Bu yüzden ilk etapta elde ettiğimiz bilgilerde
‘madde bağımlılığı, kullanımı ve sınıflandırılması’ na yönelik akademik çalışmaların
Sosyal Hizmetler ve Sağlık Bilimleri Bölümlerinde çalışılmış olduğunu, fakat bizim
derdimiz olan meselenin henüz çalışılmamış olması, bizi araştıracağımız konunun
zorlu ama bir o kadar da kıymetli olacağı düşüncesine götürdü.
Madde bağımlısı bireyler üzerinden bir çalışma yapmak, aynı zamanda bir
altkültür okumasını da zorunlu kılmıştır. Kapsamlı bir madde bağımlılığı literatür
taraması yaptıktan sonra madde bağımlısı bireylerin kimler olduğu ya da olabileceği,
nerelere takılıp, nerelerde yaşayabileceği, hayat pratiklerinin neler olduğu vs. gibi
sorulardan yola çıkarak gençlik altkültürleri okumasıyla beraber madde bağımlısı
bireylerin bir altkültür oluşturup oluşturamayacakları üzerinde düşünülmüştür.
Araştırma konumuza kendimizi ait hissedecek kadar bir literatür taraması
yaptıktan sonra saha çalışmamızın nerede gerçekleştirileceğine ilişkin soruya cevap
aranıldı. Saha araştırmamızın ilk gözlem tekniğinin kullanıldığı bu safhada ‘madde
kullanan bireylerin en çok nerelerde ikamet edebileceği’ sorusuna cevap aramak
oldu. Araştırmamıza vesile olan ve bizzat kaynak rolü üstlenen gençle bu sorumuzu
paylaşınca, madde kullanan bireylerin genelde merkezden uzak, rahat, özgür
yaşayabileceği alanlarda var olduğunu ifade ederek, bu kriterlere uygun olarak
aileden çok öğrencilerin yaşadığı, ‘öğrenci mekanı’ olarak adlandırılan Konya’nın
Selçuklu ilçesinde saha araştırmamızı yürütmeye karar verildi.
Konya’nın Selçuklu ilçesinin saha araştırması için belirlendikten sonra
bağımlı gençlerle nasıl temasa geçileceği, hangi mekanlarda ve nasıl görüşmeler
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gerçekleştirileceği, dahası tespit edilen bağımlı gençlerin araştırmacıyla ne kadar
samimi ve açık konuşacakları, araştırmacının bağımlı bireylere nasıl güven
verecekleri konusu önemli sorular olarak karşımıza çıkmıştır. Bu açıdan
araştırmamız için kaynak rolü üstlenen genç, oldukça ehemmiyetli bir konumda bize
kanallar sağlayacak ve köprüler kuracaktı. Bir yandan araştırmamızın alacağı yolla
alakalı yaptığımız plan aklımızda şekillenirken, bir yandan da araştırmamıza kaynak
rolü üstlenen gençle paylaşımlarımız artmış, onun aracılığıyla yeni madde bağımlısı
bireylerle tanışma fırsatı yakalamaya çalışılmıştır. Böylece bir yandan kaynak rolü
üstlenen gençten başlayarak görüşmelere başlamış, bir yandan da madde bağımlısı
olan yeni bireylere kaynaklık oluşturan kişilerle temasa geçilmiştir.
Bağımlı bireylerle yapılan görüşmeler sırasında gençleri konuşmaya ikna
edebilmek için ilk olarak kimliğimizi açıklamış, yüksek lisans öğrencisi olduğumuzu,
akademik bir çalışma için bu görüşmeleri gerçekleştirmek istediğimizi, dahası
verilen bilgilerin kesinlikle hiç kimseyle paylaşmayacağımızı ve hiçbir şekilde kolluk
kuvvetleri ile bağlantımızın olmadığı en açıklayıcı ve güven verici bir dille ifade
etmeye çalışılmıştır. Bağımlı bireylere gereken güveni verdikten sonra yapılan
görüşmelerin genelinde ilk olarak çekimser oldukları, kendilerini nasıl ifade
edeceklerini bilmeyen bir şekilde konuştukları, hatta kullandıkları maddeleri
sıralamaktan mahcupluk duydukları tespit edilmiş, sonraki aşamalarda ise oldukça
açık, samimi, içten bir tavır takındıkları gözlemlenmiştir. Güvenin sağlanmasıyla
kimisinin bizi psikolog, kimisinin dert ortağı, kimisinin derdine deva olarak görmesi
de kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu açıdan derinlemesine mülakat görüşmelerinin
bazılarında ses kayıt cihazının durdurulmasıyla konu dışı anlatımlar, bireyler için can
alıcı olaylar dinlenilmiş, kendileri, hayatları, aileleri ve yakın çevreleriyle alakalı
itiraflarda bulunmuşlardır. Görüşmelerimizin cinsiyet olarak kadın ve erkek olarak
iki kategoride incelenmesi veri olarak araştırmamıza zenginlik sağlamıştır. Bu açıdan
kadınları görüşmeye ikna etmemiz erkeklerinkinden daha zor olsa da kayıt altına
alınan görüşmelerde hiçbir fark görülmemiş, kadınların da erkekler kadar rahat bir
dil kullandığına tanık olunmuştur.
Bağımlı bireylerle yapılan görüşmelerde en çok zorlanılan husus, sürekli
kendi aralarında kullandıkları ifadeleri kullanmaları, madde kullanan bireylerin kendi
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arkadaşlarıyla nasıl iletişime geçiyorlarsa o şekilde bir iletişim kurmak istemeleri
olmuştur. Araştırmamızın bu noktada sekteye uğramaması için görüşmecilerimizin
konuşma yaparken kontrollü davranmasını istememiş, kendi konuşacağı kelimeleri
durmadan kontrol edeyim derken konuşacağı konunun ne olduğunu unutması
durumunun yaşanması, konsantrasyonunun bozulması ihtimali düşünülerek, hiçbir
şekilde görüşmecilerimize müdahale edilmemiş, anlaşılmayan yerler not alınarak ya
uygun bir zamanda ya da görüşme bittikten sonra sorulmuştur. Bu yüzden
görüşmecilerimizin hemen hemen hepsinde bu durum gözlenmiş, madde bağımlısı
bireylerin kendi aralarında tıpkı bir “altkültür dili” haline getirdikleri iletişim
ifadeleri not edilmiştir. Saha araştırmamızın tamamlanmasıyla da elde edilen
verilerden bir “madde bağımlısı birey sözlüğü” oluşturacak kadar kelime ve
kavramın biriktiği saptanmıştır. (Yaman, 2013: 137)
Araştırma

boyunca

derinlemesine

mülakatlar

sırasında

zorlanılan

durumlardan bir diğeri ise bağımlı bireylerin madde kullanma süreçlerinde kendi
hayatlarına dair deneyimlerini, hayata bakış açısına dair umutsuz görüşlerini,
dramatik olan hatıralarını, kendilerine ait olmayan bir hayallerinin olmayışını ve
toplum tarafından ötekileştirilme duygusuyla kendilerine ait özsaygının nasıl yok
olduğunu paylaşırken duygusal dakikaların yaşanmış olması olmuştur. Böyle
durumlarda bir toplumsal araştırmacı olmaktan çok insan olduğumuzu hatırlayarak
tepkisiz kalmamış, anlatılanlar mülakatın devamını zorlaştıracak düşüncesiyle kayıt
dışı bırakılmıştır. Bu anlamda bu konuyu araştırırken, araştırmacı olarak zaman
zaman duygusal ve zihinsel gerilimler yaşanmış olsa da derinlemesine mülakat
görüşmelerinin seyrini olumsuz etkileyecek durumlardan özellikle kaçınılmış ve
kontrollü bir şekilde hareket edilmeye özen gösterilmiştir. Ses kayıt cihazı kayıt dışı
bırakıldıktan sonra ya da başka bir gün bizzat dertleşmek üzere görüşmecilerimden
bazılarıyla randevulaşarak sıkıntılarına çözüm yolu aranmış, sıkıntıları hafifletilmeye
çalışılmıştır.
Saha

araştırmasının

tamamlanmasıyla

bağımlı

bireylerle

kurulan

ilişkilerimizin bazıları zayıflamış, hatta tamamen yok olmuş olsa da bazılarıyla hala
iletişim sürecimiz devam etmiş, fırsat buldukça kendileriyle derdini anlatacak, çözüm
yolu arayacak bir şahıs rolü atfedilmişçesine vakit geçirilmeye çalışılmıştır. Hatta
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birçoğunda bu çalışmanın yerinin oldukça önemli olduğunu hissetmiş, bu araştırma
bir nevi onların dile getirmedikleri durumların büyük bir ifade etme biçimi olmuştur.
Araştırmanın saha çalışması sırasında bağımlı bireylerle nasıl iletişime geçileceği
konusunda oldukça ümitsizliğe girmişken tamamen doğal bir şekilde gelişen bu ilişki
biçimi, akıp giden saha araştırması safhasının elde edilen bulgularını raporlaştırma
sürecinde araştırmamıza oldukça büyük katkı sağlamıştır. Bir yandan saha
bulgularını yazıya geçirirken, bir yandan tekrar tekrar aynı ortamı paylaşıyor olmak
yazdıklarımız ile gözlemlediklerimiz arasında kıyas yapma şansını vermiş,
eksiklikler varsa bu sayede tamamlanmış, yanlış anlaşılan yerler düzeltilmiştir.
Dolayısıyla araştırmanın geçerlik güvenirliliği bu şekilde kontrol edilmiştir.
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III. BÖLÜM

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Konya ili örneğinde madde bağımlısı bireyler üzerine yürütülen saha
çalışmasının bulguları bu bölümde ele alınacaktır. Derinlemesine mülakat, katılımlı
gözlem ve doküman inceleme tekniklerinden elde edilen verilerin tamamı, on üç (12)
ana başlık ve her ana başlığın altında yer alan kategori ve alt kategori üzerinden bir
değerlendirme ve tartışmaya tabii tutulacaktır. Bu anlamda öncelikle madde
bağımlılığının ne olduğunu, erkek ve kadın kullanıcılar tarafından bağımlılığın, bir
başka deyişle ‘müptezelliğin’ ne anlama geldiğini, madde bağımlılığı olduktan sonra
etkilerinin ne şekilde anlaşıldığını, belirtilerinin neler olduğunu ifade ettikten sonra
sırasıyla; madde bağımlısı bireyin uyuşturucu madde algısı, hangi maddeleri ne
şekilde isimlendirdikleri, maddeye başlama nedenlerinin neler olduğu, varsa
kullandıkları madde tekniklerinin nasıl olduğu, madde bağımlısı bireyin hem
kullandığı madde ile hem aile, akraba, yakın çevre ile hem madde kullan(an)mayan
arkadaşları ile ilişkilerinin nasıl olduğu, madde bağımlısı bireyin kullandığı maddeye
dair tutumları, maddeyi temin etmede karşılaştıkları problemler, madde kullanımını
bırakmayı düşündükleri zaman dilimi, madde kullanma alışkanlığına dair duyulan
kaygıların neler olduğu, madde bağımlısı bireyin perspektifinden hayat okuması,
toplum algısı, madde kullanıcılarının bakış açısı ile toplumun madde kullanıcılarını
nasıl değerlendirdiği, gündelik hayat içerisinde madde bağımlısı bireyin hayat
pratikleri ve pişmanlıklarının neler olduğu değerlendirilip okuyucuya sunulacaktır.
Saha bulgularının raporlaştırıldığı bu bölümde bağımlı bireylerle yapılan
görüşmelerden elde edilen anlatımlar bizzat aktarılmaya çalışılmıştır. Saha
çalışmasında toplanan verilerin hem özgünlüğünün korunması açısından hem de
görüşmecilerin anlatımlarıyla kendi yorumlarımız arasındaki farkın okuyucular
tarafından objektif olarak değerlendirilmesi açısından daha sağlıklı olacağı
düşünülmüştür.
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3.1. MADDE BAĞIMLISI BİREY KİMDİR?
Araştırmamızın çıkış noktası olan “madde bağımlısı birey kimdir?” sorusu
saha çalışmamız boyunca yanıtlanmayı bekleyen bir soru olarak sürekli karşımıza
çıkmıştır. Araştırmamız için büyük önem taşıyan bu sorunun cevabı hem
derinlemesine mülakat görüşmelerinden hem katılımlı gözlemlerden hem de
doküman

incelemelerinden

elde

edilen

veriler

kapsamında

cevaplanmaya

çalışılmıştır. Bilimsel olarak bağımlılığın bir çerçevesinin bulunması söz konusu iken
‘bağımlılık’ durumunu kabul eden madde kullanan bireylerin sayısının yok denecek
kadar az olması “madde bağımlısı birey kimdir?” sorusunun keskin sınırlar içerisinde
tanımlanmasını zorlaştırmıştır. Bu yüzden madde bağımlısı bireyler tarafından
bağımlı olmak, bağımlılık ya da müptezellik durumunun nasıl tanımlandığının
belirlenmesi bir zorunluluk halini almıştır. Bu açıdan bilimsel olarak tanımlanan
bağımlılık ile madde kullanan bireyler tarafından tanımlanan bağımlılık arasında bir
değerlendirme yapılmış, hangi noktalarda buluştukları hangi noktalarda birbirinden
ayrıldıkları saptanmıştır. Nihai olarak uzlaşı sağlanılan bir madde bağımlılığı
tanımlamasına ulaşılmıştır.

3.1.1. Madde Kullanan Bireylerin Gözünden Bağımlı Olmak: “Müptezellik”
Madde kullanan bireylere yönelttiğimiz “Sizce bağımlılık nedir, bağımlılığı nasıl
tarif edersiniz?” sorusuna kimi zaman ortak paydada buluşulan, kimi zaman da farklı
bakış açılarıyla değerlendirilen cevaplar alınmıştır. Derinlemesine mülakat
görüşmelerinden elde ettiğimiz bağımlılık tanımlarını, görüşmecilerimizin kendi
ifadelerini doğrudan kullanarak vermeyi tercih etmiş, araştırma konumuzun hassas
olması sebebiyle de açık kimlik bilgilerini almak yerine görüşmecilerimiz tarafından
belirlenen bir kod ad ile buna ilaveten yaşları ve nereli oldukları bilgileriyle
raporlaştırma uygun görülmüştür.
Madde kullanmaya küçük yaşlarda başlayan, ailesinde bağımlı olmayan fakat
keyfi bir şekilde alkol kullanan bir babaya sahip olan, psikolojik tedavi gören
Bahtiyar kod adlı görüşmecimiz geniş bir madde bilgisine sahiptir. Hemen hemen
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bütün maddelerin kullanıldığı ortamlarda bulunmuş olan Bahtiyar bağımlılığı şöyle
tarif etmiştir:
“Sabah gözünü açtığında canın esrar istiyorsa eğer müptezelsin, bağımlısın.
Ama sabah uyandın, işlerini yaptın, yemeğini yedin, sohbetini ettin, arkadaşlarınla
buluştun, sonra akşam eve geldin sen veya birkaç arkadaşınla beraber akşam ortam
yapıp esrar içersen eğer o zaman keyifçisindir, bağımlı değil. Esrarın yalnız içimi
çok zordur, çünkü esrar ortam sever, arkadaş ister, muhabbet ister. Fakat cebindeki
bütün parayı ona yatırıyorsan bağımlı olursun, müptezelsindir.” (Bahtiyar, 28,
Diyarbakır, Erkek)
Bağımlı bireyi cebindeki bütün parayı hesapsız kitapsızca maddeye yatıran,
günün ilk ışıklarıyla maddeyi düşünen kişi olarak tanımlayan Bahtiyar, madde
kullanımının arkadaş ortamında, gündelik işlerini hallettikten sonra bir maç
seyrederken yanında tüketilen çerez vs. gibi insana keyif veren bir durum olması
gerektiğini vurgulamaktadır. Hatta bağımlı bireyi diğer madde kullanan bireylerden
ayıran ifadesi de “birkaç arkadaşınla beraber akşam ortam yapıp esrar içersen eğer
o zaman keyifçisindir, fakat cebindeki bütün parayı ona yatırıyorsan bağımlı
olursun, müptezelsindir.” olmaktadır. ‘Keyifçilik’ ve ‘müptezellik’ ayırımına madde
kullanan bireyin bağımlı olup olmadığıyla karar vermektedir.
Madde kullanımının keyif için yapılması gerektiğine inanan ve bağımlılığı bu
şekilde tanımlayan bir başka görüşmecimiz olan Sosyal İçici’ ye göre;
“Kullanmak istemeyip yine de kullanma durumudur bence bağımlılık. Şimdi
zaten madde bağımlılığında sürenin %80’i maddeyi bulmakla geçiyor. %20’si de
kullanmakla. O yüzden yani sosyal yaşam sekteye uğruyor. Sürekli onun peşinde
kovalamakla geçiyor. Kullananlar arasında bir tabir var, ne yapıyorsun?
Kovalıyorum derler sokakta. Kovalamak peşinde olmaktır maddenin.” (Sosyal İçici,
26, Ankara, Erkek)
Madde bağımlılığında madde bulmaya harcanan zamanın, sosyal yaşamı sekteye
uğratmasına rağmen madde içimindeki hazzı karşıladığını düşünen Sosyal İçici adlı
görüşmecimizin bağımlılık ile yaptığı tanımlama aslında bilimsel olarak yapılan
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tanıma denk düşmektedir. Yani “kullanmak istemeyip yine de kullanma durumudur
bence bağımlılık” ifadesiyle bireyin içine düştüğü psikolojik ve fizyolojik bağımlılığı
kastetmektedir.
Yine aynı şekilde bağımlılığı psikolojik ve fizyolojik olarak bağlı olma durumu
olarak gören Anter adlı görüşmecimizin anlatımıyla bağımlılık;
“Bağımlılık kapının eşiğini örnek vererek anlatayım. Bağımlı değilsem o eşiği
geçmek istiyorsam geçerim. Ama bağımlıysam o eşiği geçemem. Bağımlılık, kendi
kafandaki normal şartlarda bireysel, hür iradeni kullanıp yapmak istediklerini
yapamamandır. Seni bir şeylerin, senin dolayınla, senin aracılığınla kısıtlanması
anlamına gelir.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Anter’in ifadesiyle bağımlı olma durumu bireyin hem psikolojik hem de
fizyolojik olarak kontrolünün kendi elinde olmamasıdır. Bağımlılık durumunun
kişinin kendi hayatının kendi tarafından kısıtlanması olarak görmektedir. Bir yandan
özgür olmayı, yasaksız kuralsız bir dünyada yaşamayı isteyen, sosyalist bir ideolojiyi
benimseyen görüşmecimizin hayatının bir döneminde madde tarafından kısıtlanmış
olması manidardır.
Hayatı bir öncelikler silsilesi olarak gören bir başka görüşmecimize göre ise
bağımlılık hayattaki her şeyden vazgeçip önceliğin madde kullanılmasına
verilmesidir. Öyle bir öncelik haline gelir ki konumunuz ne olursa olsun, hayattaki
sorumluluğunuz ne olursa olsun madde kullanmak için girişilen bir çaba bağımlılığı
sembolize etmektedir. Öğrenciliğinizi, evlat olduğunuzu, kardeş olduğunuzu, hatta
bir eş olduğunuzu unutup hayatınızı maddeye endekslemenizdir bağımlılık diyen
Adroid şu şekilde kendini ifade etmiştir:
“Bağımlılığı nasıl tarif ederim, kendi adıma şöyle diyeyim, benim en büyük
önceliğim okul okumak, derslerime gidip gelmek, sınavlarıma hazırlanmak,
derslerimi düşünmek yani. Öğrenciysen derslerini düşünerek yaşayacaksın, birinci
planda o olacak. Kullandığım dönem derslerime gidiyor muydum, gidiyordum. Fakat
mesela yarın sabah dersim varsa geceden içiyordum, o dönem çok içiyordum, sabah
uyanıyordum, artık maddenin verdiği yoksunluktan mıdır yoksa başka bir şeyden mi
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kaynaklanıyordu, büyük ihtimal yoksunluktan kaynaklanıyordu, ikinci öğretim
olmama rağmen zor uyanıyordum ve derse giderken o anda arkadaşlarla berabersek
birbirimize soruyorduk, ‘bu akşam dersten çıkınca esrarı (cigaralığı) nasıl
bulabiliriz ya da kime gideriz, kimde içeriz’ gibi şeylerin planını yapıyorduk. Yani o
kadar öncelikli hale geliyordu. Gün aksatmadan içebilecek sıklıkta öncelenir hale
geliyor. Gece içiyorduk. Sabah ya da öğlen derse gitmeden önce bunun planını
yapıyorduk. Dersi düşünmek yerine bunu düşünüyorduk. Yani öncelikli olması
gereken derslerimizi geri plana atarak önceliği bu duruma vermek, ilk sıraya onu
koymak bağımlılık oluyordu.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
“…Sabah uyanıyordum, artık maddenin verdiği yoksunluktan mıdır yoksa başka
bir şeyden mi kaynaklanıyordu, büyük ihtimal yoksunluktan kaynaklanıyordu.”
şeklinde bir ifadeye yer veren ve yoğun olarak madde kullandığı dönemlerde her gün
düzenli olarak içen Adroid’e göre de bağımlılık fizyolojik ve psikolojik bağımlılığa
işaret etmekte, fizyolojik ve psikolojik yoksunlukla madde kullanma isteğinin
olduğunu ve madde temin etme adına sorumluluğu ne olursa olsun ikinci plana atıp
madde bulmak için plan yaptığını vurgulamaktadır.
Bağımlılığı alışkanlığa benzeten ve bireyin sadece maddeyi değil toplumsal
yaşam içerisindeki herhangi bir şeyi sürekli yapma isteği duyması şeklinde
tanımlayan John ve Mechul adlı görüşmecilerimiz de birbirine benzer tanımlar
yapmışlardır:
“Bağımlılık insanın kendisine güzel geldiğini düşündüğü bir şeyi sürekli alma,
sürekli yaşama isteğidir. İnsan sadece bir madde bağımlısı olmaz, bir sevgiye
bağımlı olabilir, işine bağımlı olabilir, oyuna bağımlı olabilir, evine bağımlı olabilir,
en basitinden yemek yapmaya bağımlı olabilir. Bağımlılık bir şeyi sürekli yapma
isteğidir. Onu yapmadığı zaman stresli olması, kendini kötü hissetmesidir. Başta
keyfi olarak yapıyor insan ama kendisi bağımlı olduktan sonra bu mecburi geliyor.
İlk başta bu sadece pahalı bir yemek gibi gelir, sonra pahalı yemeği yedikten sonra
nasıl güzel geliyor ve yiye yiye insan alışıyor ise sonrasında sadece o yemeği istiyor,
ondan başka yemek yemek istemiyor ve bu mecburiyete dönüşüyor. Çünkü insan
yemek yemeden yaşayamaz.” (John, 24, Konya, Erkek)
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John’a göre bağımlı olma durumu alışkanlıklarla başlar. Belli bir zaman
diliminde bireyin ilk etapta sadece keyif alarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin
zaman aralıklarını sıklaştırması ile keyiflenmekten çıkıp zorunluluğa dönüştürmesi
biçimidir. ‘Keyfi olarak yapmak’ ile ‘mecburiyete dönüştürmek’ ifadeleri ile Bahtiyar
adlı görüşmecimize benzer bir yaklaşım sergilemiştir. Bahtiyar da madde
kullanımının zaman aralıklarının doğru hesaplanarak kullanılmasını ‘keyifçilik’
olarak ifade ederken, gündelik hayat içerisindeki her şeyi aksatarak bütün vakti
madde kullanımına, maddeye endeksleyerek harcayan bireyi ‘müptezel olmak’ ile
özdeşleştirmiştir. John’un vurgulamak istediği anlatım Bahtiyar’ın görüşünün
ayarlanması

gerektiğine

inanılan

zaman

aralıklarının

dozunu

kaçırmasıyla

keyifçilikten sıyrılıp farkında olmadan alışkanlıkların zaruriyete dönüşerek
müptezelliğe dönüşmesi halidir. Ayrıca John’un bir başka ifadesi olarak bu
alışkanlıkların yerine getirilmediği zamanlarda bireyin stresli olup, kendini kötü
hissetmesi durumu, yine aynı şekilde hem psikolojik hem de fizyolojik yoksunluğun
habercisi olmaktadır. John’a benzer bir yaklaşımla Mechul:
“Bağımlılık, sürekli kullanım, sürekli kullandığın aynı şeye adapte olmak gibi bir
şey. Mesela kitap okumaya bağımlı olmak gibi bir şey, sürekli kütüphaneye gidip
kitap almak gelmek gibi bir şeydir. Uyuşturucu bağımlılığı da aynı şeydir yani. İnsan
kendi hayatında birçok şeyi onun üzerinden yoğunlaştırabiliyor. Bazı zamanlarda
kendimin bağımlı olduğunu düşünüyorum ama bende bazı zamanlarda ara verme
olayı da var. Dağınık. Ama ‘bırakıyorum’ dediğim zamanlarda da bırakmışlığım
olmuştur yani. ‘Alkol içmek istemiyorum’ desem varsa bile içmem. Bazen dağıttığım
zamanlar oluyor ama çoğu zaman kontrol bende gibi bir şey oluyor.” (Mechul, 25,
Batman, Erkek)
Bağımlılığın hem fizyolojik hem de psikolojik yoksunluktan kaynaklandığını
bilen Mechul, kendinin bağımlı olup olmadığını sorgulamakta, bildiği bir durumdan
yola çıkarak yüzleştiği bağımlı olma durumuna kendisi tarafından bir kılıf uydurma
çabasına girmektedir. “Bazı zamanlarda kendimin bağımlı olduğunu düşünüyorum
ama bende bazı zamanlarda ara verme olayı da var. Dağınık. Ama ‘bırakıyorum’
dediğim zamanlarda da bırakmışlığım olmuştur yani” ifadesiyle bir yandan kendinin
bağımlı olduğunu düşünürken, bir yandan da ‘ama yok ben arada veriyorum
98

kullanımıma’ diyerek kendisine bile itiraf etmekten korktuğu gerçeklerden kaçma
çabası içine girmektedir.
Bağımlılık üzerine genel olarak benzer ifadeler kullanan erkek bireyler, her ne
kadar düzenli olarak madde kullansalar da bağımlı olduklarını kabul etmemekte;
birçoğu kimi zaman ‘ben bağımlıyım’ şeklinde kendilerini sorgulasalar da ‘ama ben
ara ara bırakıyorum, kullanmaya ara veriyorum’ diyerek kendilerinin bağımlı
olmadığı durumuna telkin edici bir şekilde yaklaşmaktadırlar. Fakat bağımlılığı tarif
etme biçimleri hemen hemen aynı olmakta, genelleyici bir tanımlama olarak ‘bağımlı
olma durumunu fizyolojik ve psikolojik yoksunluk içine girme’ biçiminde ifade
etmektedirler. Aynı zamanda bağımlılık ile keyifçilik arasına bir fark koyan
görüşmecilerimizin hepsi kendilerinin ‘bağımlı/müptezel’ olmadıklarını, onların
tabiri ile ‘keyifçi’ olduklarını vurgulamaktadırlar.
“Sizce bağımlılık nedir, bağımlılığı nasıl tarif edersiniz?” sorusunu yönelttiğimiz
kadın görüşmecilerimiz de hemen hemen erkek görüşmecilerimizle aynı tanımlamayı
yapmışlardır.
“Bana göre bağımlılık deli gibi 7-24, tamamen hayatındaki bütün olgunu,
değerini, her şeyini bırakıp hayatını ona adanmandır. Ben bağımlı olduğumu
düşünmüyorum. Bir ay içmezsem, iki ay içmezsem umurumda olmaz. Ama çok
arkadaşlarım var bağımlı olan. Mesela şu an ev arkadaşım en fazla iki gün alkol
almadan durabiliyor. Her gün, her gün elindeki bütün parayı alkole veriyor, içiyor,
hayatında hiçbir şey yapmıyor, hayatını boşa geçiriyor. İşte bana göre bağımlılık
böyle bir şey. Yani onun olmadığı zamanlarda gözünün onun araması ve sanki onu
var eden şey ‘alkolü’, alkol olmazsa yaşayamaz gibi, iyi bir şeyler yapıyorsa da
alkole bağlıyor; kötü durumdaysa da alkole bağlıyor.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Bağımlılığı erkek görüşmecilere benzer bir şekilde tanımlayan Gri adlı
görüşmecimize göre müptezellik bireyin hayatında değer verdiği hiçbir şeyin
olmaması, hayatındaki hiçbir sorumluluğu yerine getirmeme, hayattan zevk almama,
elindeki bütün parayı maddeye yatırma, maddeden başka hiçbir şey düşünememe
durumudur. Müptezellerin var olma biçimini kullandıkları maddeye bağlamış
olduklarını vurgulayan Gri’ye göre kendisi bağımlı değildir. Çünkü istediği zaman
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bırakıp istediği zaman kullanabilme yetkisinin kendisinde olduğuna inanmaktadır. Ki
zaten hayatında belirli değerlerin, yapmak istediği hayallerinin ve gerçekleştirmek
istediği ideallerinin var olduğunu sık sık dile getiren Gri adlı görüşmecim
müptezelliği keyif için kullanmaktan ayıran en büyük farkın hayatını maddeye
adamak olduğunu ifade etmektedir. Bu açıdan Gri adlı görüşmecimiz Doğa adlı
görüşmecimizle benzer yaklaşım sergilerken Yazılmamış Olanı Yazmak adlı
görüşmecimiz ile kısmen ayrılmaktadır. Doğa’ya göre bağımlılık:
“Bağımlılığı şu şekilde tarif edebilirim. Mesela ben şu anda sigaraya, nikotine
bağımlıyım. İçmediğim zaman deli gibi canım onu istiyor ve ondan başka bir şey
düşünmemeye başlıyorum. Ama uyuşturucuya ara verip, beş altı ay içmeyip ya da
önüme geldiğinde içmediğimi bilirim. Ama ne zaman ki canım deli gibi madde ister,
hadi bulalım bulalım moduna girersem işte o zaman bağımlı olurum. Yani ben
bağımlı kategorisine girmiyorum, sadece kullanıcı kategorisine giriyorum. Mesela şu
an LSD kullanmak istiyorum, hatta arkadaşımla görüştüm, bana yurtdışından
gönderecekler, alacağım falan ama param olmadığı zaman yok, yoksa yok yani
olunca alırım mantığında oluyorum. Fizyolojik olarak bir belirti, istek olmadığı için
ben psikolojik olarak kendimi bastırabiliyorum. Ki zaten şu zamana kadar canımın
aşırı, deli gibi, elimin ayağımın titreyeceği şekilde bir uyuşturucu istediğim zamanlar
hiç olmadı. Kontrol bende olur yani.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Önceki görüşmecimizle benzer bir yaklaşım sergileyen Doğa’ya göre kendisi
nikotine bağımlı ama kullandığı maddelere bağımlı değildir. “Fizyolojik olarak bir
belirti, istek olmadığı için ben psikolojik olarak kendimi bastırabiliyorum.”
ifadesiyle aslında kendisinin psikolojik bağımlı olduğunu fakat fizyolojik olarak
bağımlı olmadığını itiraf etmiş bulunmaktadır. Doğa ile ilgili kendisinin fizyolojik
olarak elinin ayağının titremediği, madde yoksunluğu için krize girmediği sürece
kendisi bağımlı olmamaktadır yargısına varmamız mümkün görünmektedir. Aynı
şekilde bütün görüşmecilerimizde de gözlendiği gibi kendisini kesinlikle bağımlı
olarak görmemekte, madde kullanımıyla alakalı kontrolün kendisinde olduğuna
inanmaktadır.
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Akla gelen bütün uyuşturucu maddeleri kullanan, bu anlamda madde kullanımı
ve etkilerinin neler olduğuna dair geniş bilgiye sahip olan, ayrıca alkol bağımlısı bir
babaya sahip olan “Yazılmamış Olanı Yazmak” adlı görüşmecimizin bağımlılık ile
alakalı yaptığı tanımlama oldukça ilgi çekicidir:
“Bağımlılık aşk gibi bir şey, onsuz olamayacağınızı düşünürsünüz, sizi tek mutlu
eden şey odur, ondan vazgeçemezsiniz, o yanınızda olmadığında vücudunuzda ya da
kalbinizde hissetmediğinizde bir hiç gibisinizdir. Tutkuyla bağlanmak gibi bir şeydir.
Bütün maddeler için bağımlılık safhasına getirdiğiniz sürece bu durum hep böyledir.
Ki zaten bu bir iki kullanımda olacak bir şey değil, onu bütün benliğinizle
hissettiğiniz zaman bağımlı olursunuz, hani aşık olmak gibi aşık olduktan sonra
yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Bu tanımlamayla diğer görüşmecilerimizden kısmen ayrılan Yazılmamış Olanı
Yazmak adlı görüşmecimiz tıpkı bir aşk, bir sevgili gibi kendisini var eden durumun
madde kullanımı olduğunu dile getirdiği ifadesiyle Gri ve Doğa’ya göre bağımlı
kategorisine girerken, kendisi bağımlı olarak kendisini görmemektedir. Gri’nin daha
önceki açıklamasında bağımlılığı bireyin kendisini var eden durum, hayatını ona
bağlayan durum olarak ifadesi Yazılmamış Olanı Yazmak adlı görüşmeci ile benzer
yaklaşımlar sergilemektedir. Ama burada ayrıldıkları nokta Gri’nin bağımlılık
tanımlamasına göre Yazılmamış Olanı Yazmak bağımlı/müptezeldir, fakat kendisine
göre de kontrol onun elindedir.
Görüşmecilerimizden elde edilen verilere göre bağımlılık fizyolojik ve psikolojik
yoksunluk hali olmaktadır. Görüşmecilerimin çoğu psikolojik olarak yoksunluk
yaşadıklarını farklı yollarla ifade etmiş olsalar da kendilerinin bağımlı olmadıklarını
vurgulamaktadırlar. Onlara göre bağımlı olma durumu fizyolojik belirtilerle kendini
göstermektedir. Bireyde el-ayak titremesi, bir kriz anı olmadığı sürece kendilerini
bağımlı olarak görmemektedirler. Belki de bu durum onların psikolojik bağımlılık
olma durumunu kabullenmeme adına yaşadıkları bir öteleme, kılıf bulma çabası
olmaktadır.
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3.1.2. İçme Tekniğini Öğrenmek
Araştırmamız için yapılan derinlemesine mülakat görüşmeleri boyunca erkek ya
da kadın fark etmeden hemen hemen bütün görüşmecilerimiz madde kullanımının ilk
denemesinde hiçbir şey anlamadıklarını, içmeyi bilmediklerini, etkilerinin nasıl
olacağını kestiremediklerini ifade etmişlerdir.
“Esrarda ilk kullanımlar olmaz genelde ikinci kullanımlar vardır. Kullanıcı bu
neyin kafası der ve ne içtiğini tam olarak bilmez. İlk kullanımda ağırlaşır vücudun,
susturur seni, gözlerin kırmızı olur, öyle farklı bir dünyaya girersin ama neyin ne
olduğunu tam olarak bilemezsin. O zaman hissettiğin şey ise gitsin diyorsun, bu kafa
benden gitsin ve ne zaman ayılacağım Allah’ım diyorsun. İkincisinde, üçüncüsünde
tam olarak varırsın farkına. Yani ilk içtiğinde kafa seni yönetiyor; ikinci üçüncü
içişinde ise sen kafayı yönetiyorsun. Onun için esrarda ilk değil de ikinci-üçüncü
içim çok önemli.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Madde kullandığı ilk deneyimini anlatan Bahtiyar, kafa yapmak için ilk içimden
daha fazlasının gerekli olduğunu, ikinci ya da üçüncü içimlerde etkilerinin neler
olabileceğini, kafa yapmanın içme tekniğini öğrendikten sonra mümkün olabileceğini
ifade etmiştir. Hatta Bahtiyar’ın “…ilk içtiğinde kafa seni yönetiyor; ikinci üçüncü
içişinde ise sen kafayı yönetiyorsun” ifadesi ile bilinmezlikler dolu bir dünyaya giren
bir birey önce o dünyanın hakimiyetine boyun eğerken sonrası denemelerinde
yabancılaştığı ortamı kendine normalleştirdiği için bu defa kendisi o dünyaya
hükmetmektedir.
Benzer şekilde ilk defa madde kullanan bir başka bireyde de hiçbir etki olmamış
ve kafa yapmamıştır. İlk kullanımın da kafa yapmadığını “fiziksel olarak bir
sallandım ama psikolojik olarak başka bir dünya ya da ayrı bir evreye geçmedim. O
kadar çok etkili olmadı zaten.” bu sözlerle ifade eden Gri daha sonraki
kullanımlarında anca kafa yaptığını ifade etmiştir.
“Arkadaşlarım sürekli kullanıyorlardı ama ben daha önce içmediğim için nasıl
bir kafası olacak bilmiyordum. Esrarı içtim, üstüne bir de alkol aldım. Ondan sonra
ben iskelelere çıkıp tavanda boya yapacaktım. Ben iskelelere çıkar çıkmaz, fırçayı
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kaldırmam ile küt iskelenin üzerine oturmam bir oldu. Başım dönüyordu, her yer
dönüyordu. Başladım bağırmaya ‘indirin beni buradan ne olur’ dedim. Zaten çok
fazla almamıştım, arkadaşım ilk kullandığın için bir-iki duman içmen yeterli demişti.
O yüzden ilk fiziksel olarak bir şeyler hissettim. Fiziksel olarak bir sallandım ama
psikolojik olarak başka bir dünya ya da ayrı bir evreye geçmedim. O kadar çok etkili
olmadı zaten. İlk aldıktan sonra nasıl bir kafa bekliyordum hatırlamıyorum da,
içtikten sonra ya bu nasıl bir şey dedim kendi kendime. Yani normal sigara gibi
içiyorsun ama kafa yapıyor dedim. Belki bu soruyu ilk kullandığımda değil de
nedense daha sonra sık sık kullandığım zamanlarda sormaya başladım. İlk
kullanımdan sonra içtiklerim beni daha çok meraklandırdı. (Gri, 20, Konya, Kadın)
Daha önce hayatında normal sigara bile içmeyen Doğa adlı görüşmecimiz
arkadaş ortamında özendiği için madde kullanmaya başladığını, hatta nasıl
tutulacağını bile bilmediği için dalga konusu olduğunu şu şekilde ifade etmiştir:
“Ot kullanmaya başladığım zamanlarda daha sigara, nikotin kullanmıyordum.
Bir arkadaş kazığından sonra içmeye başladım otu. Ergensin sonuçta ve bazı
insanlar o zamanlar çok umurunda oluyor. Ben Tülay ablamın oğulları, yani üvey
kardeşlerimle beraber içtik. Oturup içtikten sonraki gün ise Extacy kullanmıştım.
Daha sonrasında ise nikotine başladım. İlk kullandığım anı hatırlıyorum. Kırmızı
ışıklı bir odamız vardı, üvey kardeşlerim ve arkadaşlarla toplam beş kişiydik. Çok
yakın bir arkadaş grubuyduk ve güvendiğimiz insanlarla beraberdik. Oturduk içtik.
Genel kültürleri aşırı yüksek olan insanlardı, felsefe yapıp içiyorlardı. İçip içip. ‘Aa
bu şöyle olmuş, bu böyle olmuş’ diyen insanlardı, bunları not eden üreten insanlardı
ve ben ‘ben de istiyorum, ben de içeceğim’ dedim ve içtim. Hatta tutamamıştım ve
gülmüşlerdi. Öyle değil böyle tutulur demişlerdi. İlk içişinde bir şey anlamıyorsun
zaten. Çünkü vücuda yabancı bir madde girdiği için hiçbir şekilde kafa
yaşamıyorsun. Herkeste denedim onu, gerçekten de öyle oldu. İlk içişimde bir şey
olmuyorsun sonraki içişler önemli oluyor. İlk içişimde yeni bir kafa olduğu için
susuyordum ve insanları dinliyordum, izliyordum. Kendi kendime tribe giriyordum.
Mesela televizyonda esrar saran insanları görünce ‘nasıl içiyorlar ya bunu’ diye
düşünüyordum.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
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Aynı şekilde ilk kullanımında nasıl içileceğini bile bilmeyen, internetten yaptığı
araştırmalarla arkadaşıyla içme girişiminde bulunan Adroid’e göre kafa yapmak ilk
kullanımında anlaşılmamaktadır.
“İlk esrar kullanımımda samimi bir arkadaşımla ‘bir denesek mi’ falan diye
konuştuk. O da hiç kullanmamıştı. Bir denesek mi diyorduk ama bir türlü fırsat
olmuyordu hani. Bir keresinde denk geldi. ‘İçer miyiz’ dedik, ‘İçeriz’ dedik. Nasıl
yapıldığını bile bilmiyorduk. Hayatımda ilk defa bonk diye bir şey duymuştum ve onu
sordum, soruşturdum çevremizdeki arkadaşlarımızdan. Çünkü içmemiz için gereken
şey oydu. Çok fazla techizat bilmiyorduk, internetten yaptığımız araştırmalardan
öğrendik bonk ile içilebileceği vs. Ben de çevremde birkaç arkadaşım vardı,
onlardan soruşturdum ve bonk aldım. O şekilde içtik. İyi bir deneyim olmamıştı
benim açımdan. Çok yavaş gelmişti yani, beni çok yavaşlatmıştı. Hoşuma gitmemişti.
Negatif bir düşünce olmamıştı sonra bende ama benim içeceğim olmadığını
düşünmüştüm. Hareketlerimi kısıtlamıştı.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Anter adlı görüşmecimiz de ilk kullanımında fiziksel olarak değişiklik yaşadığını,
fakat bu durumun bir kafa yapmak olarak algılanmaması gerektiğini şu şekilde ifade
etmiştir.
“Ben ilk içtiğimde bildiğin kademe olarak yükseldi yani bende. Bilmiyorum
başka insanlarda nasıl olmuştur, nasıl bir tepki gösterir ama ben ilk içtiğimde
bildiğin ayak başparmağımdan uyuşmaya başladım. Böyle karıncalanma olur ya, çok
uzun süreli bir damarın üzerine basarsın ve ayağın uyuşur. Sonra yavaş yavaş
kendine gelirken böyle bir karıncalanma başlar ya, işte o bütün vücuda yayılmaya
başlıyor ve istemsiz her şeye gülmeye başlıyorsun. Ben her şeye gülmeye
başlamıştım. Fark etmiştim, çok komik olmadığını biliyorum ama ne yüz kaslarımı ne
vücut hareketlerimi kontrol edemedim yani. Onu çok iyi hatırlıyorum. Fiziksel olarak
bir değişme vardı ama bilincim yerindeydi.” (Anter,26, Erzurum, Erkek)
İlk kullanımlarında nasıl içileceğini, kullanacakları maddenin neye benzediğini,
sonraki etkilerinin neler olacağını bilmeyen bireylerde kafa yapma durumu da
gerçekleşmemektedir. Bir başka yanlış teknikle madde kullanan bireyde fiziksel
dışında bir durum gözlenmemiş ve kullanan görüşmecimizde kafa yapmamıştır.
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“O zaman ben esrarı toz zannediyorum, beyaz eroin zannediyorum. Bilmiyorum
çünkü görmemişim, hiç duymamışım. Arkadaş geldi, çıkardı böyle. Baktım bildiğin
çimen gibi bir şey. Dedim ki ‘bu mu kafa yapıyor?’ Onlar iki nefes aldı, normal
sigara gibi içiyorlardı. Ben ‘ben de içeceğim’ dedim. Bir nefes aldım ama biraz fazla
çektim. Sonra her nefes aldığımda ağzımdan duman çıkıyordu. Bir ara kendimi ateşi
sönmüş bir ejderha gibi hissettim. Sürekli ateş yerine duman çıkaran bir ejderha gibi
hissettim.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Arkadaş ortamında ilk olarak kullanmaya başlayan bireyin nasıl içildiğini
bilmemesi ve arkadaşlarına mahcup olma korkusu ile çevreden duyduklarıyla içmeyi
denediği görülmüştür.
“Bir duman diye tabir edilen şekliyle bir nefes aldım bende. Daha o zamandan
belki kötü olduğunu gördüm ama ilk alış işte insanı cezp edebiliyor. İlk içtim ve
fiziksel olarak kendimi biraz yorgun hissettim. İnsanı biraz bayıyor. Psikolojik olarak
da çok bir şey hatırlamıyorum ama sanıyorum psikolojik olarak da pek iyi
hissedememiştim. O zaman hareketli olduğumu hatırlıyorum. Sürekli güldüğümü
hatırlıyorum.” (John, 24, Konya, Erkek)
Mülakatlardan elde edilen verilere göre hiçbir görüşmecimiz maddeyi kullanma
tekniği bilerek madde kullanmaya başlamamıştır. Bu yüzden maddeyi ilk
deneyimledikleri zaman dilimlerinde ne kadar dumanı içlerine çekmeleri gerektiğini,
içlerine çektikleri dumanı ne zaman bırakmaları gerektiği vs. gibi teknikleri
bilmedikleri için kafa yapmaları da imkansız olmuştur. İlk kullanımlarında fiziksel
olarak etkilerini gözlemlemiş olsalar da hayalini kurdukları ya da beklentisi içine
girdikleri kafa yapma durumunu yaşamamışlardır. Daha sonraki kullanımlarında kafa
yaptıklarını fark etmişlerdir. Bu durumda görüşmecilerimizin maddeyi kullanmaya
başlanmaları ve alışknalık haline getirmeleri genel olarak merak ve arkadaş etkisi
doğrultusunda şekillendiği gözlemlenmiştir.
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3.1.3. Etkilerini Algılamak
Madde kullanmaya yeni başlayan birey, kullandığı maddenin içme tekniğini
öğrendikten sonra bile kafa yapmayabilir ya da kendinin kafa yapmadığını iddia
edebilir. Dolayısıyla kafa yapmanın farklı yollarını aramak için madde kullanımını
yoğunlaştırabilir

ya

da

farklı

gerekçelerle

açıklamalara

gidebilir.

Görüşmecilerimizden biri olan Bahtiyar, küçük yaşlarda madde kullanmaya
başlamasına, yılların kullanıcısı olmasına rağmen kafa yapmadığını şu sözlerle ifade
etmiştir:
“Ben kafa yapmayı anlamayalı yıllar oldu. Artık içtiğim zaman bana gayet
normal bir şeymiş gibi geliyor. İlk içtiğim kafalar falan yok artık yani. Ağzın mesela
kayıyor, kelimeleri şaşırıyorsun ve şaşırman bile sana zevk veriyordur ilk sıralarda
ama şimdi o yok artık bende. Daha çok kafamız sıcak olur ve kafamı tuttuğunu
anlarım.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Bahtiyar’ın kafa yapmakta zorlandığını, hatta kafa yapmadığını vurgulayan
sözlerinin gerekçesi net ve bellidir. “Bu, kafa yapmanın iki unsuru olduğuna işaret
eder: Esrar kullanmanın neden olduğu belirtilerin varlığı ve bu belirtilerin esrar
kullanmasıyla bağlantılı olduğunun kullanıcı tarafından algılanması. Yani etkilerin
varlığı yeterli değildir; bu etkiler tek başlarına kafa yapma deneyimini kendiliğinden
sunmazlar. Kullanıcı kafa yapmayı deneyimleyebilmek için, önce bu etkileri kendisi
için anlamlı kılabilmeli ve bu etkileri esrar kullanmış olmasıyla bilinçli olarak
ilişkilendirilmelidir. Aksi halde, gerçekte ne etki oluşursa oluşsun, esrarın kendisine
hiçbir etki yapmadığını düşünmeye devam eder.” (Becker, 2013: 76-77) Bu durum
dışında kullanıcının maddeye karşı toleransının artmış olması maddenin dozunu
arttırması gerektiğini doğuracaktır.
Başka bir açıdan madde kullanmaya yeni başlayan bireyin, çevresinden
gözlemlediği kadarıyla uyuşturucu kullanımının kendisini bambaşka bir evreye
taşıyacağına inandırmış olması durumudur. Dolayısıyla yeni kullanıcı olan birey,
uyuşturucu kullanımını yaşadığı dünyadan başka bir dünyaya transfer olana kadar
sürdürmekte, hatta kullandığı dozun etkisini bu inançla arttırmaktadır.
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“Kendimi tamamen dış dünyadan soyutladığımda kafa yapmış oluyorum. Esrar
içtiğimde ordayım ama çoğu zaman farklı şeyler düşünüyorum. Hem yanımdakilere
eşlik edebiliyorum hem de kendim düşünmek istediğim, yaşamak istediğim kafayı
yaşıyorum. Hapta ise bambaşka bir dünyaya geçiriyorum ben. Karşımdaki insanla
konuşuyorum ama görmüyorum. Ya da mesela geçen gün hap içince arkadaşlarım
bana kahve yapsana dediler. Mutfağa gittim, giderken de bir sürü şeyler yaşıyorum,
görmüyorum kesinlikle görmüyorum ama karanlığın içinde de değilim. Yani
nesneleri de kişileri de görüyorum ama hani bir tepki vermiyorum, bir şey
yapmıyorum, ayrı bir dünyanın içindeymişim gibi. Mesela televizyonlarda görürüz,
hani bir insan ölür, ruhu çıkar ya onun gibi bir şey olur bana da. Benden bir tane
daha olur, bedenim burada onlara ayak uydururken ruhum onunla beraber farklı
şeyler yaşıyor. O gün mutfağa gittim, beş dakika durdum ve ne yapacağımı unuttum.
Onlara tamam deyip kalktım, farklı şeyler düşündüğüm, yaşadığım için mutfağa
gidinceye kadar unuttum ne yapacağımı. Sonra arkadaşımı çağırdım ve ‘bir gel sana
bir şey söyleyeceğim’ dedim. Geldi, durduk bir ara, sonra dedim ki ‘ne yapıyoruz ya,
ben unuttum ne yapacağımızı’ dedim.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Hissetmek isteyip de hissedemediği durumlarda, başka bir deyişle kafa
yapamadığı durumlarda birey kaygılanmaya başlar. Kaygılanmasına neden olacak
durumları çoğunlukla yakın çevresinde madde kullanan daha deneyimli bireylere
sorar ve içinde bulunduğu duruma dair yorumlar yapmasını ister. “Bu tür
muhabbetlerde acemi kullanıcı, fark etmediği ya da fark ettiği ama kafa yapmış
olmanın belirtisi olarak algılayamadığı deneyimine ilişkin belli ayrıntılar hakkında
farkındalık kazanır.” (Becker, 2013: 77)
“İlk hap attığımda ise yarım saat oldu, bir saat oldu yok, hiçbir şekilde etki
etmedi bende. Kırk dakika sonra pat diye geldi etkisi. Sonradan güzel geldi bana
ama ertesi günü çok berbat geçtiği için ben hayır dedim, bunu bir daha asla
kullanmam dedim. Ertesi gün fiziksel olarak çok kötü oldum. Böyle saçma bir enerji
mutluluğu oluyor. Babaannem anti depresan kullanıyor, onda olan etkiler gibi etkiler
yaşadım bende. Mesela babaannem de anti depresanla ilk olarak bir patlama
yaşıyor, sonra etkisi geçince yığılıp kalıyor. Buna benzer bir madde Extacy de. İlk
kullandığımda çok güzel, felsefe yaptık, Pink Floyd dinledik falan sonra ilacın etkisi
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pat diye geçti ve elime jilet verseler o an kendimi bıçaklarım, o derece kötü bir ruh
hali oldu yani. Çok kötü bir ruh hali geliyor, bu hayattan tiksiniyorsun, kendinden
geçirdiği hali devamlı istiyorsun. Ertesi gün bile ben oturduğum koltuğa gömülüp
kaldım. Arkadaşlarıma sordum ‘bu normal mi, hani ben iyi miyim, hastaneye
gideyim mi’ diye sordum. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum o uyuşturucuya dair.”
(Doğa, 20, Konya, Kadın)
Görüşmecilerimden büyük bir çoğunluğu hemen hemen bütün uyuşturucu-uyarıcı
maddeleri denemiş olmalarına rağmen düzenli olarak kullandıkları madde ot/cigara
(esrar)’dır. Bu yüzden kafa yaptıklarının ilk işareti de şiddetli bir açlık hissetmeleri
olmuştur. Görüşmecilerimden bir tanesi madde kullanımıyla acıktığını fark ettiği
durumu şöyle açıklamıştır:
“…Yine bir gün dışarıda içip eve geldim. Annem de koca bir tencere dolusu
sarma sarmıştı ve ben oturup hiç şakasız bir tencere dolusu sarmayı ben tek başıma
yedim. Çünkü madde çok acıktırıyor. Böyle komik maceralarım da oldu.”
(Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
İçme tekniğini öğrendikten sonra etkilerinin neler olduğunu öğrenmek kimi
zaman daha farklı, daha dolaylı yollarla da olabilir:
“Yani dış dünyayla bilgi alış verişim olmadı, arkadaşlarımın söylediklerini
duyuyorum ama dış dünyaya ne kadar istesem de cevap veremiyordum. Baygın
şekilde neredeyse bir saat kalmışım. O bir saat boyunca kafam baygın olmasına
rağmen, kafamın içinde bir dünya vardı, tek başına bir dünya vardı ve kafamın
içindeki o dünyadan kurtulmak istiyordum.” (John, 24, Konya, Erkek)
Arkadaş ortamında meraktan kullanmaya başlayan ve içtiği ilk andan itibaren
kendisine cazip gelmeyen; fakat kafa yapmayı deneyimlemek istediği için içme
eylemine devam eden John, içine düştüğü durumda dış dünyadan gelen her şeyi
duyarak kafa yapmaya, başka dünyaya transfer olmaya çalışmıştır. Birey kullanan
arkadaşlarından

duyduğu

‘kafa

yapma’

durumunu

kendi

hissettikleriyle

bütünleştirerek kafa yaptığını anlamaya çalışmıştır.
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Bazen kimi bireyler, ilk madde kullanımından sonra kafa yapmış olsalar da ilk
kullanımlarında kafa yapmış olduklarını sonraki kullanımlarında fark etmektedirler.
Bahtiyar adlı görüşmecimizin ilk maddeyi kullandıktan sonra yaşadıkları esasında
kafa yaptığını gösteriyor; fakat kendisi ilk kullanımdan ne beklediğini, etkilerinin
neler olacağını bilmediği için ilk kullanımında kafa yaptığını düşünmemektedir.
Çünkü madde kullanımından sonra zaman-uzam-mekan boyutları gerçekliği dışında
algılanmaktadır.
“Ben ilk kullandığımda sanki ayaklarım yoktu, dudaklarım kupkuru oldu, farklı
düşüncelere girdim, dışarıdaydım evime gitmek için dolmuşa bindim, evime yaklaşık
yüz ya da iki yüz adım vardı ama bana sanki saatlerdir yoldaymışım gibi, sanki bir
türlü o yol bitmiyormuş gibi geldi.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Bu şekilde henüz tam olarak kafa yapıp yapmadığını anlayacak kapasitede
olmayan yeni madde kullanan bireyler kafa yapmayı öğreninceye kadar madde
kullanımına devam edeceklerdir. Yani madde kullanımını sürdüren bireyler, sadece
maddenin bünyelerinde oluşturduğu etkileri ortaya çıkarmakla kalmayacak, aynı
zamanda bu etkileri algılamayı da öğreneceklerdir. Artan deneyimle birlikte
maddenin etkilerini daha keyif verici bulacak, nasıl kafa yapacağını öğrenmeye
çalışacaktır. Yeni deneyimlerle beraber yeni etkileri algılamaya çalışacak, eski
etkilerinin de devam edip etmediğini kendince kontrol edecektir. Bu deneyimleme
sürecinde birey kafa yapmanın nasıl olduğunu fark edecek ve bu konuda
ustalaşacaktır. İyi bir şaraptan anlayan uzmanlar gibi bir otun nerede yetiştirildiğini,
yılın hangi dönemlerinde hasat edildiğini söyleyebilecek kıvama gelecektir. Gerçi
söylediklerinin doğru olup olmadıklarını tespit etmek güç olsa da bir kullanıcı olarak
kendilerini kullandıkları maddeyle alakalı bilgi sahibi olarak göreceklerdir. (Becker,
2013: 79-80) Bu duruma örnek teşkil edecek görüşmecilerimden bir tanesi yaptığı
açıklamayla kullandığı maddelerle alakalı bize adeta ne kadar da ustalaştığını
gösterircesine bilgiler aktarmıştır.
“Bonzai tamamen kimyasal, sentetik bir kannobinoid uyuşturucu. Hepsinin türü
kannobinoid olarak geçiyor; ama isimleri farklı oluyor. Aslında haşhaş, esrar ve
türevleri Arap Yarımadası’nda yetişiyor. Esrar pis toprakta daha güzel gelişir.
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Mesela pis bir dere kenarına ektiğiniz bir esrar diğerlerine göre daha hızlı ve güzel
gelişir. Kannobinoid kökenli uyuşturucular, Latince başka bir ismi var, ordan gelene
kadar çeşitli işlemlerden geçiyorlar, reaksiyona uğruyorlar. O yüzden Türkiye’deki
türleri daha farklıdır ve Batı’ya doğru giderken tamamen değişmeye başlalar. Çünkü
adamlar eskiden afyonu almışlar ve orda yetişmediği için onun genetiğini
değiştirmişler. Bu defa onun adını da ‘skank’ koymuşlar. O yüzden çeşitli ismi vardır
bu uyuşturucunun, kenevir, hint keneviri, haşhaş, afyon, skank. Aslında skank
dediğimiz şey GDO’su (genetiği değiştirilmiş) oynanılmış esrar. O biraz daha
sentetik oluyor, onun bir üstü tamamen sentetik oluyor ve onun adına da bonzai
deniliyor. Bonzainin üstüne de fare zehiri falan sıkıyolar, yani tamamen kimyasalla
karıştırıyorlar. Kısacası saf halde topraktan çıkan şey esrar iken, GDO’su
değişitirlen şey ise bonzai oluyor. Daha doğrusu skank Türkiye usulü ot oluyor.
Avrupa’da topraktan çıkan otun GDO’su değiştiriliyor ama en kötü madde
Türkiye’de var. Çünkü bu merdiven altı olayları ile topraktan çıkan, yeşeren otun
üzerine direk fare zehiri sıkıyorlar ve bunu iç, öl yapıyorlar. En kalitesiz madde
Türkiye’de yani. Kıbrıs’ta zaten cigara (esrar)içmem ama bonzai daha iyi
Türkiye’ninkinden. Aynı kalitedeki mal, bandrollü, açılmamış paketler buraya da
gelmeye başladı zaten. Ben malın kalitesini kokusundan dahi anlarım.” (Yazılmamış
Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Madde kullanımında kendince ustalaşmış bir başka birey, cigaranın iyi olup
olmadığını anlamanın yolunu şu şekilde anlatmıştır:
“Esrarı seviyorum ve onu kullanmayı tercih ediyorum. Esrarın içindeki THC
maddesi insanı mutlu ediyor. O THC maddesi ne kadar yüksekse biz o esrar iyidir,
kalitelidir diyoruz. Kalitesini de içtiğinde seni bir anda tutuyorsa anlıyorsun. İçerler
anlar yani, bir fırt çektiğinde dumanını burnundan bıraktığın zaman burnun yok gibi
hissediyorsun. İşte o zaman iyi cigaraymış diyorsun. Uzuvlarımdan birinin yokmuş
gibi hissetmem beni korkutmuyor çünkü bu durumun geçici olduğunu biliyorum.
Hatta içenler bunlarla alakalı muhabbet de yapar.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır,
Erkek)
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3.1.4. Keyif Almayı Öğrenmek: “Kafa Yapmak”
Madde kullanmaya yeni başlayan birey sırasıyla içme tekniğini öğrenip etkilerini
algıladıktan sonra kafa yapmayı öğrenmiş olmaktadır. Madde kullanan birey, ilk
etaplarda madde kullanımıyla alakalı hem fiziksel hem psikolojik olarak huzursuzluk
veren durumlar içerisine girse de bu durumları maddenin etkilerini algılayarak keyif
alıcı hale getirene kadar ya farklı maddeler denemiş ya da aynı maddeyi kullanmayı
sürdürmüştür.
“Sigara (esrar) sardılar. Herkes içti şekli şemalleri değişti falan. Ben belki
birkaç defa da bulunmuştum onların ortamlarında ama bu sefer baya bir ısrarcı
davrandılar içmem konusunda. Ben ilk içtiğimde bildiğin kademe olarak yükseldi
yani bende. Bilmiyorum başka insanlarda nasıl olmuştur, nasıl bir tepki gösterir ama
ben ilk içtiğimde bildiğin ayak başparmağımdan uyuşmaya başladım. Böyle
karıncalanma olur ya, çok uzun süreli bir damarın üzerine basarsın ve ayağın
uyuşur. Sonra yavaş yavaş kendine gelirken böyle bir karıncalanma başlar ya, işte o
bütün vücuda yayılmaya başlıyor ve istemsiz her şeye gülmeye başlıyorsun. Ben her
şeye gülmeye başlamıştım. Fark etmiştim, çok komik olmadığını biliyorum ama ne
yüz kaslarımı ne vücut hareketlerimi kontrol edemedim yani” (Anter, 26, Erzurum,
Erkek)
“Ben ilk kullandığımda sanki ayaklarım yoktu, dudaklarım kupkuru oldu, farklı
düşüncelere girdim, dışarıdaydım evime gitmek için dolmuşa bindim, evime yaklaşık
yüz ya da iki yüz adım vardı ama bana sanki saatlerdir yoldaymışım gibi, sanki bir
türlü o yol bitmiyormuş gibi geldi.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Yukarıdaki ifadelerde bireylerin madde kullandıktan sonra ağız kuruluğu
hissetmeleri, herhangi bir uzuvlarının yok olduğunu düşünmeleri, saçma sapan her
şeye gülmeleri, ayak karıncalanmaları yaşamaları, vücut kaslarını kontrol
edememeleri gibi durumların kendileri için keyif verici mi, değil mi olduğunu
anlamaya çalışırlar. Bu durumda madde kullanımını sürdüren birey karasızlık içinde
bir yandan kullandığı maddenin kötü olduğu kanaatine girerken bir yandan da kafa
yapmayı öğrenmek, o durumu yaşamak adına madde kullanımını sürdürmek için bir
bahane ararlar.
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“…Daha o zamandan belki kötü olduğunu gördüm ama ilk alış işte insanı cezp
edebiliyor. İlk içtim ve fiziksel olarak kendimi biraz yorgun hissettim. İnsanı biraz
bayıyor. Psikolojik olarak da çok bir şey hatırlamıyorum ama sanıyorum psikolojik
olarak da pek iyi hissedememiştim.” (John, 24, Konya, Erkek)
Bu şekilde keyifsizlik yaratan etkiler, madde kullanan bireyler tarafından
deneyimli kullanıcılarla etkileşime girerek keyif verici olarak yeniden tanımlanmış
bir hale getirilirler. Daha deneyimli kullanıcılar, böylelikle yeni kullanıcılara keyifsiz
gelen, huzursuz edici, korkutucu his uyandıran etkileri çeşitli yollarla keyif verici
halde yeniden tanımlamayı öğretirler. (Becker, 2013: 83) Uyuşturucu festivaline
katılmış ve daha önce hiç sigara bile içmemiş olan Doğa adlı görüşmecim ilk defa
uyarıcı madde alma deneyiminde:
“Ben LSD’ yi kullandığımda festival alanındaydım ve çok yüksek bir ses vardı.
Yüksek sesle müzik, bir sürü lazer ışığı vardı. Ve ben böyle bir ortamda kullanmam
demiştim. Çünkü girersem tribe ve kötü bir şey olursa çıkamam, ne gerek var dedim
kendi kendime. Arkadaşlarım da dediler ki ‘biz nasıl normal bir şekilde
durabiliyorsak, LSD’yi kullandığında da aynı şekilde normal olacaksın’ ‘Allah’ım
dedim ya, peki o zaman neden kullanıyorsunuz?’ dedim. Onlar da ‘kullan, anlarsın’
dediler. Ben de kullandım. 8-9 saatlik bir kafası var ve siz istediğiniz kadar sürüyor.
Deli gibi oturdum bir köşeye. Titriyorum korkudan, ne olacak diye merak ediyordum.
Bir baktım gülümseyerek ayağa kalktım ve sekiz saat boyunca yere oturmadım.”
(Doğa, 20, Konya, Kadın)
Arkadaşlarının deneyimlerinden etkilenerek “hiçbir zaman, asla kullanmam”
dediği, kullandıktan sonraki etkilerinden korktuğu maddeleri kullanmaya heves eden
Gri yine deneyimli bir arkadaş kontrolünde korktuğu durumları törpüleyecek ve
kullanmadığı maddeleri er ya da geç deneyecektir.
“Şu an fazla bir şey kullanmıyorum ve benim şu an bir sürü bilmediğim,
arkadaşlarımın anlattığı bir sürü uyuşturucu madde var. Onlar anlattıkça bir merak
doğuyor ve onları da kullanacağım.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
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Kısacası, korkutucu gelen etkiler kullanan yakın çevre ile keyif verici bir hale
getirilir ve madde kullanımı içme tekniğini öğrenmek, etkilerini algılamak, kafa
yapmayı öğrenmek şeklinde üç aşamalı bir deneyimlemeden sonra öğrenilir. Birey
bu aşamalardan sonra yeni kullanan birey konumundan sıyrılarak deneyimli kullanıcı
safhasına geçmektedir.

3.1.4.1. Kafa Yapmaktan Korkulan An
Saha araştırmamızın derinlemesine mülakat görüşmeleri ilerledikçe ve
görüşmecilerimizin anlatımları yoğunlaştıkça kendilerine “kafayı bulmaktan
korktuğunuz bir an oldu mu hiç?” sorusunu yönelttik. Bu soruyu sormamızdaki
amaç, gerek uyuşturucu gerek uyarıcı madde kullandıktan sonra yaşadıkları bilinç
kaybı esnasında pişmanlık duyarak bir daha kullanmam dedikleri can alıcı bir olayı
yaşayıp yaşamadıklarını merak etmemiz olmuştur. Birçoğunun kafayı bulmak için,
yani bir nevi keyif almak için giriştikleri uğraş sonunda deneyimledikleri,
unutamadıkları korku dolu anları olmuştur.
Çok sayıda ve çeşitlilikte uyuşturucu ve uyarı madde kullanan Doğa’nın
birkaç defa yaşamış olduğu korku dolu anları şu şekilde cereyan etmiştir:
“Oldu. LSD’yi ilk kullandığım zaman oldu. Ketamini ilk kullandığım zaman
oldu. Ketamin de bu arada at uyuşturucusu, onu da hep arkadaşlarım bana getirdi,
ben hiç almadım yani. Çalıştığım yerin patronu sağolsun, o da saykodelik bir
insandı. Çıkardı ketamini ve ‘haydi içelim’ dedi. Yok dedim ben. Daha önce
burundan hiçbir şey çekmedim ve izlediğim filmlerde de böyle hep kokaini falan
içiyorlar. Yani ben bilmiyorum onları, o yüzden ‘hayır’ dedim ama sonra içtim ve
çok korktum. Hani ne olacak diye düşündüm. Çünkü o şekilde de gidip çalışacaktım.
İnsanlara servis falan yapacaktım, garson olarak çalışıyordum ve aşırı korktum.
Sürekli tuvalete gidip ‘tamam, bir şeyim yok, bir şeyim yok’ diye kendimi telkin
ediyordum. Sonra baktım ki korkulacak hiçbir şey yokmuş. Ben çok dalga geçerdim,
‘at mısınız ki at uyuşturucusu alıyorsunuz’ diye ama kullandığım için sonra ben
dalga konusu oldum. Bende etkisi ise on dakika sonra falan holde kalmak oldu.
Ketaminin çok çok aşırı dozda kullanımında holde kalıyorsun. Oturuyorsun, avel
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avel her tarafa bakıyorsun ama hiçbir şey yok, sıfır etki yani. Sadece kalıyorsun işte.
Oradan çıkamayınca ya kusarsın ya uyursun ama kendine gelirsin. Ayawaska gibi
değil yani. O zaten Şamanik bir ayin. Hatta Türkiye’de de yapılıyor. Ama içine
girmek baya zor. Ketamin kimyasal olduğu için ve burundan alındığı için aşırı
dozunda beyne direkt etki eder ve beyin kanamasından ölüm olur. Holde kalma da
ölüm tribine girilip ruhen çıkılamayabilir, ölüm eşiğinde de kalınabilir çünkü ben
Merlin’de aynı şeyi yaşadım. Ben Merlin’i aldığımda ambulansı arayın diye
bağırıyordum avazım çıktığı kadar. Başımı bir yandan öteki yana bir saatte çevirdim
ve kafam buradan buraya dönmüştü ama görüntü bir saat sonra gelmişti. O kadar
iğrenç bir şeydi, ben de çıkamayabilirdim yani. Bir sürü halisülasyon gördükten
sonra kendime gelebildim. O an arkadaşlarım Rönesans kıyafetlerine bürünmüş bir
şekilde bana sesleniyorlardı. Sus falan diyorlardı ama ben avazım çıktığı kadar
bağırıyordum. Tülay ablam o gün evdeymiş gibi hissediyorum, içerde misafirler
varmış gibi hissediyordum, hepsi bana acımış bir şekilde bakıyor gibi hissediyordum.
Biraz daha fazla yüksek bir doz almış olsaydım ya kimyasalın zararından ya da ölüm
tribine girip çıkamamaktan ölebilirdim. Zaten bu saykodelik festivallerde ölüm çok
oluyor. Çünkü bilinçsiz bir şekilde kullanılan maddelerle ayık kafayla bile seni
transa sokabilen müzikler, özellikle aşırı saykodelik müziği ile birleşince, dark
seviyede dinlediğin zaman çıkamıyorsun. Hatta en son Neon Festivali’nde
Extacy’nin etkisiyle hücrelerime kadar üşüyordum ve artık kasılmaktan öleceğim
diye düşünüyordum. Arkadaşım beni battaniyenin altında ısıtıyordu. Bir sürü lazer,
bir sürü dark müzik…kafamı bir kaldırdım ve ambulans stage (sahnenin) in önünde
durmuş, dans eden Dj in önünde elektroşoku çıkarıp yerde yatan bir çocuğu hayata
döndürmeye çalışıyordu. Çocuk öldü. Bir de bunu görüyorsun çok bad tripler, kötü
tripler…Ben de bir defa fiziksel olarak hayatta ama ruhen

saplanıp kalma

durumunu yaşadım. Kimyasallı sigarayı içtim ve kafam düştü. Mayışıktım ve ben tam
uyumak üzereyken takır tukur, takır tukur sesler duydum. Arkadaşıma ‘kalk’ dedim
ve odalara gidip herkesi uyandırmaya başladım. ‘Kalkın ya, sesleri duymuyor
musunuz’ dedim. O kadar kötü bir ruh haliydi ki, bana yapışmış bir şey gibiydi.
Olmayan sesler duyuyordum yani. Aşırı kimyasal kullanan insanlar bir zaman sonra
beynini yakıyor zaten, şizofrene bağlıyor.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
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Hem fiziksel hem psikolojik buhrana sürükleyen maddelerle kafa yaşayan
birey, yaşadığı kafanın etkisi altındayken yaşadığı korku dolu anlarda kimi zaman
işin içinden çıkamayacak bir halde olduğunun farkına varır, ama o an çaresizliğin
pençesinde ne yapacağını bilmez bir durumda kalmıştır. En kafa yapan maddelerde,
bilincin uçup gittiği, kendi tabirleriyle başka dünyaya transfer olduklarını
düşündükleri anlarda bile olağanüstü bir durumun olma ihtimali vardır. Kendilerine
olmasa bile arkadaşlarının başına gelen olaylarda, kullanılan maddelerin yasal
olmaması sebebiyle ambulansı bilgilendirme konusunda tereddüt yaşamaktadırlar.
Birey bir yandan gözlerinin önünde fenalaşan bir insanın zor anlarına tanık olurken,
bir yandan da olayın adli vakaya girme ihtimalinden dolayı korkmaktadır. Kafa
yapmakta olduğu o anda bile birey, vicdani muhasebeyle hayatını riske atma
seçeneği arasında kendini bir tercih yapmaya zorlamaktadır.
Bir arkadaş toplumunda tanımadığı arkadaşlarla madde kullanan Mechul adlı
görüşmecimiz yaşadığı korku dolu anı ve pişmanlığını şöyle ifade etmiştir.
“…Bir keresinde tanımadığım bir arkadaşımın başına kötü bir şey geldi. O
yüzden sevmiyorum tanımadığım insanlarla içmeyi. Ben bir arkadaşımın evine
gitmiştim misafir olarak, orada da arkadaşımın da arkadaşları vardı ama ben
tanımıyordum. Onlar Extacy hap atmışlardı. Zaten ben Extacy hap kullanmayı
bırakmıştım. Çocuğun bir tanesi geldi. Arkadaşım kova yapmıştı, o çocuk ben de
içeceğim dedi. Gelip o da kovadan içti. Çocuğun dili boğazına kaçtı. Çocuk kovadan
kalkıp oturmaya gitti ve kimsenin dikkatini çekmedi. Ben de telefonla uğraşıyordum.
Yanındaki çocuğa vurmuş. Biz kafamızı kaldırdık ve bir baktım çocuk kıpkırmızı
olmuş. Ölüyor gibi bir şey, can veriyordu sanki. Beş kişi oturuyoruz. Ben direkt
çocuğun çenesine yapıştım, baktım ki çenesi açılmıyor, kilitlenmiş o an çok
korkmuştum. Çenesine asıldık açılmayınca ben dedim ki öldü yani, ölmese bile felç
kalacak dedim. Ondan sonra çenesini açtık falan filan. O an şimdi bu kafayla dedim
ambulans da aranmaz. Çünkü adli vaka. O an çok korkmuştum işte. Sonra kendine
geldi ama. O kova dedikleri şeye ona eğilirken herhalde kaburgasından falan
diyaframını falan incitti galiba. Ne bileyim alış pozisyonunda hata falan yaptı ondan
öyle oldu. Diyaframı sıkışmıştı galiba.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
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Kafa yaparken yaşanan bir başka olayın adli vakaya dönüşme korkusunu
anlatan Gri:
“Korku dolu bir an yaşadım ve çok korktum. Geçen gün arkadaşım bana
madde getirmişti, merdiven altında yapılmış, ölümüne kimyasal dolu bonzai
getirmişti. Bende içtim, arkadaşım da. Ben ilk korkuyu gerçek anlamda ilk defa o gün
yaşadım. Arkadaşım ara ara anti-depresan kullanıyormuş, o otu da içince ikisi
birbirine etki etmiş ve kitlendi kaldı çocuk, bembeyaz oldu. Başıma ilk defa böyle bir
olay gelmişti. Hani evime polis gelse olay aileme falan taşınacak ama en kötüsü
çocuk ölecekti. Bir an hiçbir şeyi umursamadan hemen ambulansı aradım. Evdeki
arkadaşlar hemen ambulansı arayıp geri çevirdiler. Sonra apar topar arkadaşlarla
fenalaşan arkadaşımı hastaneye götürdüler ve eğer biraz daha geç kalmış olsaydık
kalp krizi geçirme ihtimali vardı dediler. Ben o günden sonra da zaten adamakıllı
içmedim hiç ve ilk defa o korkuyu yoğun hissettim. Zaten içerken polis gelse ne
yaparım diye korkuyordum ama bu daha kötü bir korku oldu yani. Toplum etkisini,
millet ne der diye her şeyi geçtim. Benim hayatımı tamamen kötü yönde etkileyecekti
ve o olaydan sonra kararlar aldım. Kesinlikle evimde içirmiyorum artık. Ki daha
önce zaten evime gelen herkes ya içmek için ya da bana mal getirmek için gelirdi.
Yani sadece ot kullanırken, cezası olmayan bir şey yaparken çocuğun evimde ölmesi
hem beni yasal olarak suçlu konuma düşürecekti hem de millet acaba çocuğa hap mı
içirdi, acaba kız mı onun ölümüne sebep oldu falan diyeceklerdi” (Gri, 20, Konya,
Kadın)
Kullanılan maddelerin yasal olmaması nedeniyle madde kullanan bireyin
başından bu tür olayların geçmesi hem aileye yansıyacak korkusu hem hayatının geri
kalanını cezaevinde geçirecek korkusu hem de hayatının bir anlık keyif için
mahvolma korkusunu beraber yaşatmaktadır.
Öte yandan madde kullandıktan hemen sonra aileyle, madde kullanmayan
arkadaşlarla ya da değer verilen bir büyükle karşılaşma da bireye aynı şekilde korku
yaşatmakta, bireyi endişelendirmektedir. Bu yüzden madde kullandıktan hemen
sonra karşılaşma anı olacaksa eğer, ya kafa yaşamamak için kendini şartlamakta ya
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da kafasının geri gelmesi (ayık kafa olmak) için farklı çözüm yollarına
başvurmaktadır.
“Memleketteyken esrar içtiğimde eve gitmeden önce kafam ayılsın, ayılsın
diye çok uğraşırım. Hatta eve gitmeden berber arkadaşa gider kafamı yıkatırım ki
kafam yerine gelsin, ayılabileyim bir an önce. Yani onların karşısına öyle çıkmak
istemiyorum. Gerçi annem anlıyor, esrar içtiğim bir gün bana sen neden bu kadar
mutlusun, her şeye gülüyorsun dedi. Ama yine de öyle gitmek istemiyorum.”
(Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Kafasının ayılması için eve gitmeden önce berbere gidip kafasını yıkatan
Bahtiyar böyle bir çözüm yolu bulmuştur kendine. Değer verdiği bir ağabeyi ile
karşılaşınca kafa yaşamamak için kendini şartlayan Gri ise içine düştüğü müşkül
durumu şu şekilde anlatıyor.
“Geçen gün hap kullanmıştım. Ama yarısını bölüp arkadaşıma verdim ve
kalan yarısını da ben içtim. O an bir abim var, o beni aradı ve aşağıya in dedi.
Mesela o abimiz her şeyimizi biliyor, kimden aldığımızı, ne içtiğimizi, kimlerle
içtiğimizi ama yine de o sırada tedirgin oldum. Abime karşı ayıp olacak ve o kafayla
karşısına çıkmamalıyım diye korkuya kapıldım. Tamamen bilinçaltı olduğu için de
hiçbir şekilde kafa yaşayamadım o an. Bunun dışında öncesinde de arkadaşlarla
burada Ardıçlı diye bir yer vardı, oraya gitmiştik. Arkadaşım vardı ve onun
arkadaşları vardı. Onlar hap attılar ve ben o an çok istedim ama kendimi
‘tanımadığın insanların yanında kullanmayacaksın’ düşüncesine sabitlemişim ki o an
hapı attım ama hiçbir şekilde kafası gelmedi. Yaşayamadım o kafayı çünkü
tedirgindim ve korkuyordum. Yani ne bileyim elim yüzüm kayar, gülerler ya da daha
güvendiğim bir arkadaşım var, diğerleri onun arkadaşları ve ben tanımıyorum.
Tamam bir arkadaşım var ama ya o da kafa yaşayıp kendinde olmaz ve bana bir şey
yaparlarsa düşüncesine girdim ve o hapı atsam dahi kafam gelmedi. Sonra oradan
tanıdığım insanların yanına geldik ve ben kendimi güvende hissettiğim an beş dakika
geçmeden direkt hapın etkisini yaşadım.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Madde kullanımından dolayı kendisinin akli sağlığından endişe eden
Android’in hastaneye gidip doktorun kendisine madde kullanmaması gerektiğini
117

öğrenmesine rağmen bu durumun hemen akabinde madde kullanmaya devam etmesi
de oldukça manidardır.
“...İlk içmeye başladığımın beşinci altıncı ayında sınavlar yaklaşıyordu ve
derslere çalışmak zorundaydım. Her gün düzenli olarak içerken ben sınavlar
yaklaştığı için birden kestim. Çünkü çalışmam gerektiğini biliyordum. İçerek
çalışmayı da denemedim hiç, içerek nasıl çalışılır bilmiyorum yani. Çünkü sürekli
beni baygınlaştırdığı için multive edeceğini düşünmüyordum, bu yüzden de
denemedim hiç içerek ders çalışmayı. Kimisi faydalı olduğunu falan da söylüyor ama
hiç denemedim Allah var. Birden kestiğim için bana çok kötü bir hal gelmişti.
Örneğin babam arıyordu bana bir şeyler anlatıyordu, bir şeyler tembihliyordu, bir iş
veriyordu bana yani her neyse telefonu kapatır kapatmaz babamın ne konuştuğunu
hiçbir şekilde hatırlamıyordum. Mesela bir arkadaşımla sözleşiyordum telefonu
kapatıyordum. Nerde buluşacaktık, kaç dakika sonra buluşacaktık, saat kaçta
buluşacaktık diye hiçbir şey hatırlamıyordum. Bu tip şeyler kafamdan silinmeye
başlamıştı. Kötü bir etki oluşturmuştu bende. Psikiyatriye gitmiştim o zamanlar Tıp
Fakültesinde, doktora durumumu söyledim, çünkü beni çok tedirgin etmişti ve
hayatımda ilk defa çok kısa süreli hafıza kayıpları yaşamaya başlamıştım. Resmen
bir hafıza kaybıydı benim için. Ne yaptığımı bilmez durumdaydım, birden
kestiğimden kaynaklandığını düşündüm bir an ve doktora gitmem gerektiğine
inandım. Doktora gittim ve doktor dinledi. Genel görüşme yaptı benimle, sonra ben
söylemek istemiyordum, çekiniyordum ama en sonunda dayanamadım ve düzenli
olarak esrar kullandığımı söyledim. Bunu söylediğimde bu kısa süreli hafıza
kayıplarımın kesinlikle bundan kaynaklandığını söyledi ve uzun bir süre içmemem
gerektiğini, uzak durmam gerektiğini söyledi. Bana öyle söyleyince bende içmeye
devam etmeye başladım. O dönemde derslerim falan çok kötüydü, sınavlara bile
kalkıp gitmediğim zamanlar oldu. Bana içme demesine rağmen içtim, bu defa bu
durumumdan çok korkmama rağmen unutmak için içtim. Bir sorumluluğum vardı,
sınavlara çalışmam lazımdı. Aman çalışmayayım falan oldum. İçmeyi kestim kafam
gitti, psikolojim gitti falan diye düşündüm ve içmeye devam ettim. Sınavlara
çalışırsam bir iki saat falan çalışıyordum, çalışmazsam zaten hiç sınava bile
girmiyordum.” (Adroid, 27, Malatya, Erkek)
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Madde olarak alkol alıp sarhoş olduktan sonra hem kendi hem başkalarının
canına kast edebilecek bir durum yaşamış olan Anter kaza yaptığı o geceden sonra
hala yaşayabildiğine inanamıyor.
“Motor kullanırken bir kez oldu. Bir gün baya içtim, çalıştığım restoranttan
çıktım yandaki bara girdim, sabah beşe kadar falan içtim, cebimdeki para bitti, artık
o saatten sonra araç yok ve iş yerinin servisi kalkmıştı. O zaman sadece motorum
vardı ulaşım aracı olarak ya da taksi parası vermem lazım ama cebimde param yok.
Bir tek o zaman alkollüyken motora bindim. Normalde üç tane de bira içsem, yani üç
tane ile kafam güzel olmaz da ama ben işimi garantiye alırım ve motor kullanmam.
Çünkü motor kazaları çok tehlikeli bir iş, bütün kaporta sensin ve anlık bir
çarpmayla bile ölebilirsin. Mesela motorum şu an Bursa’da, ben getirmedim.
Getirmememin sebebi buraya gelirim alkol içerim tekrar kullanırım diye. İşte o
bahsettiğim gece, en son içtiğim gecelerden biri oldu. O gece alkollüydüm, motora
bindim, yola çıktım ve biraz herhalde fazla kaçırmıştım artık yoldaki çizgiler
kaymaya başladı. Çünkü hakimiyet sıfırdı yani. Göz açısı düştü. Karanlık ve
normalde yoldan çıkıp sola dönmem gerekirken bir gözümü açtım ve baktım ki
otobandayım. İstanbul yolu otobanındaydım, otoban tek yönlü olduğu için mecburen
devam ettim, dönemedim. En yakın dönüş terminalin orada ve belki bir buçuk saat
otobanda motor sürdüm. Artık o kadar yavaş kullandım ki eziyet oldu. Ta ki o gece
kaza yapana kadar. Yolların kenarlarında çiçekleri sulamışlar, topraktan kayan su
yola düşmüştü ve motordaki en tehlikeli şey kaygan, sulu yoldur ve ben kaygan
zeminde üç takla attım. Ben de nasıl kurtulduğumu bilmiyorum yani. Haziran ayında
oldu bu olay, çok acayip bir şekilde bende bir şey yoktu, motorda bir şey yoktu,
sadece hidrolik kutusu falan kırılmıştı. Ama o gece korkmuştum yani.” (Anter, 26,
Erzurum, Erkek)
Madde kullanımı sırasında bireyin yaşamış olduğu kötü, korku dolu
zamanların olması, bireyde sadece o anlık bir etki ettiği, olaydan kısa bir süre sonra
yaşadığı durumlarla alakalı radikal kararlar almasına rağmen madde kullanımından
vazgeçmemiş

olduğu,

hatta

aldığı

radikal

kararları

kendisinin

yıktığı

gözlemlenmiştir.
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3.2. MADDE BAĞIMLISI BİREYİN UYUŞTURUCU MADDE ALGISI
Saha araştırmamız boyunca hem derinlemesine mülakat görüşmelerinden hem
de katılımlı gözlemlerden elde ettiğimiz verilere göre madde kullanan bireylerin,
maddeleri kendi aralarında bir sınıflamaya tabii tutmakta oldukları gözlemlenmiş,
hatta kendi içlerinde bile yaptıkları kategorizasyona ters düşecek görüşlere
rastlanmıştır. Bireylerin yaptıkları sınıflamalar da keyif aldıkları maddelere göre
değişkenlik göstermektedir. Bilimsel olarak uyuşturucu ve uyarıcı maddeler olarak
kategorize edilen maddeleri bireyler keyif aldıkları maddelere göre ‘bence bu
uyuşturucu madde değil’ şeklinde tanımlamaktadır.

3.2.1. “Uyuşturucu Maddeler”
“Uyuşturucunun sözlük anlamı; hareketten, gereği gibi düşünmekten
alıkoyan, uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik anlamına
gelmektedir. Genel anlamda uyuşturucu madde; belirli dozda alındığı zaman
kullanıcının merkezi sinir sistemi üzerinde psikolojik ve fiziksel etki ederek akli,
fiziki ve psikolojik dengesini bozan, fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal
çöküntü meydana getiren, giderek daha fazla alma isteği doğuran, bırakıldığında
yoksunluk belirtileri doğuran doğal, yarı sentetik veya sentetik maddeler olarak
tanımlanmaktadır.” (Akt; Coşar, 2011: 1-2) Bilimsel olarak bu şekilde tanımlanan
uyuşturucu madde tanımlamasına görüşmecilerimiz de çok farklı cevaplar
vermemiştir.
Derinlemesine mülakat görüşmelerinde görüşmecilerimize ‘bir maddenin
uyuşturucu madde olarak kabul edilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?’
sorusuna maddenin fiziksel olarak yarattığı etkiler dolayısıyla verdiği cevapları
hemen hemen benzer olmuştur. Fakat kendilerine yaşatmış oldukları keyifler
dolayısıyla her maddeye verdiği isimler farklılaşmış, kategorize ederken farklı
sınıflamalara gittikleri gözlemlenmiştir.
“Vücudunu uyuşturan, hem bedenini hem düşüncelerini ağırlaştıran,
dünyadan soyutlandıran ve umursuzlaştıran her şey uyuşturucu maddedir benim için.
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Alkol uyuşturucu değil benim için ama esrar olsun, hap olsun ilk alındığı andan beri,
ilk fırttan sonra uyuşturucu maddedir.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Bahtiyar gibi madde kullanımı ile alakalı uzun bir geçmişi olan Yazılmamış
Olanı Yazmak da Bahtiyar ile aynı düşünmektedir.
“Bütün maddeler ilk denemede uyuşturucu sınıfına girer. Hap olsun, sigara
(cigara) olsun hepsi uyuşturucudur.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Görüşmecilerimizden Gri, herhangi bir maddenin uyuşturucu olarak
nitelendirilmesini ‘bilinç dışı olmak’ ile özdeşleştirmekte, bir maddenin uyuşturucu
olarak kabul edilmesini bireyin bilincini kaybetmesi duruma bağlamaktadır.
“Bence bir maddenin uyuşturucu olarak kabul edilmesi için insanın kendi
bilincinin dışında olması gerekiyor, bilinç kaybına uğraması gerekiyor, kontrollü
hareketler yapmaması gerekiyor. Alkolde çok sarhoş olursun, çok konuşursun,
kendini durduramazsın. Kimyasallar da ise tamamen başka bir boyuta geçersin, sen
sen değilsin yani, tamamen bilinç dışında olursun. Mesela ayakta görüyorsun ama
konuştuğun şeyleri, hareketlerini kontrol edemezsin. Kısacası uyuşturucu almak
bilinç dışı olmaktır.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Gri ile hemen hemen aynı görüşte olan Anter’e göre;
“Bilincini yitirmesi gerekir bir maddenin uyuşturucu olarak kabul edilmesi
için. Bana göre bağımlılık sirkülasyonu devamlı hale geldikten sonra olur. Ben ilk
mesela esrar da alkol de içtim, kokain de içtim. Hepsinin tadına baktım aslında ama
devamlı kullandığım esrar vardı. Esrarın belki bir süresi vücudun alışmadığı için
tepkisi çok normal, çok belirgin ama bir o kadar da kötü bir düşüşü var. Artık hani
depresyona sokacak kadar yokluk hissi oluyor ve vücudu bitkin hale düşürüyor. Ama
bünye alışmaya başladıkça o da ister istemez vücudun alışmasından kaynaklanan bir
işlevini yitirmeye başlıyor. Artık rutine bağlıyor ve rutine bağladıktan sonra da bir
‘mallaşma evresi’ oluyor. Hani böyle çökertir, mutlu olduğunu hissedersin ama
değilsindir. Çünkü kendini ona göre şartlandırmışsındır, bilinçaltını ona göre
şartlandırmışsındır. İçtiğinde sadece kendini farklı hissedersin, insanların normal
günlük hayatından beklediklerini sen o maddeden sağladığına inanırsın ama
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tamamen bir ‘bilinç yanılmasıdır’ bana göre. Bu durum bütün uyuşturucu maddeler
için böyledir, çünkü bütün uyuşturucu maddeler üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri
hissettirir.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Öte yandan yapılan görüşmelerden elde edilen verilere göre bazı madde
kullanıcıları alkolü uyuşturucu olarak görürken, bazı madde kullanıcıları sigarayı
uyuşturucu olarak görmektedir. Hatta kimi zaman alkolü de sigarayı da uyuşturucu
madde olarak görmeyenlere de denk gelinmiştir. Değişiklik gösteren bu tutumun
bireylerde bıraktıkları etkiler dolayısıyla olduğu saptanılmıştır. Birey bünyesinin
hangi madde de uyuştuğuna, fizyolojik ve psikolojik olarak farklılık yaşattığına,
bağımlılık yarattığına inanıyorsa o maddenin kendisi için uyuşturucu madde
olduğuna inanmakta ve uyuşturucu maddelerle alakalı sınıflandırmayı da ona göre
şekillendirmektedir.
Alkolü, Extacy’i (hap), kimyasal uyuşturuculardan bonzai, Merlin ve
Selvia’yı uyuşturucu madde olarak gören Doğa adlı görüşmecimize göre LSD,
MDMA, ot (cigara) uyuşturucu madde sınıfına dahil olmamaktadır. LSD, MDMA
gibi maddelerin halusojenik etkilerinin olmasına rağmen kendisine yaşattığı kafadan
dolayı uyuşturucu olmadığını iddia etmektedir.
“Bir maddenin uyuşturucu olarak kabul edilmesi için bana göre alkol gibi
olması gerekir. Yani benim için asıl uyuşturucu alkoldür. Çünkü alkolü aldığın
zaman diline hakim olamıyorsun, uyuşuyorsun, peltek oluyorsun, düşünemiyorsun,
göremiyorsun, her yer çift oluyor. Yani algıları açmaktansa daha çok kapatmaya
yarıyor. Bence öyle, tamam belki bir-iki birada ya da az miktar alkolde hafifliyor,
sakinliyorsun ama asıl uyuşturucu olan alkoldür. Diğer uyuşturuculara gelirsek,
aslında genel kullanımı dışında kimyasalı sevmiyorum. Çünkü mesela Extacy (hap)
de çok fazla kimyasalın etkisinde olduğunu fark ediyorsun. Kasılmalar oluyor ve
vücuduna bir şeyin girdiğini belli ediyor. Bunları sevmiyorum ve bu yüzden bence
alkol, Extacy gibi şeyler uyuşturucu. Bir madenin benim için uyuşturucu olarak
kabul edilebilmesi için beni gerçekten uyuşturması, yok etmesi lazım, düşünememem
lazım. Kontrolün bende olmadığı her şey uyuşturucudur bence. Ben Bursa’da
yaşıyorum ve en çok bonzaiden ölenlerin orada olduğunu biliyorum ki zaten
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arkadaşımı da bonzaiden kaybettim. Ben de bonzainin bir çeşidi olan ‘Merlin’ diye
bir şey içtim. Ve gerçekten halüsilasyonun ne demek olduğunu ben Merlin’de
gördüm. İçtim, gözlerim açık, bilincim yerinde, etrafa bakıyorum ama başka bir
gerçeklikte şu an ki gibi yaşayarak başka bir şey yaşıyorum. Kendime geliyorum,
burası gerçek dünyamı diyorum. ‘evet’ diyorlar ve hüngür hüngür ağlıyorum. Böyle
bir maddeydi. Uyuşturmanın da ötesinde o kendini kaybetmek, kendini yok etmek
oluyordu. O maddeyi kullananlar ölüyor zaten. Ölüm tribine giriyor ya da aşırı
dozdan ölüyor. Merlin, Selviya, halk arasında buna Selvi de diyorlar. Bunlar hep
kimyasal, sentetik uyuşturucu. Yani böyle ot gibi doğal değil, saf değil. Zaten gerçek
otta bir müddet sonra yavaş yavaş yaşamaya başlarsın ama kimyasallarda ilk içtiğin
anda zınk diye girme etkisi olur. İçiyorsun ve bitti hemen yaşamaya başlarsın.
Dahası çok dark (kötü) kafalar yaşarsın. Böyle derinlere inip çıkamadığın kafalar
yaşarsın. Ben bunu sevmiyorum o yüzden uyuşturucu diyeceksek alkol ve
kimyasalları, kimyasallardan da Merlin ve Selviya’ya içine alabiliriz.” (Doğa, 20,
Konya, Kadın)
Yine aynı şekilde bünyesinde bıraktığı etkilerden dolayı bir sınıflama yapma
yoluna giden Adroid’e göre alkol, sigara uyuşturucu madde olmamakta, esrar ve
türevlerini ise kendisinde kafa yapıyor olması dolayısıyla uyuşturucu madde olarak
tanımlamaktadır.
“Kafa yapıyor olması gerekir. Bir maddenin uyuşturucu olarak kabul
edilmesi için beni yavaşlatıyor olması lazım, herhangi bir madde kullanmadan
önceki halimden daha yavaş hareket ettiriyor olması gerekir, bazı olaylara karşı
dikkatimin daha çok artıyor olması gerekir. Yani bu tip etkiler gösteren maddeler
uyuşturucudur. Benim için alkol uyuşturucu maddeye girmiyor. Çünkü onun
yavaşlatmaktan, uyuşturmaktan çok daha bir hızlandırdığını düşünüyorum. Esrar
uyuşturucudur ya, benim çok içtiğim dönemlerde de bir anda etkisi geliyordu ve ben
vücuduma giren etkisi anlıyordum. Mesela normal içtiğimiz sigarayı uyuşturucu
olarak görmüyorum. Yani hayatımda ne bir eksisi ne de bir artısı yok, çok da
bayılarak içmiyorum sigarayı ya da tütünü ama uyuşturucu da değil benim için.
Belki fizyolojik olarak nikotinden kaynaklı bir rahatlatma yaşatıyor olabilir ve
nikotin bağımlılığı diye de bir şey var ama ben de çok fazla etkili olmuyor. Yani kafa
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yaptığı için benim için sigara da bir uyuşturucu madde değil. Kısacası benim için
uyuşturucu sınıfına girmesi için bir maddenin kafa yapması lazım.” (Android, 27,
Malatya, Erkek)
Bu noktada alkol ve sigaranın uyuşturucu olarak kabul edilmesi gerektiğine
inanan Doğa ile kısmen ortak paydayı paylaşıyor gibi görünen, fakat Adroid ile alkol
ve sigaranın uyuşturucu olarak kabul edilmemesi gerektiği düşüncesinde zıtlaşan
Sosyal İçici’ye göre de alkol, sigara ve esrar dışında bütün maddeler uyuşturucu
madde olarak kabul edilmektedir. Sosyal İçici’ ye göre esrarın insan üzerinde yoğun
fiziksel ve psikolojik olumsuz bir etkisinden ziyade ölümle sonuçlanan bir vakasının
olmaması esrar maddesini uyuşturucu sınıfından çıkarmaktadır.
“İçmek veya kullanmak istemediğin halde kullanıyorsan bağımlısın demektir.
Sigara mesela bu sınıfa girer. Hiçbir yararı yok, hatta en tehlikeli uyuşturucudur
sigara, birincisi yasal, kolay bulunabiliniyor, sürekli reklamları Formula 1 de falan
dönüyor. İkinci uyuşturucu madde benim için alkol. Ölümle sonuçlanan vakaları çok
sigara ve alkolün ya da esrar hariç diğer maddelerin. Esrarın şu ana kadar ölümle
sonuçlanan hiçbir vakasını görmedim, kayıtlara geçmemiştir. Bir maddenin
uyuşturucu olarak nitelendirilmesi için kişinin sağlığından etmesi lazım. Akıl sağlığı
olabilir, fiziksel sağlığı olabilir. Bütün zararlarını bilip yine de ondan
kurtulamıyorsan bu uyuşturucudur.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Bir maddenin uyuşturucu olarak nitelendirilmesi kimi zaman haz verici
olması ile eş tutulmaktadır. Bir maddenin haz verici olması ise bireyde sıklıkla
kullanımı ya da belli bir süre sonra sürekli kullanımı zorunlu kılmaktadır.
“En başında bir haz verici olması lazım yani çok o kadar bağımlısı değilim
ama haz verici olması lazım ki insan onu sıklıkla kullanmak istesin, onu
kullandığında da mutlu olsun. Negatif özelliği olarak da insanın düşünme
mekanizmasını birazcık aktif edip insanın etraftaki şeyleri unutması sağlıyor. Bütün
maddelerin her dozu, en ufak bir dozu bile uyuşturucu maddedir.” (John, 24, Konya,
Erkek)
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Sürekli kullanım halinde vücudu uyuşturan ve sigarayı bile uyuşturucu olarak
gören Mechul’ e göre;
“Sürekli kullanım olması gerekir. Uyuşturucu madde olarak kabul edilmesi
daha çok aslında insanı gerçekten uyuşturan bir madde olması gerekir diye
düşünüyorum ben. Bağımlılık benim için öyledir. Mesela sürekli sigarayı kullanmak
istediğin için kullanırsın diye biliyorum. Uyuşturucu farklı ama kullanabildiğin her
uyuşturucuyu kullanabilirsin yani. Uyuşturucu maddeler her defasında uyuşturucu
sınıfına giriyor işte çoğu zaman insanlarda. Uyarıcı ve uyuşturucu diye değişik
maddeler var ama…” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Mülakatlardan da görüldüğü üzere bireyin bir maddeyi uyuşturucu olarak
görmesi çoğunlukla kendi bünyesinde bıraktığı etkilerden yola çıkarak edindiği
bilgiler dahilinde şekillenmektedir. Bu noktada görüşmecilerimizin öznel bir
yaklaşım sergilediğini, sadece kendileri üzerinden yaptıkları değerlendirmelerle bir
sonuca ulaştıklarını söylemek mümkündür.

3.2.2. “Kullanıcıları Birbirinden Ayıran Maddeler: Zengin İçeceği-Fakir
İçeceği”
Derinlemesine mülakat görüşmelerimizde görüşmecilerimize “Uyuşturucu
maddeler arasında bir hiyerarşi var mıdır ya da kullanıcıları birbirinden ayıran
maddeler var mıdır?” sorusuna hemen hemen hepsinin cevabının aynı olduğu
görülmüştür. Bireyler, maddeler arasındaki hiyerarşinin sadece ekonomik olarak
belirlenen fiyatından kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Ekonomik durumlarına göre
bireylerin elde ettikleri maddelere kendi aralarında isim verdikleri, fiyatına göre
fiyatı yüksek olan maddelere ‘zengin içeceğidir bu baba’, ama herkesin kolaylıkla
elde edebileceği maddelere de ‘fakir içeceği’ dedikleri gözlemlenmiştir.
Akla gelebilecek bütün uyuşturucu maddeleri kullanan ve maddelerin
fiyatlarıyla alakalı geniş bir bilgiye sahip olan Yazılmamış Olanı Yazmak’a göre:
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“Mesela kokaini çok daha zengin, aylık geliri aşırı derecede fazla olan
insanlar kullanır. Çünkü kokain para yetiştirilebilecek bir şey değil. Onun dışında
esrar her türlü bulunabilir ve herkesin içtiği bir şey. Esrar için ‘ben içmedim’ diyen
insan yoktur. Aynı şekilde hap olsun ya da diğer uyuşturucu türleri herkesin
kullandığı şeyler aslında.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Çoğunlukla bireylerin hangi maddeyi kullanacaklarına karar verme durumları
ekonomik güçleriyle doğru orantılı olsa da keyif aldıkları maddeye ulaşmak için
kendi maddiyatını zorlayan ya da yasa dışı işlere bulaşan kullanıcılar da söz konusu
olmaktadır. Yani kullanıcılar tarafından her zaman maddiyatın yettiği maddeyi
kullanmak çokta belirleyici olmamakta, fiyatı çok yüksek olmasına rağmen keyif
aldıkları maddeye ulaşmayı tercih etmektedirler.
“Tabi ki vardır. Maddi duruma göre insanların kullandıkları maddeler
değişebilir. Mesela evden çıkıyorum, iki üç sokak aşağıda 16-17 yaşındaki çocuklar
çakmak gazı çekiyor her gün, etrafta bir sürü çakmak gazı tüpü var. Yukarıya
çıkıyorum, taş (crack) dedikleri kokaini içiyorlar. İşte bunların arasında sınıf farkı
var. Çakmak gazı dediğimiz bir buçuk lira ve yirmi dakika bir buçuk lirayla keyif
yaşıyor adam ama taş dediğimiz daha pahalı. Maddeler ekonomik şartlara göre
kullanıcıları birbirinden ayırır. Bir de yaşattığı his de önemli. Mesela şimdi birileri
bazen ekonomik durumu iyi diye kokain içmez. Esrardan keyif alıyorsa esrar içer,
hap içer. Mesela kimi çok fakir olmasına rağmen bu crack kokainin peşinden
koşabilir yani, hırsızlık, gasplık yapabilir.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Mechul’e göre bağımlı olan bireyin fiyatı yüksek olan maddeleri içmeyi
istemesi ya da fiyatı yüksek olan maddelerden daha çok keyif alması hiçbir şeyi
değiştirmemekte, maddi gücü yetmediği için fiyatı düşük maddelerden başka bir şey
kullanamamaktadır.
“İlla ki vardır. Kesinlikle…Ama artık çok ucuz şeyler de var artık. Madde
bağımlılarında şu vardır, parasının yettiğini içip de yetemediğine ulaşamamak.
Mesela biri kokain içmek ister ama parası yetmediği için içemez, artık esrar alır ya
da başka değişik uyarıcı maddeler alır. Yani daha ucuz şeyler.”(Mechul, 25,
Batman, Erkek)
126

Android de maddeler arasındaki hiyerarşinin tamamen fiyatından kaynaklı
olduğunun dile getirmiştir.
“Tabii canım, hiyerarşi vardır. Birim bazlı ele alacak olursak birinin gramajı
100 tl ise diğerinin 2 tl ya da 1tl’dir. İçtiğin şey, senin maddiyatınla doğru orantılı
olur her zaman için. Gerçi keyif alma ile de alakalı. Mesela içtiğim dönemde ve şu
anda da içen çevrem var, gerçi o zamanki ile şimdiki dönemde farklılıklar var,
ülkedeki durumlar etkiliyor, rahatça satılıp alınması açısından falan. Yani fiyatlar şu
an da artmış olsa bile herkesin uyuşturucu içmek istediği zaman ulaşabileceği en
uygun şey ya esrardır ya da bonzai falan, onun türevleri falandır.” (Adroid, 27,
Malatya, Erkek)
Uyuşturucu madde kullanımını ve bireylerin madde kullanımındaki
tercihlerini kesinlikle ekonominin belirlediğini vurgulayan Doğa’ya göre bireyler
bağımlı olduktan sonra bile bağımlılıklarından maddi güçleriyle arınmakta, maddi
güçten yoksun olanlar ise hayatlarına veda etmektedirler. Hatta Doğa’ya göre
uyuşturucu kullanan bireylerin kullanıcı durumları bile maddi güçleriyle doğru
orantılı olarak değer görmektedir. Bu durumu “ABD’de parası olan adam içiyor ve
ona ‘kontrollü içici’ diyorlar; ama parası olmayan adam içiyor ve ona ‘keş’
diyorlar” cümlesiyle en güzel şekilde ifade etmiştir.
“Söz konusudur tabiî ki. Uyuşturucu biraz da paraya göredir. Mesela bir
CIO isen istersen eroin kullan istediğin kadar, paran zaten affedersin ama bok gibi.
Sonra git tedavi ol, bağımlılığından arın, sonra devam et ve tekrar kullan. Eroinden
arınan var çünkü. Ama Afganistan’daki insanlar dahil değil buna. Çünkü orası
Afganistan ve kullanan insan içip, ölür. Ama ABD’de bir CIO’nun eroinden
öldüğünü ben görmedim. Eğer paran varsa kullan kullanabildiğin kadar. Mesela
ABD’de parası olan adam içiyor ve ona ‘kontrollü içici’ diyorlar; ama parası
olmayan adam içiyor ve ona ‘keş’ diyorlar. Ben buna karşıyım. Ama cahil insanlar
da var. Mesela benim bonzaiden ölen arkadaşlarım var.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Diğer görüşmecilerimizden farklı olarak kullanıcıları birbirinden ayıran
durumun ekonomik temelli olmasından ziyade tercih meselesi olduğunu savunan Gri,
bireylerin keyif aldıkları maddeye göre bir sınıflamaya tabi tutulduklarını ifade
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etmektedir. Fakat Gri adlı görüşmecimiz her ne kadar kullanıcıların keyif aldıkları
maddeyi tercih edip kullandıklarını ifade etse de ‘paran varsa her istediğini
kullanabilirsin’ cümlesiyle de aslında kullanıcıların sadece keyif aldıkları için
kullandıkları maddeleri tercih ettiklerini söylemek çok da doğru görünmemektedir.
Bir nevi kendi savunduğu düşünceyi kendi cümlesiyle çürüten görüşmecimiz,
maddeler arasındaki hiyerarşinin ekonomik temelli olduğunu belirtmiştir.
“Bence ayıran bir şey yok, sadece şu şekilde ayırabilir tercih meselesi olur.
Mesela bazı insanlar der ki ‘ben kimyasala karşıyım, tamamen ot içerim.’ Çünkü otta
kimyasal bir şey yok, topraktan gelen bir bitki. Bazı insanlar derki ‘ben kimyasalı
seviyorum.’ Bunun dışında ayıran bir şey varsa maddi durum olur. Onun dışında
yaşlı-genç, öğrenci-çalışan ayrımı olmaz kullanıcılar arasında. Yani paran varsa her
istediğini kullanabilirsin. Mesela ben esrar da hapta kullanıyorum ama hapın
kafasını daha çok seviyorum, daha eğlenceli geliyor bana göre. Fakat maddi durum
olarak daha maliyetli. O yüzden param olduğunda esrar değil de hap alırım. Onun
dışında kokain çok pahalı ama merdiven altında yapılan kokain de var ama normali
zaten deli gibi zarar veriyor, merdiven altı üretileni ise daha çok zarar verir.” (Gri,
20, Konya, Kadın)
Madde kullanıcılarının keyif aldıkları maddeyi tercih ettiklerini söyleyen,
fakat bu keyif alma durumunun da bireyin maddi alım gücüyle şekillendiğini
vurgulayan Anter, hiyerarşi piramidinde en yüksekte olan maddenin fiyatı en yüksek
olmasının dışında yaşattıkları kafanın, hissettirdiklerinin de diğer maddelere oranla
daha iyi olduğunu vurgulamaktadır.
“Kesinlikle söz konusudur ve kullanıcıları birbirinden ayıran maddeler
vardır. İnsanların bünyesinde yarattığı reaksiyon kısmı her zaman daha farklıdır.
Alkolün sarhoşluğu farklıdır, esrarın içtikten sonraki ruh hali, psikolojisi farklıdır,
kimyasal da inanılmaz bir etki-tepki vardır. Mesela kan dolaşımını hızlandırdığından
dolayı hızlı düşünürsün, hızlı hareket edersin. Bu hiyerarşi verdikleri tepkiye olarak
şekillenir. Kimi insan esrardan kimi insan kokainden kimisi de alkolden keyif alır.
Keyif alması da belli bir hiyerarşi oluştururken bu da tamamen maddiyatla alakalı
olur. Bana göre hiyerarşi anlamında en üstte kokain ya da eroin olması gerekiyor.
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Çünkü onların hem fiyatları yüksek hem de yaşattıkları, hissettirdikleri daha farklı.
Aşağı düştükçe en ucuz herhalde esrardır. Alkol biraz keyfi, biraz bağımlılık-hastalık
haline gelmiş bir madde bana göre. Çünkü muhakkak zararlı ama, ne kadar iyidir ne
kadar kötüdür o tartışılır, dozunu kaçırmadığın sürece, kendini frenleyebildiğin
zaman ama en nihayetinde maddiyatla karşılaştırdığında o da ciddi bir para istiyor
yani. Esrardan pahalı yani.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)

3.2.3. “Bir Zengin İçeceği Olarak Kokain”
Kokain güçlü bir uyuşturucu olduğu için çok hızlı ve terk edilmesi zor bir
bağımlılık geliştirir. Genellikle ‘coke’ olarak adlandırılan kokain, kökeni Güney
Amerika’da olan “Erythroxylon Coca” şurubundan elde edilen bir alkoloiddir. Baz
kokain,

beyaz

kristalize

şeklinde

bulunan

bir

tozdur.

(http://www.uyusturucu.info.tr/kokain.asp) Bilimsel adıyla ‘benzoylemetil ekgonin’
(kokain), koka bitkisinin yapraklarından elde edilen kristalize tropan bir alkaloiddir.
Bu yüzden ‘coca’ bitkisinin sonuna “-in” eki getirilmesiyle ismi türetilmiştir.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Kokain)
Araştırmamız kapsamında yapılan mülakatlardan elde edilen bilgilere göre
görüşmecilerimizin biri dışında hepsi kokaini denemiş, fakat kokain kullanımında
devamlılık göstermemişlerdir. Görüşmecilerimizin hepsinin öğrenci olması sebebiyle
maddi açıdan kısıtlı bir gelire sahip oldukları, hatta birçoğunun okumak için
ailesinden bile maddi yardım almadıkları tespit edilmiştir. Bu durum fiyat olarak
bütçelerine oldukça yüksek gelen kokain maddesinin kullanımını zorlaştırmaktadır.
Kendi aralarında ‘zengin içeceği’ olarak adlandırdıkları kokain maddesini
deneyimleme durumları ya bir defa ya da en fazla iki defaya mahsus olarak
gerçekleşmiştir.
Zengin-fakir içeceği olarak yapılan değerlendirmelerin genellikle ekonomik
temelli hiyerarşiden kaynaklanan kokain-esrar arasında olduğu gözlemlenmiştir.
Kullanıcılara göre maddi olarak şekillenen hiyerarşi piramidinin en üst kısmında
kokain yer alırken en alt kısmında da esrar yer almaktadır. Bu yüzden madde
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kullanıcıları arasında esrar kullanımı yaygınlık göstermektedir. Bireylerin farklı
madde kullansalar da düzenli olarak esrar kullandıkları, fiyat olarak yüksek olan
kokain, LSD vs. gibi maddeleri de paraları oldukça kullandıkları saptanmıştır.
“…Genel olarak ot içiyorum ve param oldukça LSD kullanıyorum ama her
param olduğunda LSD kullanamıyorum…” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Hemen hemen bütün uyuşturucu maddeleri kullanmış olan, fakat ekonomik
olarak sadece bir öğrenci bütçesine sahip olan, çoğu zamanda ailesinden maddi
destek almadan yaşamını idame ettirmeye çalışan, düzenli esrar içicisi Bahtiyar
kokain ve esrar maddeleri ve bu maddeleri kullanan bireyleri şu şekilde bir
kıyaslamaya tabi tutmuştur.
“Baba zengin içeceğidir mesela kokain. Eski bir kokain satıcısı arkadaşım
vardı Diyarbakırlıydı o da, cezasını yatmış artık bu işlerle uğraşmıyor, tövbe etmiş
bir insan, hatta şimdi üniversite okuyor. O eskilerden bir şeyler anlatırken derdi ki,
müşterilerim bir torba kokaini, masaya bir çanta dolusu para koyarak alırlardı. On
milyar, yirmi milyar para ile alırlardı. Çünkü kokainin gramı 100 tl’ dir. Kokainde
içtikçe içesin gelir. Yani bir kilo kokainin olsa bir kiloyu başladığın gibi bitirirsin. O
yüzden ona para yetiştiremezsin. Zenginler arasında popüler. Kokaini popüler yapan
şey de parasıdır. Ben iki üç defa farklı günlerde kokain içtim ama acayip bir özgüven
geldi bana, karar verme yetkim o kadar iyi oldu, kendimden o kadar emin ve o kadar
dinç oldum ki, onu içerken tek düşündüğüm şey ben esrarı bırakıp kokaine devam
etmeliyim oldu. Ama sabah uyanınca bir de baktım oooo kira parasını yemişiz, dedim
ki ‘Oğlum senin neyine kokain’ diye. Yani kokaini bırakmamın tek sebebi kimyasal
falan olmasından ziyade para oldu, zengin olmamam oldu. Ben bir cigarayı (esrar)
zor alıyorum kokaine para mı yetiştireceğim.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Kokain çok güçlü bağımlılık yapan bir uyuşturucudur. Kokain kullanan
bireyler bu duyguyu kendilerine üstünlük veren bir güç olarak tanımlamaktadırlar.
(Çoban, 2013: 46) Kokain kullanan görüşmecimiz, kokainin kendisinde yaşattığı
etkiyi “…Ben iki üç defa farklı günlerde kokain içtim ama acayip bir özgüven geldi
bana, karar verme yetkim o kadar iyi oldu, kendimden o kadar emin ve o kadar dinç
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oldum ki, onu içerken tek düşündüğüm şey ben esrarı bırakıp kokaine devam
etmeliyim oldu.” şeklinde ifade etmiştir.
Kokain kullanıcılarının bağımlı oldukları için çoğu zaman büyük paralar
harcamaları gerektiğini, hatta kokain kullanıcısı bireyin maddeyi bulmak için
kullandığı arabasının, evinin anahtarını hiç düşünmeden satıcıya verdiğini dile
getiren Android de kendileri gibi öğrenci olanların kokaine para yetiştirebilmenin zor
olduğunu dile getirmiştir.
“…En pahalısı, bilmiyorum daha önce içmedim, deneyimlemedim ben ama
kokain dedikleri şeydir. Line diyorlar, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum, görmedim
canlı daha önce, içmedim daha önce. Bağımlılık yaptığını falan söylüyorlar, bir
gecede bir adamın parti yaparak üç-dört arkadaşıyla arabasını içebildiğini
duymuştum. Ya arabasını satıp o parayla kokain alıp içen ya da kokaini satın aldığı
adama karşılık kendi arabasını verdiğini duyduğum çok oldu. Bir araba karşılığında
200-300 gram içtiğini duymuştum uyuşturucu kullanan arkadaşlarımdan. Tabii onu
herkes yapamaz. Maddiyat içerir. Crack (taş) mesela kokainden sonra geldiğini
duymuştum. Taş kokainin bir türüdür. Kokainin üretimi sırasında iki madde ortaya
çıkıyormuş. Bir tanesi posası ve o daha çok düşük kaliteli olan kısmı, ona ‘taş’
deniyor. Daha özel kısmına ise ‘kokain’ deniyor. Ben çoğunlukla esrarı
kullanıyordum.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Kokain kullanıcısında kokainin etkileri hemen ortaya çıkmaktadır. Alımından
hemen sonra etkisi ortaya çıkmaktadır, fakat 30 ile 60 dakika içinde de etkisi
kaybolmaktadır. Bu süre zarfında tekrar kokain almak gerekmektedir. Alınmadığı
takdirde

yoksunluk

belirtileri

ortaya

çıkmaktadır.

(http://www.uyusturucu.info.tr/kokain.asp) İşleyen bu durum kokain kullanıcısında
bağımlılık oluşturmakta ve birey yeni bir kokain dozunun tekrarlanması için elinde
var olan her şeyi vermeyi göz almaktadır.
Kokain koka bitkisinden elde edildiği için koka bitkisinin tarımının yapılması
gerekmektedir. Koka bitkisi tarımının tamamın yakını Kolombiya, Peru ve
Bolivya’da And Dağları bölgesinde yapılmaktadır. Bu üç ülke dışında, Venezuela,
Panama, Brezilya, Arjantin ve Ekvator’da da çok fazla olmasa da kokain üretimi
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olduğu bilinmektedir. (Coşar, 2011: 48) Bu durum kokain bulunmasını
zorlaştırmaktadır. “Her insanın içebileceği kadar bulamazsın da alamazsın da…”
sözleriyle kokainin hem ekonomik olarak maliyetli hem de bulunmasının zor
olduğunu söyleyen Mechul’e göre de bir zengin içeceğidir kokain.
“…Mesela kokain çok pahalıdır, fiyatı çok yüksektir. Her insanın içebileceği
kadar bulamazsın da alamazsın da… Düşün 1gram kokain 450 tl, cigarayı (ot)10-20
tl’ ye bile bulabiliyorsun yani. Hiyerarşi oradan gelir. Onun dışında bir farklılığı
yok, parası olan herkes her şeyi içebilir.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Madde kullanımıyla çok uzun bir geçmişe sahip olmayan, esrar ve Extacy
(hap) dışında hiçbir madde kullanmamış olan John, kullandığı maddelere bile para
vermediğini, madde kullanmak için para ödemenin çok da akıl karı olmadığını ve
eğer bir gün herhangi bir maddeye para öderse o zaman madde kullanmayı
bırakacağını dile getirmiş, arkadaşlarından duyduğu kadarıyla edindiği bilgilere göre
kokaini zengin içeceği olarak kendinde kodlamıştır.
“…Mesela kokain çok zengin içeceği olarak tabir edilir. Çünkü çok pahalı
olduğu söylenir. LDS de aynı şekilde çok pahalı olduğu için çok zengin içeceğidir
diye söylenir.” (John, 24, Konya, Erkek)
Esrar ile kokaini hem bulunurluk hem de maliyet açısından kıyaslayan
Yazılmamış

Olanı

Yazmak

da

kokainin

herkesin

kullanamayacağından

yakınmaktadır.
“Esrar dünya geneli her yerde bulunabilir. Kokain de dünya genelinde çok
pahalı. Çünkü kokain Amerika’dan gelen ve Amerika’da koko bitkisinden üretilen bir
madde olduğu için bulunması ve edinimi çok zor olan bir şeydir.” (Yazılmamış Olanı
Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)

3.2.4. “Muhabbet İsteyen, Arkadaş İsteyen Madde: Ot (Esrar/Cigara)”
Esrar, bugün dünyada en yaygın uyuşturucu madde olarak bilinmektedir.
Tütün dışında sıklıkla sigara şeklinde içe çekme yoluyla kullanılan madde olan esrar,
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ülkemizde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye’de kullanılan adıyla esrar,
dünyada Marijuana (bitkisel cannabis) olarak da bilinir ve Cannabis sativa bitkisinin
kurutulmuş

yaprak

ve

çiçeklerinden

elde

edilir.

(http://www.ipe.com.tr/tr/icerik/47/esrar-cannabis) Araştırmamızın saha çalışması
boyunca gerek derinlemesine mülakat görüşmelerinden gerek katılımlı gözlemlerden
elde edilen bilgilere göre esrar, kullanıcıları arasında ‘ot, cigara’ şeklinde de
anılmaktadır.
“…Esrarla da ilk Konya’da tanıştım. O zamanlar ben alkol içiyordum. Alkol
zamlanıyordu. Sonra bizim sınıftaki çocuklar hep böyle ‘cigara, cigara, ot var’ diye
muhabbet ediyorlardı.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Esrarın köken olarak ‘esrar’ kelimesinden türediğini, esrar kullanımının
kendisinde gittikçe esrarengiz bir durum alarak esrarlı, gizemli bir şekilde içine
çektiğini ifade eden ve genelde kalabalık arkadaş ortamlarında içmeyi tercih eden
Android şöyle açıklama yapmıştır.
“…Uyuşturucu maddelerden en çok içtiğim esrar olmuştur. Esrarı iki sene
bir süre sadece yaz ayları haricinde devamlı olarak içiyordum. Yani hemen hemen
her gün, hiç sektirmeden içiyordum. Ama uyuşturucu da şöyle bir şey oldu. Her
seferinde bani daha çok içine çekmeye başladı. Hani esrar, esrarın kelime anlamı da
hani esrarengizden belki de geliyordu. Düşündüklerim, yaşadıklarım çok esrarengiz
yere çekiyordu kafa yapısı olarak beni. Ondan dolayı bir psikolojik bağımlılık
kazandım ona karşı ve bu yüzden bir içme eğilimi gösterdim. Bir de hoşuma
gidiyordu yani, genelde esrar denilen şey kalabalık bir ortamda içilir, ortam
gerektirir. Her gün, her gün tek başına oturup da içilmez, kalabalığın olması,
arkadaşlarla oturuyor, kalkıyor, içiyor olman esrara bağımlı olmam da etkiliydi.”
(Android, 27, Malatya, Erkek)
Kalabalık arkadaş ortamlarında esrarın kullanılması gerektiğini söyleyen bir
başka görüşmecimiz John:
“…Kafayı bulduktan sonra arkadaşlarımla ortamın tadını çıkarmayı daha
çok tercih ediyorum..” (John, 24, Konya, Erkek)
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Bazı Batı Avrupa ülkelerinde esrara tolerans gösterildiği, madde kullanan
bireyler arasında sıklıkla bu maddenin daha az zararlı ve daha az bağımlılık yapan bir
madde olduğuna dair bir algı mevcuttur. Oysaki gerçek öyle değildir, bu toleransın
nedeni madde takibinin ve bağımlılığın daha kolay kontrol altına alınabileceği
düşüncesidir.

(http://www.ipe.com.tr/tr/icerik/47/esrar-cannabis)

Yaptığımız

görüşmelerde görüşmecilerimizden biri hariç hepsi esrarın uyuşturucu madde
olmadığını, hayata ve bireye negatif etkisinden çok pozitif etkisinin olduğunu
savunmuştur. Bu algıyla madde kullanımını arttıran bireyler daha bağımlı hale
gelmekte ve daha çok zarar görmektedirler.
“İnsanların esrar kullanmasını öneriyorum, çünkü esrar diğer uyuşturucu
türevlerine göre çok daha az etkili olduğunu düşünüyorum ve çok yararlı bir şey
olduğunu düşünüyorum. Zaten bilimsel araştırmalara göre de herkes esrarın yararlı
bir şey olduğunu biliyor.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Bir başka görüşmecimizin esrara dair görüşleri:
“…Ama esrar içtiğim zaman yapacağım işleri bile yapamamaktan endişe
eder duruma geliyorum. Beni daha fazla düşündürüyor, sakinleştiriyor. Hani hiç
kimse esrar içip katil olmamıştır veya kimseye tecavüz etmemiştir. Algın yavaşlıyor
esrarda biraz, o da türüne göre değişiyor. Mesela halk arasında işte ‘güldüren’
olarak tabir edilenler biraz enerji veriyor insana fiziksel olarak. Teknik konuşacak
olursak Sativa ve İndika diye iki çeşit var. İndika’nın fiziksel etkisi daha çok ve
genelde tıbbı amaçlı, ağrı kesici olarak kullanılıyor. Sativaların da depresyona,
hiperaktiviteye olumlu yönde etki ettiği söyleniyor. Sativa’ya güldüren deniliyor.
Genelde ada ortamında, ada iklimlerinde yetişiyor ve yetişmesi çok zaman alıyor.
İndikalar da bizim işte Güneydoğu iklimlerinde, en kötü şartlarda bile yetişen türden
oluyor ama bedensel etkisi çok oluyor. Taş kesiliyorsun mesela…” (Sosyal İçici, 26,
Ankara, Erkek)
Düzenli olarak esrar kullanan Bahtiyar, esrarın bağımlılık yapmadığını,
yaparsa bile psikolojik bağımlılık yaptığını ama bunun da birey isterse önüne
geçilebileceğini ifade etmiştir.
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“Esrar kokain gibi değil, kokainde içtikçe içesin gelir, yani bir fırt çektin mi
bir on-on beş dakika sonra bir daha içmek istersin, sonra bir daha, bir daha. Ama
esrarda doz aşımını zamanla vücut kendisi istiyor. Mesela iyi, kaliteli bir esrarda iki
fırt çektikten sonra Aman Allah’ım bu nasıl bir şey diyorsun ve üçüncü fırtı istesen de
alamazsın. Yani eroinde, kokainde bağımlılık var, fizyolojik olmaktan ziyade
psikolojik bağımlılık var. Esrarda ise psikolojik bağımlılık var.” (Bahtiyar, 28,
Diyarbakır, Erkek)
Dünya konjöktüründe ülkelerin hemen hemen tamamında yasa dışı esrar
(kenevir) üretimi tespit edilmiştir. Kenevir bitkisinin her türlü iklim şartlarında
yetişebilen bir bitki olması, yetiştirilen kenevir bitkisinden herhangi bir kimyasal
işleme tabi tutulmadan esrar elde edilmesi, bunun dışında kullanmak için hiçbir
materyale ihtiyaç duyulamaması, esrar kullanımının tüm dünyada en fazla kullanılan
yasa dışı madde olma nedenlerinin başında gelmektedir. (Coşar, 2011: 44) Yasa dışı
üretilen esrar yasa dışı olarak piyasaya sürülmektedir. Satıcılar hem kar marjını
yükseltmek hem de ellerinde bulundurdukları esrarı arttırmak adına esrar
kullanıcılarına sağlık açısından oldukça kötü bitkiler satmaktadırlar. Bu durumdan
yakınan Doğa, doğal olarak yetiştirilmeyen otun kafa yaşatmadığını ifade etmektedir.
“…Ot kullanınca da iyi bir otsa tabiî ki keyif alıyorum ama Konya’daki
torbacılardan olunca, yani merdiven altında yapılan illegal otlarda yaşayamıyorum
ben o kafayı. Mesela benim arkadaşlarım kendi evlerinde ektiler, bende onlardan
kullanıyorum. Hem ne içtiğimizi biliyoruz hem de keyif alıyoruz. Daha geçen gün bir
ot geçti elimize ve baktık ki resmen kimyasalı basmışlar içine, çok çok kötüydü ve ben
suratımın her yerinde kimyasalı hissediyordum. Buram buram sinek ilacı kokuyordu,
tat yine sinek ilacı tadıydı. Zaten iğrenç bir kafası vardı, hatta bir kafası bile yoktu.
Gerçek bir uyuşma haliydi yani. Bu yüzden arkadaşlarım gerçek orijinal tohumlarını
yurt dışından alıp ekiyorlar. Saksının içine ekiyorlar, ışığının da ona göre
ayarlıyorlar. Öyle işte.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Doğa ile benzer şekilde açıklama yapan Android, otun yetiştirilme kalitesiyle
bireyde yaşattığı kafanın doğru orantılı olduğunu ve Türkiye’de bu maddenin yasal
olmamasından kaynaklı belli bir sertifikasyonunun olmadığını ifade etmektedir.
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Esrarın kaliteli olup olmadığını kendi belirlediği yöntemlerle açıklamaya
çalışmaktadır.
“Esrar kumar gibi ya, bazen 10 tl lik alırsın mesela 100 tl lik kafa yaşarsın,
bazen de 10 tl lik alırsın ama 5 tl lik kafa yaşamayabilirsin. Maddenin kalitesine
bağlı, ne kadar kaliteli olup olmadığına bağlı. Ne kadar kaliteli olduğuyla doğru
orantılı yani. Bazen pişman bile olursun yani hiçbir kafa da yaşatmayabilir. Kötü
sigaraya, kafa yapmayan sigaraya ‘bok sigara’ derler, ‘boktur bu, pistir’ derler.
Türkiye’de yasal bir şey değil ve belli bir denetimi olmadığı için bunu belli bir
sertifikasyona sokabilecek, kalite standartını belirleyebilecek hiçbir şey yok. Bu
tamamen merdiven altı denilen, tam olarak nerelerinde üretildiğini bilmiyorum ama
Türkiye’nin belli bölgelerinde de var, mesela Konya’da üretimi var, yerlerde
tohumla üretiliyor. Tohumun, üretimin kalitesiyle doğru orantılı bir şekilde kafa
yaşanır. Çok iyi cigara olur belki hiç kokmayabilir, çok kokar belki ama hiç iyi bir
cigara olmayabilir, hiç kafa yapmayabilir. Yani kalitesini göstergesi koku değildir.
Ben onu anlayacak kadar iyi değildim ama son zamanlarda baktığım zaman
algılayabiliyordum iyi olup olmadığını. Tipinden falan anlaşılıyordu. Hani yapraklı
olup olmaması ya da sadece sömekli olmasından kalitesini algılayabiliyorsun,
renginden algılayabiliyorsun. Bilmiyorum ama o da kesin bir kanı değil yani
denemeden anlayamazsın, yüzde yüz emin olamazsın iyi olup olmadığına. Sömekli
dediğim yerde çiçeği, çiçekle birlikte olan yer. Tohumlarının olduğu yer. Hasadı geç
yapılmışsa tohum olmaması kaçınılmaz olur mesela. Yaprağı da işte ‘beş parmak’
dediğimiz, ‘Marihuanna’ dediğimiz esrar yaprağı olur. Çok yapraklı olması da
makbul değildir, çünkü en çok etken maddesinin çiçeğinde olduğu söylenir. Mesela
ıhlamurunda bir çiçeği bir de yaprağı olur ya, ama asıl şifası çiçeğin de olur
yaprağında değil. Bu da bunun gibi bir şey. Yaprağını çok içersen baş ağrısı falan
da yapar yani. Normalde uyuşturucu ama çok fazla yaprağı varsa içtiğin esrarın baş
ağrısı yapabilir. İşte yani belli bir standartizasyonu yoktur. Her aldığında, aynı
torbacıdan da alsan farklı bir esrar almış olabilirsin. Hatta öyle ki aynı kökten olan
her bir daldaki esrarın yapacağı etki de farklı olabiliyormuş. En iyi yer, yani en iyi
etken maddesini olduğu yer en tepesinden yukarı çıkan ‘baş sömek’ denilen yermiş.”
(Adroid, 27, Malatya, Erkek)
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Esrar (cannabis) kullanımından yarım saat sonra bireylerde psikolojik ve
fizyolojik değişiklikler görülmektedir. İlk ortaya çıkan etki bir öfori hissi ve
rahatlama olmaktadır. Bireylerde fiziksel olarak motor koordinasyon (denge) yavaş
yavaş bozulur, zamanda bir yavaşlama algısı ortaya çıkar. Esrarın kullanım
miktarına, içme tekniğine, bireyin bireysel tolerans ve maddeyi emme hızına göre
etkiler değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak etkilerin başlaması birkaç dakika
ile yarım saat arasındadır ve başlayan etki üç-dört saat sürmektedir. Bunun dışında
bireyde göz kızarıklığı, artan iştah, ağız kuruluğu ve çarpıntı belirtileri ortaya
çıkmaktadır. (http://www.ipe.com.tr/tr/icerik/47/esrar-cannabis)
“…Çoğu ama çoğu insanı böyle mayıştırıyor, sanki böyle rahatmışsın gibi
etkiler yaratıyor ve bende de bu etkiler oldu. Esrarda genelde yorgun ve halsiz
hissediyorum.” (John, 24, Konya, Erkek)
Esrarın hemen hemen herkeste bıraktığı etkilerin aynı olduğunu söyleyen
Mechul:
“…Cigarada genel olarak herkeste öyle, ne yaparsan yap, nasıl davranırsan
davran ot seni uyutur yani. Çok öyle ekstrem kafa yaşanır mı bilmiyorum.” (Mechul,
25, Batman, Erkek)
Esrar kullandıktan sonra kendi bünyesinde oluşan fiziksel etkilerin neler
olduğunu ifade eden Bahtiyar, karşıdan anlaşılmaması için onun da kendince
çözümünü bulmuştur.
“… Yani gözler kızarıyor, hareketlerin ve konuşman yavaşlıyor bunlar seni
ele verir. Ama kullandıktan hemen sonra ailenle falan karşılaşacaksan göz damlaları
var, onu sıkınca kızarıklık gider, anında kızarıklığı alır.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır,
Erkek)
Esrar hızlı düşündürtüyor diyen Android, esrar kullanımı sırasında kendini ve
sıkıntılarını düşünmek yerine yanında madde kullanan arkadaşlarının sıkıntılarını
dinleyip çözüm yolları aramayı tercih etmektedir.
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“…Esrar içtiğim zaman tamamen susuyordum, tamamen dinlemeye ve
düşünmeye odaklı bir insan haline geliyordum. Biriyle muhabbet ettiğimiz zaman
onun konuştuklarını düşünüyordum ve çok içselleştirerek düşünüyordum durumu.
Mesela biri oturduğumuz ortamda bir şeyler anlatıyor ve ondan dinlediklerimi
içselleştiriyordum, dahası onun adına ekstradan ‘ne yapabilir, ne edebilir’ diye
kafamda sanki onun adına bir satranç oynuyordum. Kafamda bir çözüme ulaşmışsam
en sonunda ona fikir veriyordum. Çünkü esrar hızlı düşündürtüyordu gerçekten.
Böyle çok ayrıntılı düşündürtüyor ve o şekilde yanımdakilere yardımcı olmaya
çalışıyordum.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Genel olarak bütün görüşmecilerimizde mayışıklık, durgunluk, içine
kapanma, halsizlik yaratmasına rağmen hemen hemen hepsi esrar kullanımının
arkadaş ortamı istediğine, esrar maddesinin sohbeti, muhabbeti sevdiğine dair
görüşleri de oldukça ilgi çekicidir. Esrar kullandıktan sonra konuşacak hali kalmayan
Gri, hiçbir zaman yalnız ot kullanmamış ve bundan sonra da yalnız kullanmayacağını
ifade etmiştir.
“Kullandığım madde muhabbeti, ortamı, arkadaşı sevdiği için ve benim için
tamamen kafa dağıtmak, eğlencelik olduğu için kullanıyorum. Ben esrar içtiğimde
bütün algılarım açık oluyor, herkesi, her şeyi dinleyebiliyor, kontrol edebiliyorum
ama konuşacak halim kalmıyor. Yani esrar içtiğimde karşımdakiler bana bir şey
diyorlarsa ben onlara cevap veriyorum, ama içimden. Konuşamıyorum ve kendi
kafamda yaşıyorum her şeyi. Genelde herkes bana diyor ki konuş, kendine düşme
ama ben esrar içtiğimde bir derdim, sıkıntım varsa kafamda onu çözüyorum, onu
planlıyorum. O kafayı sessiz yaşamayı tercih ediyorum. Daha doğrusu tercih değil de
istemsiz bir şekilde öyle oluyor. Çünkü konuşacak halim, gücüm, dermanım kalmıyor
ki. Esrar kullanarak dışarıya çıktığım zamanlarda da çok halsiz oluyorum, gözlerim
kızarmış oluyor, sakinliyorum. Mesela biri bana bir şey diyorsa ‘hadi ya öyle mi
olmuş’ diye boş cevaplar veriyorum. Dünya umurumda olmuyor, halsizleşiyorum. O
yüzden genelde evde içerim ve dışarı çıkmam. Tanımadığım insanların arasında da
hiç içmedim. Ama esrar içtikten sonra hatırlıyorum. Esrarda bilinç kaybı olmuyor”
(Gri, 20, Konya, Kadın)
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Esrar kullandıktan sonra esrarın ortamı, muhabbeti sevdiğini her fırsatta dile
getiren düzenli esrar kullanıcısı Bahtiyar, arkadaş bulamadığında uyuyan arkadaşını
uyandırmakta çareyi bulmuştur. Gri’ye benzer özelliklerde etkileri olsa da esrarı içip
düşüne düşüne kendi içinde bir yolculuk yapmaktansa arkadaşlarıyla sohbet etmeyi
tercih etmektedir.
“Ruh halime göre tercih ettiğim ortam da değişiyor. Esrar içen adam çok
düşünür, hatta eski düşünürlerin tercih ettiği bir maddedir esrar. O kadar çok
düşündürür ve derinlere daldırır ki derinlerde bir yerlerde boğulup kaybolmaktansa
birkaç adamla sohbet etmek daha iyidir. Mesela KYK yurdunda kalırdım ve orda
içen çok fazla yoktu. Ben içince uyuyan oda arkadaşımı uyandırır, merdiven
boşluğuna götürür, onunla saatlerce sohbet ederdim. Kimi zaman ‘ya ben içmiyorum
ama sen yine de beni alıp götürüyorsun sohbet etmeye’ diye sitem ederdi. Ama işte
esrar sohbetle güzel oluyor.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Esrar kullanımıyla alakalı toleransının geliştiğine inanan Sosyal İçici, bir
yandan esrarı arkadaş ortamlarında içtiğini, beraber içilen esrardan daha çok keyif
aldığını dile getirirken bir yandan da bir esrar kullanıcısı olarak esrar ve üretimi ile
alakalı araştırıp edindiği bilgilerini bizimle paylaşmıştır.
“Esrarı çok nadir içiyorum. Eskisi gibi peşine düşmüyorum, kovalamıyorum.
Oldukça veya farklı bir ortam olunca, eski arkadaşlarımla görüşünce falan. Kısa
süreli bir rahatlama yaşıyorum. Sadece bu! Çünkü artık toleransımın geliştiğini
düşünüyorum. O yüzden yüksek dozlarda almam lazım. Etkileri çok farklı, hiç birini
birbiriyle kıyaslayamazsın. Sonuçta yani beyinde etki ettiği yerler farklı. İlaç olarak
esrar tüm dünyada kabul görmüş bir madde olduğundan dolayı esrarın beyinde etki
ettiğine inanmıyorum. Şu an Türkiye’de Sativeks adı altında tıbbi esrar satışı yasal.
Türkiye bile bunu kabul etmiş, böyle bir hükümet yani. Hem keten liflerini buradan
elde ediyorlar, kağıt üretimini mesela bu maddeden sağlıyorlar. Esrardan elde
edilen kağıt üretimi çok kaliteli oluyor. Hem esrardan elde edilen bir şeyin geri
dönüşümü dört beş kat daha fazla oluyor. Bir ağaçtan elde edilen kağıttan dört beş
kat daha geri dönüşümü fazla oluyor. Üretimi kolay olur. Hemen hemen her iklimde
yetişiyor. Sibirya’da bile vahşi bir türünü buldular esrarın. Türkiye’nin esrarı
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dünyada kabul gören bir şey değil, yani kalitesi düşük ama mesela dünyada en iyi
esrarın Afganistan ve Fas’ta yetiştiğini, hatta Fas’ın başı çektiğini düşünüyorlar.
Amerika Afganistan’a girdikten sonra eroin kullanımı tavan yapmış. Taliban
yönetimindeyken bir tane afyon tarlası bulunmazken şimdi dünyanın eroininin
%80’inin Afganistan üretiyor. Mesela İran’da çok büyük cezaları var ama kaçakçılık
yolunu İran üzerinden yapıyorlar. Afganistan, Pakistan, İran ve Türkiye üzerinden
Avrupa’ya eroinin geçtiğini bir yerlerde okumuştum. Esrar deniz yoluyla geliyor
Avrupa’ya genelde bildiğim kadarıyla.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Genel bir kanı olarak esrar kullanımın zararının olmadığına inanan, hatta
dahası yararlarının da olabildiği düşüncelerine inandırtılan genç bireyler, bu yanlış
kanı ve kulaktan dolma bilgilerle esrar kullanımına devam etmekte, kendilerine ve
çevresindekilere verdikleri maddi-manevi zararın farkında olsalar bile bu duruma
kılıf uydurma çabasına girmektedirler.

3.2.5. “Doğayla Bütünleşmenin Yolu: LSD”
“…Su ben olmuştum, ben su oldu…” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Saha

araştırmamız

sırasında

derinlemesine

mülakat

görüşmelerinde

görüştüğümüz bireylerden sadece Doğa ve Yazılmamış Olanı Yazmak adlı
görüşmecilerimiz LSD kullanmıştır. LSD’ye önce önyargılı ve kesinlikle karşı olan
Doğa, kullandıktan sonra hayatında madde anlamında ekonomik gücü elvermiş
olsaydı sadece LSD’nin olmasını istediğini söyleyerek maddeye olan bağlılığını ifade
etmiştir.
Geniş açılımı ‘Lizerjik asit dietilamidi’ olan LSD ya da LSD-25, halk
arasında “asit” olarak bilinmektedir. Yarı sentetik psychedelic bir halüsinojendir.
Değişen düşünce süreci, açık ve kapalı göz görselleri, birleşik duyum, değişen
zaman algısı ve ruhani deneyimler gibi psychedelic (psikodelik) etkileri
bulunmaktadır.

(https://www.frmtr.com/saglik/4802596-uyusturucu-maddeler-

halusinojen-maddeler-rehberi.html)
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Ruhu arındıran madde olarak isimlendirdiği LSD’yi kullandıktan sonra
vazgeçemeyen görüşmecimiz Doğa’nın kullandığı maddeye karşı tutumu:
“…Çünkü çok fazla zirve yapan uyuşturucu var. Eroin, kokain gibi
uyuşturucular, vücudu uyuşturan uyuşturucular olarak geçerken DMT, LSD, Asit,
Mantar da psiko delik ya da sayko delik uyuşturucu sınıfına girerler. Yani bir nevi
ruhu arındıran uyuşturucu maddelerdir bunlar. Daha sonra biz LSD kullanan o
grup, hepimiz Extacy, Merlin, bonzai tarzı şeylere karşıyız, hayır! diyoruz. Ama ne
kadar psiko-delik türü uyuşturucu varsa hepsine ‘Evet!’ diyoruz. LSD falan yani.”
(Doğa, 20, Konya, Kadın)
Tıp dünyasına göre kullanıcı bireyde LSD bağımlılık yapmamaktadır.
(https://www.frmtr.com/saglik/4802596-uyusturucu-maddeler-halusinojen-maddelerrehberi.html)
Halüsilasyonlara neden olan kimyasal madde LSD ilk defa 1938 yılında
İsviçre’de Sendoz Laboratuarlarında kimyager Albert Hoffman tarafından birleşimsel
bir şekilde çavdar mahmuzunda bulunan (tahıl ürünlerinin üzerinde asalak olarak
yaşayan zehirli bir mantar) alkoloidlerden sentez yoluyla elde edilen bir maddedir.
(Çoban, 2013: 45)
Kullandığı maddeyle alakalı araştırma yapan Doğa’nın ilk olarak LSD’nin
kimyasal olması sebebiyle karşısında durmuş olduğu profil şimdilerde bütün
maddeleri bir yana bırakıp hayatında sadece LSD’nin olmasının isteyecek kadar
öncelikli hale gelmiştir. Bir nevi LSD maddesine karşı bağılılık yaşamaktadır.
“…Aslında benim için gerçek LDS, ve bence LSD asla uyuşturucu değil. İlk
çıkış amacı bilim, zaten Albert Hoffman LSD’yi bilimsel olarak buluyor. Şizofren ve
askerlerin tedavisinde kullanıyor. Daha iyi beyin açıcı, algı açıcı etkisinden dolayı
askerler üzerinde deneniyor. Bir dönem sonra bu uyuşturucu çok fazla halk arasına
indiği zaman yasaklıyorlar. Ben LSD’ye karşıydım, tamamen karşıydım. Çünkü ben
çok araştırdım ve uzun uzun belgeseller izledim. Belgesellerde LSD içince
deliriyorsun, şizofrene bağlıyorsun tamamen. O yüzden bu etkilerinden dolayı ben bu
maddeye karşıydım. Kullanan arkadaşlarımla bile ilişkimi koparıyordum. Sonra bir
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gün kullandım ve gerçekten dedim bütün her şeyi at çöpe, hayatında yalnızca LSD
kalsın. LSD de kimyasal ama başka bir boyutta kimyasal. Vücuduma aldığımda
benim algımı açmama yarayan bir madde. Bonzai gibi benim algımı kapatıp, kör
eden bir şey değil. Bunların hepsinin içinden benim için en çok tercih edileni LSD
yani.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
LSD’nin ilk üreticisi Albert Hoffman 1943 yılında, LSD’nin fizyolojik ve
ruhsal etkilerini kendi üzerinde denemiş ve gözlemlerini yazmıştır.
“19 Nisan 1943 Pazartesi günü saat 16.00’da Lysergic Acid Diethylamide
Tartarat’ın %0,5 santimetre küp 0,25 miligram LSD içeren tatsız, yavan sıvıyı içtim.
Saat 17.00’da baş dönmesi, endişe, kaygı ve tedirginlik başladı. Görmem bozuldu,
düşüncelerim dağıldı, içimden gülmek isteği geliyor, anlamlı konuşmak için büyük
çaba sarf ediyorum, görme alanım sanki karşımda, eşyaların biçimi değişiyor,
çevremi lunaparklarda olduğu gibi olağan üstü görüyorum. Bir süre sonra bunların
hepsi geçti. Bütün bunları hatırlıyorum, baş dönmesi, görme bozuklukları, çevredeki
eşyaların acayip gülünç ve kaba şekilleri...Renkli yüzler belirdi. Belirli bir tedirginlik
vardı. Aralıklı olarak başımın, ayaklarımın ve bütün gövdemin ağırlığını duyuyorum,
sanki madenle doldurulmuş gibi. Ayaklarda kramplar oluyor... Ellerde soğukluk ve
sanki eriyip gidiyormuş gibi bir duygu var. Ağzımda maden tadında bir kuruluk,
boğazda sıkışma, korku ve endişe, bilinçte bulanıklık... Bu arada içinde bulunduğun
koşullarla gerçek arasında ayırım güçlüğünden doğan bir karışıklık. LSD’yi aldıktan
altı saat sonra eski durumuma döndüm. Ancak ufak tefek görme bozuklukları kaldı.
Her şey sallanıyor, eşyaların boyutları değişiyor. Sanki onların dalgalanan sudaki
yansımasını izliyorum. Üstelik bütün eşyalar hoş olmayan görünümler kazanıyor.
Renkler durmadan değişiyor. Yeşil ve mavi renkler üstünlük kazanıyor. Gözlerimi
kapayınca fantastik, gerçekdışı biçimler görüyorum. Dikkati çeken bir nokta bütün
seslerin gözüme yansıması ve türlü biçimlere dönüşmesi... Her ses, renk bir sanrıya
(gerçekte olmayan olguları var gibi algılamak) dönüşüyor. Bunlar renk ve gölge
olarak sürekli değişiyor. LSD’yi aldıktan sekiz, on saat sonra şiddetli bir uyku
bastırdı.

Ertesi

gün

biraz

yorgun

kalktım.”(Albert

Hoffman-1943)

(https://www.frmtr.com/saglik/4802596-uyusturucu-maddeler-halusinojen-maddelerrehberi.html)
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LSD’nin halüsojenik etkisini yaşayan ve anlatan Yazılmamış Olanı Yazmak
şu şekilde yaşadığı kafayı anlatmıştır:
“…Mesela LSD aldığım bir gecede de evde arkadaşlarım, kardeşim falan
vardı, uyuyup sabahın üçünde uyandım ve evdeki herkesi uyandırıp ‘Newyork için
sahur vakti’ dedim. Ondan sonra oturup bütün gece güldüm, hiçbir yerde
duramıyordum, damarlarım çekiliyordu, duvarlar üstüme üstüme geliyordu ve
duvarlarda simsiyah şeyler görüyordum. Benim evim o zamanlar Ankara yoluna
bakıyordu ve ben daha sonra kalkıp pencereden dışarıya bakıp geçen tırlara, iş
makinelerine gülüyordum. O gece çok değişik bir kafa yaşıyordum ve ben on iki saat
boyunca o kafayı yaşadım. Uyuyamadım, sinir krizlerine girdim. Yani sinir krizi
değil de böyle kendi içimden çıkamıyordum, evi baştan aşağıya temizledim, yıkadım,
sildim ve saatlerce duşun altında kaldım da ancak kendime gelebildim.” (Yazılmamış
Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
LSD, 1950’lerden itibaren ruhsal tedavi amaçlı bilimsel araştırmalarda
kullanılmaya başlanmış, fakat daha sonra yasaklanmıştır. LSD ile algılama şiddeti ve
derinliği üzerinde yaşanan değişme ve içsel yaşantı (trip-gezinti) nedeniyle
ünlendirilmiş, sanatsal üretimde oldukça önem atfedilen bir konuma getirilmiştir.
İçsel yaşantı ile çıkılan ‘gezinti’de resmin müziğini duymak ya da müziğin resmini
yapmak gibi renkli, süslü ifadelerle övülmüştür. LSD kullanımında algılamadaki
değişkenlik sebebiyle 15 cm.lik kaldırım yüksekliğini 15 m algılayıp, düşerken
korkuyla ölmek vakaları gibi durumlar göz ardı edilmiştir. (Akt; Çoban, 2013: 45)
Derinlemesine mülakat görüşmecilerimizden biri olan Doğa, Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde Resim Bölümü’nde öğrencidir. Sanatsal alanda LSD’nin ünlenmesi ve
kendisinin de bir resim bölümü öğrencisi olması sebebiyle Alex Grey adlı ressamın
hayatını ve eserlerini incelemiştir. Ünlü ressam Alex Grey’in LSD kullanması daha
da ilgisini çekmiş ve hayranlık duymasına neden olmuştur.

Bu durumda da

kullandığı maddeye olan merakının sevdiği, takdir ettiği bir kişi tarafından
kullanılmış olması kendisini tamamen özdeşim kurmasına ya da model almasına
itmiştir.
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“…Mesela Alex Grey diye çok sevdiğim bir ressam var, o da çok yüksek
dozlarda LSD’i kullanıyor. Zaten bir zaman sonra beyni yakıyor, çünkü sonuçta
kimyasal ve yararı olduğu kadar zararı da var. Resim sergisi var bu adamın, dokuz
tane. Bu sergi normal bir insan figüründen başlıyor enerji akımlarına kadar insan
figürleri devam ediyor. Ve Asidin (LSD’nin) dozlarına göre adam bu resimleri
yapmış. Adam LSD’yi kullanıyor ve gördüğü her şeyi resmediyor. Kullananların
hemen hemen hepsinde doğayla bütünleşme hissini veriyor.” (Doğa, 20, Konya,
Kadın)
Kullandığı maddeyi müzikle de ilişkilendiren Doğa LSD ile farklı müzik
türlerini öğrendiğini ki zaten saykodelik şarkıların LSD maddesi için yapıldığını
vurgulamaktadır.
“…Kullananların onda ne isteyeceği de önemli yani. Mesela LSD Hippilerle
patlayan, 80’li kuşaklarla patlayan bir madde. Sağ olsunlar, bence iyi ki patlamış.
Daha sonra da sayko delik müziği de ortaya çıkmış. Ben LSD’nin sayesinde bu
müziği öğrenmiş oldum. Aslında bunlar çok derin konular…” (Doğa, 20, Konya,
Kadın)
LSD, halüsinojenler arasında en kuvvetli olandır. Algılama dünyasını
tamamen değiştirir ve kullanıcı bireyi başka bir dünyaya gönderir. LSD’nin etkisi
altındayken birey gerçek dünyadan kendini tamamen soyutlar. Beynin üstünde çok
güçlü bir etkiye sahip olan LSD, kullanan kişinin ruh haline göre kafa yaşatır. LSD
alan birey çok mutluysa eğer maddenin etkisinin gelmesiyle kendini cennette
görebilir, fakat LSD kullanan birey çok mutsuzsa daha da kötü hayal alemlerine
akacaktır. LSD kullanımında birey, kuşlarla beraber havada uçabilir, uzay yolculuğu
gibi imkansız bir durumu hayal aleminde gerçekleştirebilir. Hayal alemindeki her
şeyi gerçekmiş gibi yaşatır. (https://www.frmtr.com/saglik/4802596-uyusturucumaddeler-halusinojen-maddeler-rehberi.html)
LSD kullandıktan sonra girdiği hayal alemini anlatan ve bir gün yaşadığı
tripleri resmedeceğini dile getiren Doğa, birçok ressamın LSD kullandıktan sonra
yaşadıkları tripleri, başka bir deyişle çıktıkları gezintileri resmettiğini söylemektedir.
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“…Ben onu kullandım ve tamamen hissiyat yaşadım. Normal aitlerde
göğsünüzde sizi rahatsız etmeyen bir baskı, bir yumruk olurmuş. Ama benim
kullandığımda öyle bir şey yoktu ve çakralarım tamamen açıktı. Dut ağacı benim en
güzel tribimdi. Ağaçta dut var ve kimse bunun farkında değil. Asidi içtikten sonra
ağaçta parıl parıl parlayan dutların yanına gittim ve Allah’a şükrettim, gözlerim
dolu dolu yedim o dutu. O hissiyatta hüngür hüngür ağlayanlar da var. Gözlerim
doldu, Rabbime teşekkür ederek yedim ve herkese gelin dut yiyin dedim. Bu tripleri
yaşayıp da resme döken çok fazla ressam var. Zaten ressamların hemen hemen hepsi
madde kullanıyor.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
LSD kullandıktan 1,5-2 saat sonra kullanıcı bireyde algı bozuklukları başlar
ve bir hayal dünyası oluşur. Eşyaların parlaklıkları değişir, silinir, uzaklaşır.
Bilinçaltında bulunan bastırılmış birçok duygular ve semboller renkli bir şekilde
hayal edilir. Aşırı neşe ve sıkıntı birbirini iç içe geçmiş bir halde maddenin kafası
yaşanır. 2-3 saat sonra maddenin etkisi kaybolur ve 24 saat sonra ise tamamen söner.
(Akt; Çoban, 2013: 45)
LSD kullandıktan sonra enerji akımlarını gördüğünü söyleyen ve karşısındaki
bireyin yüzünde renkli enerji ışıklarının sürekli akıp değiştiğini söyleyen Doğa bir
yandan da LSD’nin kesinlikle kesinlikle algı körlüğü yaşatmadığını aksine bütün
algılarını açtığını, bu durumdan duyduğu memnuniyeti, hazzı anlatmaktadır. İçine
girdiği trip bireyi o kadar rehin alır ki yaşadıklarının algı yanılsaması olmadığını,
gerçekten var olduğunu hissettirmektedir. Fakat yaşadıkları tamamen gerçek
dünyadan soyutlanmış durumlar olmaktadır.
“LSD’de ise anlatamam ki o tamamen hissiyata bağlı bir şey. Görseli
sevenlerde var. Yani asidi içince dikkatli olarak bir şeye baktığım zaman onun
akımlarını görürüm. Nasıl anlatılır bilmiyorum ama bir nesnenin bütün boyutlarını,
bütün geçişlerini, bütün hallerini, bütün akımlarını görebiliyorum. Ama bu kafa
yaşama hali değil. Yani şu an bu ayıklıkta, kafamda beynimi uçuran bir şey yokken o
görseli yakalama hali oluyor. Bana yaşattığı bir kafa yok ama var. Yani en son bir
ablam vardı. Onunla birlikte LSD kullanmıştım. Kendisi çılgın bir kadın ve
meditasyonla falan uğraşıyor. O an kullandığımda Özlem ablamın yüzünde enerji
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akımlarını görüyordum. Böyle yüzünde bir enerji akıyordu ama bu durum beni
korkutmuyordu. Yüzünde bir sürü renk vardı ve sürekli akıyordu, değişiyordu. Bu
tarz şeyler oluyordu. LSD bende algı yokluğu, körlüğü yaratmıyor aksine algılarımın
hepsini açıyor. Mesela ben şu soruyu da kendime çok sorarım. ‘Normalde böyle bir
insan değil misin de maddeye ihtiyaç duyuyorsun’ diye ama ben normalde de çok
insan canlısıyımdır, her bir ortama girip muhabbet kurabilirim. Yani elimden
geldiğince hayatımı kontrol edebilirim ama onu kullandığım zaman bambaşka ama
bambaşka bir şey oluyor, tarifi yok.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
LSD kullanan birey, hayatında önemli olduğuna inandığı insanları hayal
aleminde görebilir, onunla iletişim kurabilir. Bilinçaltında olan ya da geçmişte
yaşanmış olayları bireyin tekrar yaşamasına sebep olabilir. LSD kullanan birey genel
olarak etkilendiği konular üzerinde hayaller görür, çevresindeki nesneleri de bu
hayallere göre şekillendirir. Her şey bireyin hayal kurmasına bağlıdır. LSD etkisinde
olan

birey

nesnelerle

bile

iletişim

kurabilir

ve

diyalog

yaşayabilir.

(https://www.frmtr.com/saglik/4802596-uyusturucu-maddeler-halusinojen-maddelerrehberi.html)
LSD kullandıktan sonra Doğa’nın hayal dünyasından yansıyanlar:
“Ben en sevdiğim madde olan LSD’den gireceğim olaya o zaman. Eskiden
ben doğaya, çevreye bu gözle bakmıyordum ve herkes bana onu kullandıktan sonra
bütün yargıların, düşüncelerin, her şeyin değişecek diyorlardı. LSD içtikten sonra
değişti gerçekten. Ben kendime daha çok sahip çıkmaya başladım, etraftakilere daha
iyi bakmaya başladım, dilimi daha iyi kullanmaya başladım. Yani ruhani olarak
daha açık hissediyorum kendimi. Mesela LSD alıp etrafı, ağaçları izlemeyi çok
seviyorum. “Bir” olmayı çok seviyorum. Bu yüzden kullanıyorum yani ‘bir olma
ihtiyacından, bütünleşme ihtiyacından.’…Bir baktım gülümseyerek ayağa kalktım ve
sekiz saat boyunca yere oturmadım. Dans etmek, zıbıdı zıbıdı eğlenmek, hey coşmak
falan değildi benim yaşadığım, tamamen doğanın içindeydim ve denize girmiştim
LSD’nin etkisindeyken. Su ben olmuştum, ben su oldu. Bütün evrenle, bütün ruhlarla
bir olma hissi vardı, ‘birlik’ Ama bir kafa yok yani ayık haldeyim. Hissiyat yani.
Bilincim açıktı ama ruhsal olarak farklı yerlerdeydim. Genelde bu tarz maddeleri de
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doğada kullanmamızı söylerler, evin insanı bastığını söylerler.”(Doğa, 20, Konya,
Kadın)
LSD’nin iletişimi güçlendiren bir madde olduğunu söyleyen Doğa,
uyuşturucu festival alanında bilmediği bir dilde farklı insanlarla iletişime geçtiğini
iddia etmektedir.
“…Mesela şu çok enteresandır, benim yabancı dilim fazla yok, kendimi
kurtarabilecek kadar yabancı dil konuşabiliyorum. Kelimeleri bilmeme rağmen
toplayamıyorum. Ama LSD içince şakır şakır konuşuyorum. Festivalde İranlı bir
arkadaş geldi, konuşuyor ve ben anlamıyordum. LSD’yi kullandıktan sonra çocuk
bana bir şey soruyor ve ben cevap veriyordum, sonra ben ona bir şey soruyordum o
bana cevap veriyordu. Anlıyordum, anlaşıyordum, kendime şaşırıyordum ama
konuşuyordum. Durdum ‘Allah, Allah nasıl olabiliyor bu?’ dedim. Gittim ve yine
başka bir yabancı arkadaşla konuşmaya çalıştım. Zaten bu sayko-delik festivaller
ergenlere, çoluklara çocuklara açık değil, genelde hep yurt dışından geliyorlar.
Algılarım o kadar açıktı ki herkesle iletişime geçebiliyordum. Kullanmadan önce
festivalde dans eden insanların arasından geçerken bana bakmıyor, gülmüyordu ama
kullandıktan sonra festival alanından geçerken herkes bana bakıyor, gülümsüyor ve
gelip sarılmak istiyor ve sarılıyordu. Böyle bir iletişim yani. Gerçekten gülüyorlar,
gerçekten sarılıyorlardı ütopik değildi. LSD iletişimi güçlendiren bir şey ama
yalnızlık gerektirdiğini, LSD’yi içerken yalnız kalmayı tercih ettiğini söyleyen
arkadaşlarım da var. LSD bambaşka bir şey.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Doğa’nın LSD nin etkisi ile yaşadıklarını gerçekmiş gibi anlatması ve ‘o an
yaşadığını mı sandın yoksa gerçekten mi bunları yaşadın?’ şeklindeki sorularımıza
ısrarla ‘tabii ki gerçekten yaşadım’ şeklinde cevaplar vermesi kendisinin psikolojik
olarak bağımlılığını ve maddenin etkisinde kaldığını açıkça göstermektedir. Bu kadar
tehlikeli bir maddenin görüşmecilerimiz arasından ilk etaplarda madde kullandığını
söylemekten bile çekinen bayanlar tarafından kullanmış ve erkekler tarafından hiç
denenmemiş olması da oldukça ilgi çekicidir.
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3.2.6. “Cesaret/Neşe Kaynağı: Alkol”
Alkol sözlük anlamı olarak ‘elkuül (özruh)’ kelimesinden türeyerek Batı
dillerine geçmiştir. İçki olarak kullanılan alkol, iki karbon atomlu etil alkoldür. (Akt;
Karaca, 2010: 8) Çok eski çağlardan beri üretilen alkolün içilmesinin yanında ilaç
olarak da kullanılmaktadır. Alkol kullanımı her ne kadar keyif verici olsa da aşırı
alkol tüketimi yüksek risk demektir. (Akt: Yurtsever, 2011: 28) Araştırmamızın saha
çalışmasında görüşmecilerimiz genel olarak alkol içtikten sonra kendini zapt
edemediğini, oldukça çok agresifleştiğini, günlük hayatta normalde yapamayacak
şeylere yeltendiğini, çok gereksiz bir cesaret pompalayarak olur olmaz işlere
kalkışıp, olur olmaz sözler sarf ettiğini dile getirmişlerdir.
Derinlemesine mülakat görüşmelerimizden edindiğimiz bilgilere göre
gündelik hayat içinde zaten agresif bir yapıya sahip olan Bahtiyar adlı görüşmecimiz
alkol

içtikten

sonra

daha

da

agresif

hale

gelmekte

ve

bu

durumdan

hoşlanmamaktadır. Esrara başlama nedenini de alkolün bünyesinde yarattığı etkiden
dolayı olduğunu söyleyen görüşmecimiz alkolün yasaklanarak esrarın yasal olmasını
istemektedir.
“Alkolikler apayrı bir şeydir. Mesela ben ilk alkol kullanmaya başladım. Ben
zaten sinirli bir insanım ve bunun için tedavi de aldım, alkol beni daha da agresif bir
adam yaptı. Esas olarak esrarı kullanmamın, sevmemin nedeni bu oldu. Çünkü esrar
alkol gibi değildi, dengeliyordu beni, sinirimi azaltıyordu, beni sakin bir insan
yapıyordu…” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Alkolün kendisini çok fazla agresif yaptığından ve gereksiz bir cesaret
verdiğinden ve kimi zaman normal hayatta yapamayacağınız şeyleri yaptırdığından
yakınmaktadır Sosyal İçici:
“Alkol beni çok fazla agresif yapıyor...Alkol de gereksiz bir cesaret oluyor.
Sonuçlarına katlanamayacağın şeyler yaptırıyor alkol insana.” (Sosyal İçici, 26,
Ankara, Erkek)
Alkol kullandıktan sonra kendini zapt edemediğinden yakınan görüşmecimiz:

148

“…Alkolde çok sarhoş olursun, çok konuşursun, kendini durduramazsın…”
(Gri, 20, Konya, Kadın)
Asıl uyuşturucu maddenin alkol olması gerektiğinin savunan Doğa adlı
görüşmecimiz, alkol aldıktan sonra kendini zapt etmediğinden, eline diline hakkim
olamadığından, algılarının kapandığından yakınmıştır:
“Bir maddenin uyuşturucu olarak kabul edilmesi için bana göre alkol gibi
olması gerekir. Yani benim için asıl uyuşturucu alkoldür. Çünkü alkolü aldığın
zaman diline hakim olamıyorsun, uyuşuyorsun, peltek oluyorsun, düşünemiyorsun,
göremiyorsun, her yer çift oluyor. Yani algıları açmaktansa daha çok kapatmaya
yarıyor. Bence öyle, tamam belki bir-iki birada ya da az miktar alkolde hafifliyor,
sakinliyorsun ama asıl uyuşturucu olan alkoldür.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Asıl uyuşturucu maddenin alkol olmasının gerekçesini de alkol kullandığı
zamanlarda hiçbir şekilde bedenine hakim olamadığını fakat diğer uyuşturucu madde
kullanımlarında, en ağır uyuşturucu madde de bile, kendi bedeni üzerindeki
kontrolün onda olduğuna inandığı şeklinde açıklamıştır Doğa:
“Alkol aldığım zaman kendimi zapt edemiyorum ama ot ya da başka bir
madde (gerçi madde de demek istemiyorum ama) kullandığım zaman kendimi
kısıtlayabiliyorum. Yani eğer vücudumda bir madde varsa ve ben o an bir olay
yaşıyorsam ‘Kendine gel’ dediğim zaman kendime gelebiliyorum. Maddenin etkisini
yok edebiliyorum, kontrol bende oluyor yani ama alkoldeyken kontrol bende
olmuyor. Tamamen vücuduma giren bir sıvının etkisinde, kontrol onda olmuş oluyor.
Ben

alkol

dışında

ne

olduğunu

bildiğim

şeylerde

kendime

hükmedebiliyorum…”(Doğa, 20, Konya, Kadın)
Doğa’nın tam tersine alkolü uyuşturucu madde olarak kabul etmeyen
Android’e göre:
“…Benim

için

alkol

uyuşturucu

maddeye

girmiyor.

Çünkü

onun

yavaşlatmaktan, uyuşturmaktan çok daha bir hızlandırdığını düşünüyorum…”
(Android, 27, Malatya, Erkek)
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Alkol içtikten sonra yaşadığı kafayla eğlendiğini dile getiren ve çalıştığı
sektörün insanlarla uğraşmak zorunda olduğunu belirten Anter, alkolle beraber en
problemli insanı bile umursamadığını, bu durumun da işini kolaylaştırdığını ifade
etmiştir.
“Ben alkol aldıktan sonra müthiş eğleniyordum. Normal şartlarda insanlarla
uğraşırken en ince, en kibar üslupla masaya girip, ne yiyeceğini, ne sevdiğini
bilmeden bir şeyler önerip satmaya çalışıyorsun ve her insanın bir çizgisi olmuyor
yani, çok beyefendisi de olur, hiç olmayacak tipte adamlar da olur, işte bu ister
istemez insanlarla uğraşmanın ne kadar zor olduğunu gösterir. Bu yüzden bu
durumu umursamadan işini yapabilmek alkol alarak gerçekleşiyordu bende. Beni
hem dinç hissettiriyordu hem de müthiş eğlendiriyordu beni.” (Anter, 26, Erzurum,
Erkek)
Alkolün kendisini eğlendirdiğini ifade eden bir başka görüşmecimiz:
“…Ben sarhoş oluyorum ama özen gösteriyorum dağıtmamaya. Benim için
sarhoşluk kelimesi ser xoşluktur. Ben biraz daha ser xoşum. Sarhoş kelimesi zaten
Farsça kökenli. Çünkü alkol içince daha neşeli, daha eğlenceli oluyorum. Alkol içip
aslında günlük hayatında birçok şeyi yapabilirsin, birçok aktiviteni yapabilirsin.
Alkol insanı dinç tutuyor. İlk dediğim mevzuya dönersek üşüdüğüm için şarap içmiş
olsaydım sürekli belki bugün alkol içip de birçok şeyimi doğru düzgün yapabilirdim.
Ama işte hayatta bazen seni bir şeyler tartaklıyor ya vazgeçiyorsun, vazgeçtiğin
zaman işte o zaman onun keyfinden çok ara ara eziyetine de dönüyorsun, hayatını
döndürüyorsun.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Alkol vücutta hızla dağılarak yağ moleküllerinden geçer. Diğer uyuşturucu
maddelerin beynin bazı bölgelerine etki etmesine karşın alkol, yağca zengin olan
beynin tamamına etki eder. (Akt: Karaca, 2010: 8) Alkolün vücutta izlediği yol
öncelikle mide yüzeyinden geçerek hücrelere geçiş yapmak olmaktadır. Alkolün
%20’si mideden, %80’i ince bağırsaklardan kana karışmaktadır. Sonraki durağı
karaciğer olmaktadır. Karaciğerin görevi yağ asitlerini yakarak enerji üretmek iken
alkol kullanımı sırasında karaciğer parçalayacağı yağ asitlerini bünyesinde
biriktirmeye başlar. Böylece alkol kanla akciğerlere ve bronşlara ulaşır. Akciğerlere
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ulaşan alkol dakikalar içinde beyne ulaşır ve beynin tamama etki eder uyuşma yapar.
Vücuda alındıktan üç dakika sonra tüm hücrelere ulaşan alkol, belli seviyeyi geçerse
solunumu

yavaşlatarak

komaya

ve

ölüme

bile

neden

olabilir.

(http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/alkol-bagimliligi)
Alkolün olumlu-olumsuz etkilerinden bahseden Anter kendisi için bir cesaret
kaynağı olduğunu ve alkolün nasıl tüketilmesi gerektiğini bildiğini, alkol oranını
kırıcı maddelerin neler olduğundan da bahsetmektedir.
“Alkolün etkisi oldu üzerimde. Ben bağımlılık denilecek kıvamda içiyordum
alkolü ama keyfi içtiğim için beni hiçbir zaman birinin önünde el-ayakaltına
düşürmesine izin vermezdim. Böyle bir lüksü yoktu. Çünkü düşünsene şişede yani sen
döktüğün sürece içebilirsin onu. Dökmeyi bırakırsan içmeyi de bırakırsın. Bu kadar
basit yani. İyi tarafları da oldu. Bir gece kulübünde çalışırken, muazzam gürültülü
ortamlar oluyordu. İnsanlar çılgın gibi eğleniyor ve sen insanlara o eğlencelerinin
arasından 30 saniyelerini kapıp bir şey satmak zorunda kalıyorsun. Bununla
uğraşmak o kadar zor ki anca alkol bu umursamazlık tavrını geliştiriyor sende.
İnsanların sana belki normal zamanlarında cesaret edip konuşamayacağı şeyleri
alkolün

etkisiyle

kullandıklarında

sineye

çekebiliyorsun.

Çünkü

kendini

sakinleştirmişsin. İkincisi erkek olarak söylüyorum, insanların çoğunda nasıl bir
tepkiye yol açar bilmiyorum ama ben alkollü iken ağzımın laf yaptığına inanıyorum.
İçtikten sonra müthiş kelime yapar benim ağzım ya da işte bir kızla konuşmak her
zaman cesaret ister ya, bunu da tamamen alkole bağlamak doğru olmaz belki ama
ben yaşanmışlıklarımla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum ve daha rahat
oluyorum. Çok güzel bir kız görüyorsun mesela, normal şartlarda kendini biliyorsun,
karşıdaki kıza bakıyorsun. Yani diyorsun ki, biri çok iyi bir telefonsa sen eski
külüstür bir telefonsun. Kalkıp onları aynı masaya koymak olmuyor. İşte bütün
mesele burada, alkol bu gibi şeyleri çok fazla tetikliyor. İstemsiz hatta gereğinden
fazla bir özgüven yerleştiriyor sende, cesaretini tetikliyor. Değişik yani, acayip
yönleri var. Olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de var. Fizyolojik olarak seni
yaşlandırıyor. Bende alkolü çok sık kullanmaktan, artık rutinden daha fazla bir
şekilde alışılmışlık seviyesinde bir kullanıma geçince, midede bir su üretme oldu.
Reflü gibi bir şey herhalde. Asitli ya da çok sert bir şey içtiğimde midemden
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boğazıma kadar bir su geliyor. Bu durum önceden yoktu. Alkolü çok abarttığım
zamanlarda meydana geldi. Ama onun da çözümünü buldum mesela alkol içmeyi
bırakmadım bu yüzden. Baktım mideme zarar veriyor, alkolün içindeki maddeyi
kıran bazı şeyler var, mesela kokteyller bayanlar daha kolay içebilsin diye. Farazi
konuşuyorum mesela monito içinde taze nane, limon, buz, alkol, üzerinde sprite var.
O meyveler alkolün içindeki acımsı her şeyi alıyor. Limon gibi kabuklu meyveler
alkolü içine çeker, nane biraz daha tadını yumuşatır, içine biraz da şeker şurubu da
koyarsan hem tadı güzel olur hem de kafan güzel olur. İçmede zorluk çekmezsin.
Yaşlılık konusuna gelince hem psikolojik hem de fizyolojik olarak net kendini
gösteriyor insanda. Alkolün beni çok fazla etkilememsinin sebebi hep hızlı
mekanlarda çalıştığım için canlı, ritmi kanını akışı ile hareket eden müzikler olduğu
için düşüşü hiç olmuyordu. Ben hep nirvanaydım yani, ondan sonra gidip
yatırıyordum. Hiç düşüşü yoktu ama ciltte ciddi yaşlanmaya yol açıyor yani alkol
bunu inanılmaz etkiliyor. Esrarda da öyle. Göz torbaları sarkıyor, yüz kırışıyor. Yani
güldüğümde suratımda bunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. (Görüşmecim
yaşından büyük duruyor ve göz hatlarındakince çizgi ve mimikleri oldukça yoğun)”
(Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Alkol kullanımından dolayı midesi ile alakalı sağlık sorunu yaşadığını anlatan
Mechul, şimdiye kadar kullandığı hiçbir kimyasal madde de dahi halüsülasyon
görmediğini fakat alkollü bir anında halüsülasyon gördüğünü ifade etmiştir.
“Mesela ben iki-üç yıl alkol içmedim midenden rahatsız olduğum için. Hala
bile kabuklu yiyecekler ya da tam pişmeyen yemek yiyemiyorum alkolden midem
rahatsız olduğu için. Fiziksel olarak dışta bende bir şey olmuyor, yürüyüşüm zaten
değişik olduğu için yürüyüşüm falan değişiyor da diyemiyorum. Mesela hayatımda
sadece bir defa halüsülasyon gördüm o kadar. Bonzai içtiğimde de halüsülasyon
görmedim. Alkol içtiğim zaman görmüştüm onu da. Değişik bir halüsülasyondu. Bir
otobüs yolculuğunda kafam güzeldi, çok alkol almıştım. Yolda değişik değişik atlar
görmüştüm böyle o kadar yani. Başka hiç halüsülasyon görmedim.” (Mechul, 25,
Batman, Erkek)
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Alkolü arkadaşlarından etkilenerek kullanmaya başlayan Gri, fiziksel olarak
alkolden oldukça çok etkilendiği için alkolü sevmediğini belirtmiştir. Kilolarına
takıntılı olan Gri, kullandığı maddeleri de kilosuna etki edip etmemesine bakarak
kullanımını sürdürmeyi tercih etmektedir. Görüşmelerimiz ilerledikçe alkolün kilo
yaptığını öğrenince alkol kullanmaktan vazgeçtiğini, Extacy hapın kilo vermeye
yardımcı olduğu öğrenince hapa başladığını dile getirmiştir. Tabi dış görünüşüne bu
kadar takıntılı olan bir kadının madde kullanımına bağlı olarak gözaltlarında oluşan
morlukları önemsememesi de çelişkili bir durum oluşturmaktadır.
“Alkolü çok nadir kullanırım. Çünkü alkolü hiç sevmiyorum. Fiziksel olarak
bana zarar veriyor. En basit örneği ben kiloya takıntılı biriyim ve kilolu olduğumu
düşünüyorum. Alkolde kilo aldırıyor, içtikten sonraki ertesi gün, hatta onu takip eden
birkaç gün bunun ağrısını çekiyorum, baş dönmelerim, kusmalarım oluyor. Bunlar
beni çok rahatsız ediyor. Bu yüzden alkol kullanmıyorum, sevmiyorum…alkolü hiç
sevmiyorum. Alkolde kör kütük sarhoş oldum. Sonrasında kustum, başım patlayacak
gibi oldu, kendimi tutamıyorum, deli gibi ağrılarım oluyor ve ben bu etkiyi
sevmiyorum. Esrar ile alkolü aynı anda almıştım bir defasında ilk defa. Bir kapak
esrar içtim, ardından üç tane bira içtim. Benim kafam döndü, kendimi tutamaz bir
şekilde konuşuyorum, deli gibi saçma salak konuşuyorum, bir adım atıyorsam üç
adım sayıyorum. Yani o derece ayakta duracak halim olmuyor. O gecenin sonu
kabus oluyor benim için zaten. Kusmalar, ayılmalar, bayılmalar. O yüzden ben
hiçbir şekilde alkol kullanmayı sevmiyorum.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Bağımlılık sorunu bir davranış biçimi olarak incelendiğinde, bu davranışın
oluşmasında çevre koşullarının, bu koşulların etkilediği kişilik yapısının içinden ve
dışından gelen uyaranların niteliliğinin ve niceliliğinin bilinmesi gerekmektedir.
Bağımlılık biçiminde ortaya çıkan davranış, bireyin içinde yaşadığı toplumun
ekonomik ve kültürel yapısından, o toplumda etkili olan alkol ve madde
altkültüründen oluşmaktadır. Alkolikler üzerinde çok sayıda yapılan araştırmalarda,
alkol bağımlısı bireylerin ilgisiz, baskıcı ya da alkolik ebeveyn ve eşlere sahip
oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca ebeveynleri alkol kullanan çocuklarda alkol
kullanımının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. (Akt: Yurtsever, 2011: 29)
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“…Eğer öyle bir insansan daha büyümeden büyüklerinden ne gördüysen onu
yapmaya çalışırsın” diyen Bahtiyar babasının alkol kullanımının kendine örnek
alarak alkol kullanımına başlamıştır.
“Babam alkol kullanıyordu, ayda yılda bir, o da keyfine içerdi. Evde oturmuş
bir şekilde iki tane bira ve yanında tuzlu fıstık olurdu. Ama bir gün evde alkol
içerken babam, ‘Bu ne ya ciş gibi’ dedim ona, sonra beni kolumdan tuttu ve tuvalete
götürdü birayla beraber, bir de baktım birayı aldı ve tuvalete döktü, o günden sonra
babam alkol içmedi. Erkek kardeşim var, o da hem alkol hem de esrar içiyor ama
ikisi de bağımlı değiller…İlk olarak ortaokul son sınıftayken alkol (bira) kullanmaya
başladım. Hayatta kimi insanlar çabuk olgunlaşmak, bir an önce büyümek zorunda
olduklarını hissederler, eğer öyle bir insansan daha büyümeden büyüklerinden ne
gördüysen onu yapmaya çalışırsın. Mesela ortaokul son sınıfın sonlarına doğru
arkadaşlarla gider, iki tane bira alır, içerdik…” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
İlerde çocuklarının ya da yeğenlerinin herhangi bir maddeyi kullandıklarını
öğrenecek olursa vereceği tepkinin sert olmayacağını, onlara içmemeleri yönünde
tavsiyelerde bulunacağını belirten Android adlı görüşmecimiz, bir zamanlar alkol ya
da madde kullandığını asla çocuklarına ya da yeğenlerine anlatmayacağından
bahsetmiştir. Gerekçe olarak babasının zamanında alkol içtiğini bildiği için kendisine
babasının içme durumundan yola çıkarak meşru bir zemin oluşturduğunu, çocukları
ya da yeğenlerinin de bu duruma düşmesini istemediğini göstermiştir.
“…Detay verme konusunda kendi hayatımdan pek bir şey anlatmak istemem
doğrusu. Çünkü kendi hayatımda yaşadıklarımı anlatmakla onlara bu konuda meşru
bir zemin hazırlayabilirim. Neden diyecek olursanız, mesela ben madde olarak alkole
ilk babamla başladım. Yani biliyordum ki babam zamanında içmişti. Ben çok
hatırlamıyorum babamın içtiği zamanlarını, yani ağzında kadehle babamı hiç
hatırlamam ama biliyorum ki babam zamanında alkol içmişti. Bu durum bana meşru
bir zemin hazırlamıştı, böyle güdülenme olur yani insanda ister istemez. ‘Benim
babam yapmışsa ben de yaparım’ diyebilir insan. Yani bu durumları çocuklarımız ya
da yeğenlerimizle paylaşmak da çok güzel olmayabilir ama olayı çözümlemek,
onların içip içmediğini anlamak açısından bana çok büyük bir tecrübe katığını
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düşünüyorum bu tip ortamların. Bana belli bir bilinç kattı yani ve bu bana erken
tedbir almamı sağlar çocuklarım açısından.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Alkolü çok küçük yaşlarda kullanmaya başlayan Yazılmamış Olanı Yazmak
adlı görüşmecimiz akla gelebilecek bütün uyuşturucu maddeleri kullanmıştır. Alkol
kendisine çerez gibi gelmektedir. Bu durum, çok büyük ihtimalle babasının alkol
bağımlısı

olduğundan

kaynaklanmaktadır.

Çünkü

görüşmelerimiz

esnasında

babasından nefret ettiğini, hatta ölse bile canının acımayacağını dile getirmiştir.
Evdeki problemin babasının alkolik durumundan kaynaklandığını sık sık dolaylı da
olsa vurgulayan görüşmecimizin çözüm aramak adına kendini madde kullanımına
verdiği tespit edilmiştir. Bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltmeye çalışmanın daha da
büyük sorunlara neden olduğunun farkında bile değildir.
“Babam alkol bağımlısı…” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Babasının melankolik alkolik olmasından, hatta alkolik olması nedeniyle
AMATEM’de tedavi görmesinden bahseden Doğa, aksine sigara ve alkolden nefret
ederken kendini bir anda madde kullanımının içinde bulmuştur. Derinlemesine
mülakat görüşmelerimiz ve katılımlı gözlemlerimiz sırasında Doğa’nın arkadaş
çevresinden oldukça çok etkilendiği görülmüştür.
“Babamın melankolik alkolik olması sebebiyle ben sigaradan alkolden nefret
ederdim ve babam bana ‘benim kızım bile başladıysa herkes başlar sigaraya, alkole’
dedi. Sigara ve alkolden bile nefret eden bir insanken bir anda nasıl girdim bu
kanala hiç bilmiyorum…Babamın alkol problemi var, bundan dolayı tedavi de
gördü. İçip içip dağıtan bir adam değil ama alkolle problemi var. Buna alkol
bağımlısıdır diyebiliriz ama melankolik bağımlıdır. Yani melankolik alkolik gibi.
Tedavi görmek için AMATEM’e gitti babam, ama orada eroin bağımlılarını falan
tutuyormuş, hemşireler iğne yapsın diye. ‘ben hasta mıydım, hemşire miydim’ falan
diyordu. Eski Milli Basketbolcu benim babam. Sporcuların hepsi alkol bağımlısı
oluyormuş. Ben babamın çevresindeki insanlara bakıyorum da hepsi alkol bağımlısı.
Bu biraz da bağımlılıktan çok onların gençliğinden getirdiği bir şey olabilir diye
düşünüyorum. Bu biraz da keyif olarak aldığın bir şeyi zamanla dozunu arttırıp
bağımlısı olmak gibi bir şey yani. Ben alkolü yedi yaşımda falan içmişimdir. Zaten
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babam da bu konuda bilinçli. Babam sayesinde alkolün ne olduğunu, nasıl bir kafası
olduğunu biliyorum. Otu da yaklaşık dört yıl önce kullanmaya başladım.” (Doğa, 20,
Konya, Kadın)
Eğitimli ebeveynlere sahip olan Sosyal İçici, babasının alkol bağımlısı
olduğunu fakat bağımlılığının sosyal hayatını etkileyecek derecede olmadığını ifade
etmiştir. Sosyal İçici adlı görüşmecimizin alkol kullanımı, tamamen içinde
bulunduğu toplumun kültürel yapısından kaynaklanmakta, bir altkültür biçiminde
sürdürülmektedir.
“Babam sigara ve alkol içer. Annem hiçbir şey kullanmaz. Babam her gün
iki-üç bira içer. Bağımlı denilebilinir ama sosyal ilişkilerine zarar verecek boyutta
değil kullandığı maddeler. ..Alkolü çocukken de içerdim ben, babam verirdi bira, iç
derdi…” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Genç bireylerde arkadaş baskısı önemli bir etkendir. Arkadaş ortamında
bireye yapılan ısrara çoğunlukla yenik düşülmektedir. Arkadaşları tarafından
ötelenmek, dışlanmak genç birey için önemli bir korku kaynağıdır. Bu yüzden kendi
hakkını koruması ve bulunduğu ortamda “hayır” diyebilmesi oldukça önemlidir.
Toplumsal

hayat

içerisinde

bireyin

alkol

kullanımını

birçok

faktör

etkileyebilmektedir. Bazı törenlerde, partilerde geleneksel olarak çeşitli maddelerin
kullanılması gibi alkol tüketimi de gerçekleşmektedir. (Yurtsever, 2011: 29)
Ailesinde alkol kullanan birey olmamasına rağmen toplumsal hayat içerisinde
özdeşim kurmak istediği ağabeylerinden esinlenerek ve çalıştığı iş ortamının alkol
kullanımına müsait bir yapısının olması nedeniyle kullanmaya başlayan Anter:
“…Alkolü ise lise ikinci sınıfta ilk sektöre başladığım dönemlerdi, garsonluk
falan yapmaya başladığım zamanlardı, kullanmaya başladım. O zamanlar yaşımız
tutmuyor, barlarda çalışamıyoruz ama kahve ve yemek üzerine kurulu mutfaklarda
ya da restorantlarda çalışabiliyorduk. İster istemez öyle hızlı bir ortama girince
direkt yeni bir algıyla, yeni bir pencereyle, yeni bir kapıyla ya da yeni bir dünyayla
karşılaşıyordunuz. Senden haliyle yaşça büyük ya da yaşça küçük çalışanlar da
oluyor. Ben kendimi bilmem bileli ailemden para tedarik etmiyorum hep kendi
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geçimimi kendim sağladım. O zamanlar restorantta çalışıyordum. İşi çıkışı herkes
toplandı, bir yere gidelim denildi. Normal şartlarda beni o yaşta gideceğimiz alkollü
mekana almazlar ama sektördeki herkes üç aşağı beş yukarı birbirini tanıdıkları için
hani göz yumuyorlardı ve ben de öyle girmeye başladım.. bizden büyük ağabeyler
falan içmeye başladılar, biz de biraydı, votkaydı falan içmeye başladık…” (Anter,
26, Erzurum, Erkek)
Ailesinde alkol tüketilmemesine rağmen arkadaş ortamında alkol tüketiminin
haricinde alkol bağımlısı arkadaşlarının olması Gri adlı görüşmecimizi alkol
kullanımına yönlendirmiştir.
“Ailemde bağımlı olan yok. Ailemde alkol bile tüketilmiyor… Ama çok
arkadaşlarım var bağımlı olan. Mesela şu an ev arkadaşım en fazla iki gün alkol
almadan durabiliyor. Her gün, her gün elindeki bütün parayı alkole veriyor, içiyor,
hayatında hiçbir şey yapmıyor, hayatını boşa geçiriyor. İşte bana göre bağımlılık
böyle bir şey. Yani onun olmadığı zamanlarda gözünün onun araması ve sanki onu
var eden şey ‘alkolü’, alkol olmazsa yaşayamaz gibi, iyi bir şeyler yapıyorsa da
alkole bağlıyor; kötü durumdaysa da alkole bağlıyor.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Hem babasının alkol kullanmıyor olması hem alkol kullana arkadaşının
olmamasına rağmen tamamen meraktan alıp sadece soğuk bir kış günü vücudunu
ısıtmak için kullanmaya başladığını dile getiren Mechul, ilk alkol kullanma
deneyimini şu şekilde anlatmıştır:
“Ben sigaraya çok sonradan başladım. Alkolden üç yıl, dört yıl sonra gibi
başladım. Lise üçüncü ya da lise ikinci sınıftayken alkol içmeye başladım. Madde
kullanmaya ilk alkol içerek başladım. İşte ekonomim yetinceye kadar sürdü. Alkol
içtikten iki yıl ya da üç yıl sonra düzenli olarak sigaraya başladım. Çok daha sonra
ot ile tanıştım. Bundan üç yıl önce ot içmeye başladım. Otun geçmişi bende çok uzun
değil, alkol daha uzun…İlk alkol kullanma anımı hatırlıyorum. Çok komik bir
hikayesi var ama ilk üşüdüğüm için şarap içmiştim. Benim gittiğim okulla bizim ev
biraz uzak kalıyordu. Uzak dediğimde işte bir buçuk kilometrelik bir yol, servisle de
gitmek istemiyordum, sevmiyordum yani servise binmeyi yürümeyi istiyordum daha
çok. Bazen de kış oluyordu. Soğuk olunca bir gün tekel bayinin önünden geçtim ve
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aklıma şarap geldi. Şarap insanın vücudunu ısıtıyor diye biliyordum. Havada
kararmıştı ve büyük bir sis vardı. Bende girdim içeriye ve bir şarap aldım. Sonra
şarabı içe içe eve gittim. Ama hiç kafamın güzel olup olmadığını anlamadım,
çakmadım yani. Ben onu tamamen ısınmak vaziyetinde içmiştim. Sonra arkadaşıma
dedim ki ‘ben şarap içtim’ Kalan şarabı da götürüp bir yere saklamıştım.
Arkadaşımla gittim, o yine içmedi. O zaman kar yağmıştı ve ben onma dedim ki ‘bu
sefer kafam güzel olacak’ dedim. İlk içtiğimde ısınmak için içmiştim, gerçekten de bir
şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani normal bir şekilde eve gittim. Kıştı zaten
dışarı çıkmıyorduk. Ama ondan sonraki deneyimimde kafamın güzel olduğunu
anladım. İlk baş dönmesi oluyor zaten.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Alkol yasal olması itibariyle çok yaygın olarak kullanılan bir maddedir.
Bağımlılık yapıcı etkisi yüksek olmasına rağmen bireyler alkol kullanmaktan
çoğunlukla çekinmemektedir. (Akt; Yurtsever, 2010: 28)
Arkadaş ortamı dışında çalıştığı sektörün alkollü ve alkol satışının yasal
olması sebebiyle alkol kullanmaya başlayan ve düzenli olarak devam ettiren Anter
kendinde alkol kullanmayınca ortaya çıkan eksiklikleri anlatmıştır:
“Her gün düzenli olarak içiyordum. Alkol sekiz yıldır bilfiil içiyordum ve
hakikaten sadece bıraktığım aylar ramazan aylarıydı. Çünkü zaten dokuz yılın yedi
yılı alkollü mekanlarda çalıştım. O yüzden para vermediğim için de kullanmama gibi
bir lüksüm yoktu, sürekli elimin altındaydı, sattığım bir şeydi. Hakikaten her akşam
alkolü içiyordum yani. Hatta denedim bazen bir iki gün ara vereyim diye denedim
ama her akşam içmeye alıştırdığım için vücudu içmediğim akşamlar elim ayağım
titriyordu. Bu hissedebiliyordum ama bu bile kontrol altında tutulacak bir şeydir.”
(Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Alkolün yasal satışa sunulma saatinin gece on olmasına rağmen, gece ondan
sonra alkolü yasal olarak satmayan yerlerinde açık olduğunu belirten Anter bu
durumun alkol kullanıcıları tarafından hoş karşılanmadığını belirtmektedir.
Görüşmelerimizin sonunda, kullanıcıların hoş karşılamadığı durum ise gece saat
ondan sonra alkol satan yerlerin alkol fiyatlarından iki katı kadar kar aldıklarını, bu
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durumun alkol kullanıcılarında işi daha da inada bindirip alkol tüketimini
abarttıklarını dile getirmiştir.
“Alkol yasal ama alkolün yasal satma süresi saat ona kadar olmasına
rağmen yine içebilirsin. Çünkü ondan sonra satan yerlerde var…” (Anter, 26,
Erzurum, Erkek)
Alkolün yasal olmasına rağmen diğer bazı uyuşturucu maddelerin tercih
edilmesinin sebebini tamamen ekonomik şartlara dayandırmıştır.
“…Ben sigarayı içmeyi sevdiğim için bırakmadım. Alkolü de içmeyi
seviyorum ama alkol daha fazla maliyetli olduğu için bıraktım. Alkolü 50 tl’ ye
içebiliyorsan sigarayı 5 tl’ ye falan içebilirsin. En kötü hiç paran yok 20 tl’ ye tütün
alırsın ve bir hafta içersin. Eğer bağımlılık kategorisine gireceksem ben ne madde ne
de alkol bağımlısıyım, ben nikotin ve kafein bağımlısıyım.” (Anter, 26, Erzurum,
Erkek)
Alkolün yasal olmasının bir şeyi değiştirmediğini, diğer bazı yasa dışı
maddelerden pahalı olduğu için bireylerin yasa dışı olmasına rağmen o maddelere
yöneldiğini belirten bir başka görüşmecimiz:
“Alkol de esrardan daha pahalı… Bazen canım çok alkol içmek istiyor ama
param olmadığı için gidip içemiyorum mesela…” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Alkol ve esrar kullanımında hangisini tercih edeceklerini sorduğumuzda:
“…Ki ben şu anda alkol ve esrarı yan yana tuttuğum zaman, Türkiye’de alkol
serbest, esrar yasak ama alkolün çevreye ve insana verdiği zararı, kötülüğü esrar
vermez diye düşünüyorum. Çünkü esrar içen adam bağırıp çağırmaz, ahkam kesmez,
evinde oturur, içer ve ne yaşarsa kendi iç dünyasında yaşar…” (Bahtiyar, 28,
Diyarbakır, Erkek)
Alkol içip dağıtmamasına, sarhoş olamamasına rağmen Türkiye’de yasal olan
bir maddenin yasal olmayan bir madde olan esrar ile yer değiştirmesini isteyen bir
başka görüşmecimiz:
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“Alkol içip kafa yaşayan bir insan değilim, sarhoş olabilen bir insan falan
değilim. Alkol dengemi bozuyor ama nerde duracağımı biliyorum ve çok yük olan bir
insan olmadım hiç. Yani alkol içip de hiç kimsenin beni taşıdığını hatırlamıyorum.
Sağa sola kustuğumu falan hatırlamıyorum. Çünkü nerede durmam gerektiğini
biliyorum. Esrarda da öyle çok kötü olduğumu hatırlamıyorum. Ben yine de en güzel
yaşantının hiçbir şey, hiçbir madde olmaması taraftarıyım. Ama illa da birinin esiri
olmayı tercih edeceksek, ona da hangisi diyecek olursak, bir insanın alkolik
olmasındansa esrarkeş olmasını yeğlerim, daha iyi bence. Çünkü alkol içen insan
bilincini kaybedebilir, çok çok kötü sonuçlar doğurabilir ama esrar içen esrarkeş bir
adamın kendisinden başka kimseye bir zararı olmaz. Alkolün doğuracağı sonuçları
vermez yani esrar.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Esrarın yasal olmasını isteyen bir başka görüşmecimiz Sosyal İçici, alkolün
raflardan alınıp esrarın konulmasını istiyor, fakat Türkiye’nin alt yapısının şu an bu
duruma müsait olmadığını da ekliyor:
“…Kontrol altında alkolün raflardan alınıp esrarın konulmasını isterdim
ama şu an Türkiye’de o uygulanamaz. Bir kere toplumun bu maddeye bakışı çok
kötü, bunu değiştirmek lazım önce. Bir ilaç statüsünde böyle bir şeyi yapmak lazım,
mesela Sativeks denilen ilaç, Türkiye’de şu an yasal, tamamen ham maddesi
esrar…” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Bir başka görüşmecimize göre de Türkiye madde tüketimi bilmiyor diye bir
eleştiride bulunuyor ve kendince gerekçelerini saptamaya çalışıyor:
“Dozunda içen insanlar var, biliyorum yani ama işte sapıtanlar da var.
Sapıtanlar, bayılanlar, ölenler…Ne bileyim…Türkiye içmeyi bilmiyor ya…Bütün her
şey için içmeyi biliyor. Su içmeyi bile bilmiyorlar. Ben içilen ya da yenilen her şeyin
bir dozu olduğuna inanan biriyim. Gerçekten inanıyorum. Hayatta her şey için
‘tamam buradan sonrasını yapmayalım’ denilmesi lazım. Avrupa’da mesela bira
normal günlük olarak tüketilmesine izin verilmiştir. Maçlara bira içip gidebiliyorlar.
Mesela bazı yerlerde votka falan yasak. Düşün adam holiganizm mesela, çok içip
sapıtacağını bildiği için bira serbest ama insan biradan sonra votkada falan sarhoş
oluyor diye yasaklamışlar. Bunu bile düşünen ülkeler var ama bizim ülkemizde votka
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şişeleriyle tribünde çocukları vuruyorlar. Türkiye’de Galatasaray gibi bir kulüpte
oldu bu yani. Mesela bizim ülkemizde içme tehlikeli. Bizim yaşadıklarımızdan falan
kaynaklandığını düşünüyorum. Ben Türkiye’de insanların içinde hep gerilim
olduğunu düşünüyorum yani. Sosyo-politik mi, sosyo-ekonomik mi, sosyo- ?? artık
neyse biraz günlük hayattaki sıkıntılarından kaynaklanan, etkiye tepki gibi bir şey
yani bu toplumsal olarak. Mesela Avrupa’da bence yedi yaşındaki ile yetmiş
yaşındaki insanların dertleri aynı. İşte Avrupa Birliği’nden çıkacak mıyız falandır
yüksek ihtimalle. Ama bizim ülkemizde öyle değil yani. Şu da söz konusu olabilir,
kuşu belli bir kafeste tutup sonra saldığınızda ne yapacağını bilemez hale gelmesi
gibi bir şey de söz konusu olabilir. Baskıcı rejim işte. Aşırı baskıcılık da getiriyor
olabilir böyle şeyleri. Bunların hepsi dediğim gibi etkiye tepkidir.” (Mechul, 25,
Batman, Erkek)
Türkiye’de alkol kullanan bireylerin algısında arabesk moda girme, alkol
kullanımının sürekli kötü durumlarda kullanılmasından kaynaklı kötü anların kafa
dağıtıcısı olarak alkolü seçme durumundan ötürü Anter eleştiride bulunmuş ve
kendinin hiçbir zaman kötü durumlarda alkol kullanmadığını aksine gündelik hayat
içerisinde bir ödül-ceza mekanizması olarak alkolü devreyi koyduğunu şu şekilde
anlatmıştır.
“Ben tamamen keyfi kullandım. Hani şu yoktu, bende hiçbir zaman olmadı.
Birine kızdım, gidip içeyim falan olsun sabah kalktığım yerden devam ederim
durumda hiç olmadım. Ben hep iş çıkışı, yorgunluk gidersin diye içerdim alkolü.
Hani kafam güzel olsun, sabaha hiçbir şeyi hatırlamayayım durumunda hiç içmedim.
…Ben çok keyifli olduğum zamanlarda içiyordum mesela. İnsanların kendine empoze
ettikleri ya da kendine kalıplaşmış durumlar haline getirdiği durumlardan
kaynaklanıyor. Mesela herkes mutsuz olduğunda ben içeyim rahatlarım modunda
bakıyordu ben aksine bu akşam ki problemim bu, bu çözeyim ondan sonra ertesi gün
iş çıkışı keyfim yerinde, iyi satış yapmışım falan olduğunda ‘bu akşamın da ödülü bu
derdim’ ve bira içmezdim de viski içerdim mesela. Ödül ve ceza gibi bir şey olmuş.
Ben sıkıntılardan kurtulmak için alkol içme durumuna inanmıyorum.” (Anter, 26,
Erzurum, Erkek)
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Madde bağımlısı bireyler üzerine yaptığımız nitel çalışmada araştırma
konumuz için derinlemesine mülakat yapan bireylerin biri dışında hepsinin düzenli
olarak kullandıkları uyuşturucu madde dışında alkol de içtikleri görülmüştür.
Kimisinin alkol ile geçmişi çok küçük yaşlarda başlamış, kimisinin alkol kullanan
babasının kendisine meşru bir zemin hazırladığını düşündükten sonra başlamış,
kimisinin arkadaş çevresinden etkilendiği için başlamış olduğu görülmüştür.

3.2.7. “Bir Soykırım Olarak Eroin”
Eroin, haşhaş bitkisinin kurutulmuş özünden (lateksinden) çıkarılan kimyasal
bir morfinden elde edilen bir uyuşturucu maddedir. Morfin haşhaş özünden
çıkarılarak kimyasal uyuşturuculardan olan eroin, diamorfin, metadon gibi
maddelerin yapımında kullanılır. Eroin aynı zamanda kahverengi, için beyazı,
dragon,

vites

H,

at,

kriko,

çöp,

şak

olarak

da

bilinmektedir.

(https://www.frmtr.com/saglik-haberleri-ve-makaleler/2822716-eroin-nedir-etkilerinelerdir.html)
Eroini bir soykırım olarak gören, içmediğini asla da içmeyeceğini, hatta öyle
ki kullanan kişilerle bırakın arkadaş olmayı aynı sokakta bile gezmeyeceğini
söyleyen Bahtiyar, eroin kullananlara bizzat şahit olmuş ve eroin kullanımı ile alakalı
mücadele verdiğini dile getirmiştir. Eroin kullanan bireylerin kendi kişiliklerinin
gittiğini yerine eroinin kişiliğinin geldiğini ifade eden Bahtiyar’ın kullanmamasına
rağmen dolaylı yollardan da olsa eroin ile alakalı bir geçmişinin olduğunu fark ettik.
“Eroin kullanmadım ama bir defa kokain (taş) kullandım, kullandıktan sonra
onun saf kokain olmadığını, içeriğindeki maddenin eroin olduğunu söylediler, ondan
sonra onu da içmeyi bıraktım. Eroini ben soykırım olarak görürüm. Eroinle
mücadelemi ben Konya’da verdim ve hala veriyorum. Bak Amfetamin yoksunluğu da
pis ama Allah düşmanımı eroinin eline dürmesin; bunu böyle düşünmemin nedeni
ben esrar içiyorum, uyuşturucunun ne olduğunu biliyorum. Eroinin yanında esrar
bana göre çok ama çok masum geliyor. Çünkü ben esrar içince kimsenin namusuna,
malına zarar vermem, kötü gözle bakmam. Fakat eroin öyle değil, içenleri gördüm,
hatta eroin içenlerle ev arkadaşlığı da yaptım. Benden küçüktü ev arkadaşım ve ben
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ona yardım etmek, eroinden kurtarmak için ağabeylik yaptım. Mesela nereye gidiyor,
ne yapıyor diye takip ettim, eve arkadaşları gelince odasının kapısını kapatınca ne
yapıyorlar diye onları kontrol ediyordum. Odasından bir tuhaf koku gelince ‘ne bu?’
diye onu denetlemeye çalıştım. Ben o ev arkadaşımı başka arkadaşlarımdan da
yardım alarak kurtarmaya çalıştım, ama başaramadım. Eroin kullanan insanların
kişiliği gider, eroinin kendi kişiliği gelir. Eroin almak için yalan söyleyen, her işi
yapabilen çok insan gördüm. Mesela eroin kullanan evli arkadaşım geliyordu ve
eşine mesaiye kaldım diye yalan söyleyip gidip eroin alıyordu ya da çocuğum hasta
diye yalan söyleyip para istiyordu bizden gidip eroin alıyordu. Yine aynı şekilde
eroin almak için hırsızlık yapan arkadaşlarım vardı. Sonra eroin için kendi öz
bacısını pazarlayanları gördüm. Aynı şekilde benim Konya’da okuyan 22-23 yaşında
bir kız arkadaşım oldu. Ona eroin (mal) bulmam, karşılığında benimle cinsel ilişkiye
girebileceğini söyledi, eroin için kendini pazarlıyordu ve sonradan öğrendim ki tam
sekiz defa çocuk aldırmış. Beni en çok en etkileyen ise on beş yaşında dünyalar
güzeli bir kız oldu. Kız Konyalıydı ve teyzesiyle evden kaçmışlardı. Eve bağlasalar
bile mal için, eroin için duramıyorlarmış. Teyzesi yirmi, kendi on beş yaşındaydı,
ikisi de eroin kullanıyordu. Evime kadar geldiler, benim misafirim oldular. Eroin
için düşüp kalkmadıkları adam kalmamış. Hatta görmediğim fakat duyduğum bir şey
ise yeni doğan bebeğinin yanında eroin kullanan birinin bebeğinin eroinden etkilenip
hastalanması olmuştu. Yani gözlemlediğim kadarıyla eroin kullanan insanların
kişisel özellikleri, karakterleri gidiyor, eroine ulaşmak için her şeyi yapıyor olmaları
oldu. Ben esrarı kullanamadığım zaman, biz kullanamadığımız zamanlara, o süreye
‘harman’ diyoruz, mesela ‘Kanka ben üç gündür harmanım, yani üç gündür esrar
içmiyorum.’ deriz. Ama ben üç gündür içemediğim esrar için kalkıp da hırsızlık
yapmıyorum. Soykırım olarak gördüğüm eroinde ise içmediğin zaman bırakın
hırsızlığı her şeyi yaparsınız. Allah düşmanımı eroine düşürmesin, bir defa kullandın
mı kurtulamazsın, yani çok çok çoooook zormuş. Tedavide çip falan taktırıyorlarmış.
Bir de ben gözümle şahit oldum, eroin kullananlar bıraktım diyor ama hep yalan
söylüyor bir ay ya da iki ay sonra tekrar başlıyor, hatta iki-üç yıl cezaevine girenleri
gördüm, o zaman zarfında kullanmayıp çıktığında tekrar içiyorlar. Ben eroin satan
adam dövdüm ve hatta eroin satan adamın bence ayaklarının kırılması lazım. Yuva
yıkanın yuvası olmaz diye düşünüyorum. Bir insanın kişiliği ne olursa olsun eroin
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kullanıyorsa ben onunla asla konuşmam, muhabbet etmem. Çünkü gördüğüm
kadarıyla eroin kullananların yalanları bitmiyor, bir türlü düzelmiyorlar. O yüzden
ben de konuşmamaya, görüşmemeye karar verdim. Ben ne evime alırım ne de
sokakta bir tur atarım onlarla. Çünkü asla düzelemeyeceklerine inanıyorum, eroinin
kişiliği, laneti onları sarmışsa kurtulamayacaklarını biliyorum. Bana da zarar
versinler istemiyorum. Dahası ortamda eroin kullananlarla görünürsem insanlar
‘Aaa bu da mı eroin kullanıyor’ derler. Esrar kullanınca çevremdekilerde bu algı
oluşmuyor; ama eroin de oluşuyor. Ben eroin içmediğim için nasıl bir kafası
olduğunu bilmiyorum.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Saf eroin beyaz bir tozdur, fakat cadde eroini adı altında kullanılan eroin
kahverengimsi beyaz bir toz halinde olmaktadır. Cadde eroini ya sigara gibi içilir, ya
burundan çekilir, ya da enjekte edilerek kullanılır. Cadde eroininin saflığı oldukça
değişkendir; tebeşir, un, kafein ya da talk tozu gibi beyaz tozlarla karıştırılabilir.
Uyuşturucunun bu karışım halinde kullanıcı genellikle dozajı ayarlamakta zorlanır ve
bu durumda da aşırı doz alma riskini göze alır. Aşırı doz da ölümün habercisi olur.
Eroin genellikle damardan enjekte edilerek kullanıldığı için damarlara oldukça çok
zarar verir. Ayrıca kullanıcı HIV, hepatit ve kullanılmış iğnelerle bulaşıcı birçok
hastalıklardan enfeksiyon kapabilir. (https://www.frmtr.com/saglik-haberleri-vemakaleler/2822716-eroin-nedir-etkileri-nelerdir.html)
Eroini

gören,

nasıl kullanıldığına

şahit

olan

görüşmecim Mechul,

kullanmadığını, kimyasal uyuşturuculardan uzak durduğunu dile getirmiştir.
“…Eroin ve taşı gördüm ama hiç kullanmadım ve daha çok kimyasallardan
uzak durdum. Uyarıcı maddelerden, halüsojenik etkisi olanlardan uzak durmayı
tercih ediyorum. O yüzden çoğunun tadına bakmışımdır ama sürekli içebileceğimi
düşündüğüm şeyler olarak görmemişimdir. Bağımlılığını aramamışımdır yani.”
(Mechul, 25, Batman, Erkek)
Eroin vücutta en hızlı yayılan maddelerdendir. Birkaç saniye içinde çok az bir
doz bile kullanıcıya ani bir mutluluk hissi verir. Daha yüksek dozlarda kullanıcılar
rahatlar ve uyku haline geçerler. Eroin kullanımı bireyde konsantrasyon kaybına
neden olur, acıyı bastırır, bazen korku ve öfkeye teşvik eder. Kullanıcı fiziksel olarak
bulanık görür, terler, yavaş soluk almaya başlar, mide bulantısı ya da kusma yaşar.
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(https://www.frmtr.com/saglik-haberleri-ve-makaleler/2822716-eroin-nedir-etkilerinelerdir.html)
Eroin vücutta en hızlı yayılan uyuşturucu madde olmasına rağmen sadece bir
defaya mahsus kullanan görüşmecimiz Android’de hiçbir etki yaratmamış olması da
oldukça ilgi çekicidir. Ayrıca eroini bir soykırım olarak gören Bahtiyar’ın
açıklamasına göre eroinin bir tek kullanımlığı bile bağımlılık yapıcı olmaktadır
ifadesi Android adlı görüşmecimizden elde ettiğimiz bilgi ile örtüşmemektedir.
“…Eroin denedim, onu da sadece bir kez denedim ve bir şey hissetmedim.
Tatmış olayım diye tattım ve hepsini Konya’da kullanmaya başladım. Yani alkol ve
esrar haricinde diğer maddeleri burada ilk kullandım…” (Android, 27, Malatya,
Erkek)
Eroin hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık yapan bir uyuşturucu
maddedir. Yüksek dozlarda bireyde bağımlılık yapmakta, hatta bireyi komaya
sokarak ölümle hayatını bile noktalayabilmektedir. Bağımlılık etkisi çok yüksek
olduğundan kullanıcılar kendilerini normal hissetmek için sürekli almak ve her
aldığında da daha fazla doz almak isterler. Devlet verilerine göre eroin kullanıcıları
bu yoksunluğunu karşılayabilmek için yılda ortalama 20.000 dolar harcama
yapmaktadırlar.

(https://www.frmtr.com/saglik-haberleri-ve-makaleler/2822716-

eroin-nedir-etkileri-nelerdir.html)
Madde kullanımları ve sınıflamaları ile alakalı geniş bilgiye sahip olan ve
araştırma yapan Sosyal İçici eroininin olumsuz etkilerini bildiğinden kaynaklı olacak
ki bütün maddeleri hemen hemen hepsini kullandığını fakat eroini hiç içmediğini
ifade etmiştir.
“Eroin hariç hemen hemen hepsini kullandım…” (Sosyal İçici, 26, Ankara,
Erkek)
LSD hayranı olan ve maddi gücü yetse hayatında madde kullanımına dair
sadece LSD’yi bırakacağını vurgulayan Doğa da eroine karşı tepkili ve asla
kullanmadığını ve bundan sonraki hayatında da asla kullanmayacağını ifade etmiştir.
“Eroin, kokain asla içmedim, içmem de.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
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Bütün uyuşturucu maddeleri aşırı dozlarda kullanmış olan fakat hiçbir şekilde
kendisini bağımlı olarak kabul etmeyen Yazılmamış Olanı Yazmak adlı
görüşmecimiz, bayan olmasına ve küçük yaşlarda madde kullanmış olmasına rağmen
hiçbir madde kullanımında korku yaşamamış ve hepsini deneyimleme yoluna
gitmiştir. Korkusuz olmasına rağmen eroini kullandığını fakat devam ettirmediğini,
dağ gibi heybetli erkek arkadaşlarının eroin yoksunluğuna girdiğinde o durumlarına
çok üzüldüğünü ve içerlediğini, fakat eroin kullanımında bile kontrolün bireylerde
olduğunu açıklamıştır.
“Aklınıza gelebilecek her türlü uyuşturucu türevini kullandım. Eroin, kokain,
bonzai, LSD, ketamin, metanfetamin, Extacy (hap, şeker), esrar, alkol vs. Hepsini
daimi olarak devam ettirmedim ama hepsini içtim… Eroin insanın en pislik
uyuşturucusu, hiç kimseye tavsiye etmem. Çoğu insan hayata bu yüzden küsüyor.
Mesela benim arkadaşlarım vardı eroin kullanan. Görseniz dağ gibi çocuklar,
üniversite okuyorlar, ellerinden her iş gelir ama eroine bulaşmış. Eroine bulaştığı
için okulu bırakanı, cezaevine düşeni çok gördüm. Ki görseniz dağ gibi adam,
korkarsınız heybetinden ama eroin krizine girince tir tir titriyor, çek yata yatmış
büzülmüş falan. Yani kim olsa o gençlerin o halini görse acır ya. Benim mesela o
arkadaşla hiçbir kan bağım olmamasına rağmen, sadece normal arkadaşım
olmasına rağmen oturur, ağlardım ‘sen neden kendine bunu yapıyorsun’ diye. Bu
örnekleri görünce sadece acıyordum onlara, kendimin de bu hale düşmeyeceğinden
emin olduğum için korkmuyordum. Yani ben eroin de çok kullandım ama hiç o moda
girmedim. Ben aklınıza gelebilecek bütün uyuşturucu ve türevlerini kullandım ama
hiç düşkün hale düşmedim ve hepsini de yardım almadan bıraktım. Çünkü kontrollü
kullanıyordum. Ama onun dışında insanın Extacy içip de eğlenmesini herkese tavsiye
ederim. Ama hayatında sadece bir defa olması şartıyla. Sürekli olmaması gerekiyor.
Bence hayatta her şeyin tadına bakmamız gerekiyor. Dünyaya gelmişiz bir defa, o
yüzden her şeyi denemek lazım. Esrarı da kesinlikle denemesini tavsiye ederim
herkese. Çünkü esrar insanda kanser hücresini bile öldürebilen bir madde, esrar için
Allah’ın bir lütfu diyebilirim. Onun dışında kalan uyuşturucu maddelerin hiçbirini
insanların kullanmasını önermem. Extacy’nin de türevleri var. İçindeki şeyler farklı,
baskısı farklı ve her kullanıma göre farklı etkiler gösteriyor. Baskısına göre kafası

166

değişiyor falan. Benzer etkiler olsa da içindeki şeyler çok pis oluyor.” (Yazılmamış
Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Eroin bağımlılığın tedavisi yine aynı şekilde bağımlılık yapan, haşhaştan
üretilen metadondur. Metadonda çok güçlü bağımlılık yapıcı bir madde olduğu için
eroin kullanımını bırakmak isteyenlere kontrol altında metadon verilmelidir.
(https://www.frmtr.com/saglik-haberleri-ve-makaleler/2822716-eroin-nedir-etkilerinelerdir.html)
Eroin ile mücadele verdiğini vurgulayan Bahtiyar’a göre:
“Türkiye genelinde uyuşturucu maddenin en yoğun olduğu yer Konya. Konya
birinci sırada. Otogar civarında ya da yeni mahalle ışıklarında yolda arabanın
camına vurup ‘Abi bir tl versene diyenler’ aslında eroin, şırınga almak için para
istiyorlar. Hayat kadınlarının ve konsların çoğu da eroin bağımlısı. Yani ben çok
pislik gördüm burada.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)

3.2.8. “Doping Etkisi Yaratan Şeker: Extacy (Hap)”
Extacy, Metilen Dioxi Metanfetamin (MDMA) türevi olan sentetik bir
uyuşturucudur. MDMA da hem amfetaminlere (uyarıcılar) hem de halüsojenik
maddelere benzemektedir. Sentetik uyuşturucuların tamamı, kimyasal tekniklerle
yapılan, tedavi amaçla üretilen ilaçların kötüye kullanımı anlamını taşımaktadır.
(https://www.frmtr.com/genel/1456151-extacy-ve-uyusturucu-nedir-genis-veresimli-anlatim.html)
Extacy kullanmayan ama onun türevinin MDMA olduğunu ifade eden Sosyal
İçici:
“…MDMA denilen şey zaten Extacy’ nin bir türevi, halusinojen bir madde,
onu da kullandım…” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
20 ile 60 dakika arasında etkisini gösteren Extacy’nin etkisi (kafası) 4-6 saat
arasında sürmektedir. Hap kullanan bireyde canlılık, hareketlilik, enerji artışı, karşı
cinse

yakınlık,

güven

duygusu

ve

algı

değişiklikleri

görülmektedir.
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(https://www.frmtr.com/genel/1456151-extacy-ve-uyusturucu-nedir-genis-veresimli-anlatim.html)
Algı değişiklerine yol açtığını bilen kullanıcımız, kendisine zarar geleceği
düşüncesiyle yalnız kullanmaya cesaret edemezken, bilincinin kaybolmasından
kaynaklı olarak da tanımadığı, güvenmediği insanlarla da kullanmamayı tercih
etmektedir.
Hap içtikten sonra hiçbir şey hatırlamayacağımı bildiğim için hiç
güvenmediğim insanlarla hap atmadım. Bunun bilincindeyim. Bu yüzden ne tek
başıma kullandım ne de güvenmediğim, tanımadığım ya da ilk defa oturduğum
insanlarla hiç kullanmadım. Kendi başıma da ‘acaba hani tribe düşer miyim,
kendime zarar verir miyim, bir şey olur mu’ diye bunun korkusunu yaşadığım için
kullanmadım. Bilmediğim insanlarla da belki bayan olduğum için bana zarar
verecek, maddi olarak beni sömürecek diye korkum olduğu için kullanmadım.
Aslında maddi-manevi bana zarar verme ihtimalinin olduğunu biliyorum ama
kullanmaktan da vazgeçemiyorum. Sonuçta zararlarının bilincinde olduğum için
bunun bilincindeyim ve dikkat ederim.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Extacy kullandıktan sonra kendisinden canlılık, hareketlilik, enerji artışının
olduğu anlatan bir başka görüşmecimiz John:
“Sadece esrar olarak değil de ben Extacy de kullandığım için oradan örnek
veriyim. Extacy’i üç kere attım sadece ama Extacy’de de insan kendini bambaşka
hissediyor yani. Sanki kendinin üst sınırları varmış gibi hissediyorsun ama Extacy de
bu üst sınırların aslında olmadığını anlıyorsun. Karşımda o kadar güçlü, o kadar her
şeyi bilen bir insan görüyorum ki aynaya baktığım zaman, o an o hazzı bırakmak
istemiyorum. Bu maddeler arasında en tehlikelilerinden biridir yani Extacy. Fiziksel
olarak hiçbir eksiği olmuyor senin tarafından. İnsan kendinde muazzam bir güç
hissediyor. Yani ben kullandığım zaman birine vuracak gibi oldum. Kollarım o kadar
hareketlendi ki kendimi böyle zor tutuyordum yani. Ellerimi bir an bıraksam oraya
buraya saldıracaktı yani. Zor tutuyordum kendimi o manada duvarı yumruklamıştım
hatta. O güç başkaydı, sanki en güçlü senmişsin gibi hissettiriyor. Bunu ev içinde
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aldım ve dışarıda almış olsaydım olumsuz sonuçlar doğururdu benim açımdan.
Ondan dolayı zaten yalnız başıma kullanmam.” (John, 24, Konya, Erkek)
Esrar ile Extacy’i kıyaslayan Bahtiyar’a göre esrar kendisine gerçek
mutluluğu tattırırken Extacy anlamsız mutluluklar, komik sevgi pıtırcıkları şeklinde
gelmektedir. Hapın kimyasal olması sebebiyle geçmişte yaşadığı bir olaydan kaygı
duyan, bu yüzden hapı sevmeyen ve kendisini mümkün mertebe haptan uzak tutan
Bahtiyar, hap kullanan arkadaşlarıyla bile aynı ortama girmemeye özen
göstermektedir.
“Esrardan başka diğer maddeleri, Extacy, hap falan kullandığımda kaygı
duydum. Ama iki yıldır ben kendimi uzak tutuyorum. Mesela arkadaşlar hap atınca
‘sen de at, sen de at’ diyorlar ama onlar bana anlamsız mutluluklar, sevgi
pıtırcıkları şeklinde komik geliyor. Çok mutlusun, hiçbir şey umurunda değil ve bu
dünyada değilsin. Esrar içtiğinde ise mutluluk var, boş vermişlik var ama bu
dünyadasın. Eskiden olsa Extacy olan ortamlara girer ve bana sen de at dediklerinde
‘hayır’ diyemezdim. Şimdi kendime de, hayatıma da kural getirdim, psikolojik tedavi
de aldım ve artık hap gibi ortamlara girmiyorum. Evime de gelenleri bir daha
gelmeyin diyorum, çünkü ateşle barut yan yana durmaz ve onlar gelip hap atınca
şeytan da beni bırakmaz ve alırım. Uzak durmam lazım dedim ve ne kadar ‘hayır’
dersem benim için o kadar hayırlı olur dedim.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Hiçbir şeyin bağımlısı olmadığını, madde kullanımında kontrolün kendisinde
olduğunu ısrarla vurgulayan Gri, söz konusu Extacy maddesine gelince onu,
etkilerini, yaşattığı hissi çok sevdiğini ve eğer bağımlı kategorisine girecekse hapın
bağımlısı olduğunu kabul etmiştir.
“…Eğer bağımlısı isem sadece hapın bağımlısıyımdır. Onu da gerçekten
seviyorum yani enerjisini, o an bana yaşattıklarını...” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Fiziksel olarak kendisine zarar verdiğini bilmesine rağmen bu etkilerden
dolayı memnun olduğunu, zaten kilolarından rahatsız olduğu için bir nevi hap
kullanımını arttırdığını vurgulayan Gri, “Bir Rüya İçin Ağıt” filmindeki kilolarından
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kurtulmak için kullandığı haplara bağımlı olan anne karakterine benzer özellikler
göstermektedir.
“…Örneğin hap fiziksel olarak, bedenen çok zarar veriyor, zayıflatıyor,
yorgun düşürüyor ama onu da ben seviyorum ya. Kiloluyum ve kiloya takıntım
olduğu için bu durum benim hoşuma gidiyor. Mesela yazın çalışmıyordum ve
kendimi yemeğe verdiğim için baya bir kilo almıştım. Ben iste o zamanlar hapı
kullanmaya başladım. Bir haftada iki güne bir günde üç-dört tane hap aldığım
zamanlar oldu ve bu beni zayıflatıyordu. Bir yandan da eğlendiriyordu. Sonra
dozunu fazla kaçırdığı anlayınca kendi kendime ‘sen ne yapıyorsun ya, bir
saçmalama dur, kendine gel’ deyip tokatladım kendimi. Ondan sonra da azalttım
kullanımını. Ben bunları kullanırken bir sonraki günü düşünüyorum. İstemsiz bir
şekilde kontrolü elimden bırakmıyorum, çünkü bunu kendime ilke edinmişim bir defa.
Onun dışında sigarayı ardı ardına içtiğim günlerde ben tamamen mala bağlamış,
gözlerimin önü çökmüş ve morluk ortaya çıkıyor vaziyete geliyorum. Evet o ana
sadece eğlenmek için kullanıyorum ama etkilerini bu şekilde görünce azaltıyorum.
Ne zaman kullanmaya teşebbüs edersem o anları kendime hatırlatıyor ve ‘sana böyle
oluyordu’ deyip önüne geçiyorum, kullanmıyorum. Ara veriyorum, kendimi
yenilediğime inandığım anda tekrar içmeye başlıyorum ya da az dozda içiyorum.”
(Gri, 20, Konya, Kadın)
Extacy’nin piyasada tablet ya da kapsül olarak bulunması, bu ad altında başka
maddelerin de satılmasına neden olmaktadır. Extacy tabletleri beyaz, sarı, kırmızı,
pembe, mavi gibi çeşitli renklerde olup Superman, Motorola, Dolar, Mitsubishi,
İndian, Ninja vb. üzerlerinde değişik semboller bulunmaktadır. Genellikle 25 yaşın
altındaki

gençler

Extacy’i

eğlence

yerlerinde

kullanmaktadırlar.

(https://www.frmtr.com/genel/1456151-extacy-ve-uyusturucu-nedir-genis-veresimli-anlatim.html)
Hap kullandıktan sonra fiziksel olarak yaşadığı etkilerin neler olduğunu
anlatan John, Extacy’nin farklı türlerinin olduğundan da bahsetmiştir.
Bütün maddeler hakkında bilgi sahibi olan ve eroin dahil olmak üzere bütün
maddeleri kullanan Yazılmamış Olanı Yazmak adlı görüşmecimiz, insanlara esrar
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kullanmalarını önerirken, Extacy’den kesinlikle kaçınmaları gerektiğini, çok merak
ediyorlarsa bir defa ya mahsus kullanmalarını fakat sürekli kullanmalarının sakıncalı
olduğunu, zaten Extacy’nin çok farklı baskılarının olduğunu bu yüzden çok değişik
etkilerde bulunduğunu dile getirmiştir.
“İnsanların esrar kullanmasını öneriyorum, çünkü esrar diğer uyuşturucu
türevlerine göre çok daha az etkili olduğunu düşünüyorum ve çok yararlı bir şey
olduğunu düşünüyorum. Zaten bilimsel araştırmalara göre de herkes esrarın yararlı
bir şey olduğunu biliyor. Ama onun dışında bunun türevleri olan hap olsun, Extacy
olsun onlar son derece zararlı. İnsanların günlük hayatını, psikolojisini, her şeyini
etkileyen uyuşturucu sınıfına girer. Bu yüzden onların zararlı olduğunu
düşünüyorum…Ben aklınıza gelebilecek bütün uyuşturucu ve türevlerini kullandım
ama hiç düşkün hale düşmedim ve hepsini de yardım almadan bıraktım. Çünkü
kontrollü kullanıyordum. Ama onun dışında insanın Extacy içip de eğlenmesini
herkese tavsiye ederim. Ama hayatında sadece bir defa olması şartıyla. Sürekli
olmaması gerekiyor. Bence hayatta her şeyin tadına bakmamız gerekiyor. Dünyaya
gelmişiz bir defa, o yüzden her şeyi denemek lazım. Esrarı da kesinlikle denemesini
tavsiye ederim herkese. Çünkü esrar insanda kanser hücresini bile öldürebilen bir
madde, esrar için Allah’ın bir lütfu diyebilirim. Onun dışında kalan uyuşturucu
maddelerin hiçbirini insanların kullanmasını önermem. Extacy’nin de türevleri var.
İçindeki şeyler farklı, baskısı farklı ve her kullanıma göre farklı etkiler gösteriyor.
Baskısına göre kafası değişiyor falan. Benzer etkiler olsa da içindeki şeyler çok pis
oluyor.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Extacy ile bütün algılarının açıldığını ifade eden John esasında madde
kullnmaktan keyif almamakta, arkadaş çevresinden etkilendiği için kullanıma devam
etmektedir.
“…Extacy o konuda daha da farklı. Yani eğer bir sınav olsa ve ben Extacy
kullanmış olsam tahmin ediyorum, sınavdan alacağım puandan daha yüksek bir puan
alırım. Çünkü insan bildiği ama aktaramadığı şeyleri o maddeyle daha rahat
anlatabilir, daha rahat söyleyebilir bir hale geliyor. Bana esrarla hap arasında
tercih sunsalar hapı daha çok kullanmak isterim. Gerçi şu an ikisini de kullanmak
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istemiyorum ama hap esrardan daha iyidir diyebilirim. Bendeki etkileri hapın daha
iyi oluyor.” (John, 24, Konya, Erkek)
Merkezi sinir sistemini uyaran Extacy, halüsinasyonlara da sebep olabilen
amfetamin türevi bir sentetik uyuşturucudur. Tablet en sık kullanılan şekli olsa da
kapsül,

toz

veya

sıvı

şeklinde

de

bulunmaktadır.

(https://www.frmtr.com/genel/1456151-extacy-ve-uyusturucu-nedir-genis-veresimli-anlatim.html)
Esrar ile hap arasında kıyas yapan Gri adlı görüşmecimiz, haptan daha çok
keyif aldığını, bu yüzden hapı daha çok sevdiğini dile getirmiş ve haptan sonra
kendisine yaşattığı kafayla gördüğü halüsinasyonlardan bahsetmiştir.
“…Bir defa esrar ile hap birbirinden kesinlikle çok farklı şeyler. Biri
bildiğimiz ot, diğeri ise kimyasal. Hapın içinde bildiğimiz kimyasal var ve bana
esrardan daha çok zarar veriyor, daha farklı bir kafa yaşatıyor. Ben esrar içtiğimde
bütün algılarım açık oluyor, herkesi, her şeyi dinleyebiliyor, kontrol edebiliyorum
ama konuşacak halim kalmıyor. Yani esrar içtiğimde karşımdakiler bana bir şey
diyorlarsa ben onlara cevap veriyorum, ama içimden. Konuşamıyorum ve kendi
kafamda yaşıyorum her şeyi. Genelde herkes bana diyor ki konuş, kendine düşme
ama ben esrar içtiğimde bir derdim, sıkıntım varsa kafamda onu çözüyorum, onu
planlıyorum. O kafayı sessiz yaşamayı tercih ediyorum. Daha doğrusu tercih değil de
istemsiz bir şekilde öyle oluyor. Çünkü konuşacak halim, gücüm, dermanım kalmıyor
ki. Ama kimyasal (hap) kullandığımda bu seferde istemsiz bir şekilde konuşmaya
başlıyorum, deli gibi konuştuğum şeyleri kontrol edemiyorum. İkisinin kafası oldukça
farklı yani. Genelde hap kullandıktan sonra ertesi gün hiçbir şey hatırlamıyorum.
Ama esrar içtikten sonra hatırlıyorum. Esrarda bilinç kaybı olmuyor ama hapta
bilinç kaybı oluyor, rahatlıyorsun. Mesela hap içtiğimde yanımda arkadaşlarım olur,
tribe giriyorum, onları dinliyorum, iyi bir şey söylüyorlarsa ne söylüyorlar kafasına
giriyorum ya da karşımda arkadaşım oturuyor ama ben başka birini görüyorum,
onunla konuşuyorum. Sonra bir kendime geldiğimde bakıyorum ki aslında olmayan
biriyle konuşuyorum. Bir gün çok iyi hatırlıyorum hap içtikten sonra deli gibi
dolanıyordum evin içinde, kendi kendime konuşuyorum ve aşırı derecede
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halüsilasyon görüyordum. Ama ne diyorum, ne yapıyorum, yanımda kim vardı ertesi
gün hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Mesela bir defasında da karşımda arkadaşım
oturuyordu, yanında dolap vardı, birileriyle bir şeyler konuşuyorum ve ne dediğimi
ben de bilmiyorum. Sonra arkadaşıma döndüm, dedim ki ‘Siz ne zaman taşındınız
buraya’ Belki de ben hap kullandığımda bu etkileri seviyorum. Yani hapta çok farklı
bir kafa yaşıyorsun. Eğer sadece hap kullanınca hapın patlama süresi daha uzun
oluyor. Esrarla beraber daha kısa sürede patlıyor hap. İkisini beraber kullanınca
yani hem esrarı hem hapı aynı anda içince ikisinin etkileşimi sadece hapın patlama
süresini kısaltmak oluyor. Yani bir nevi esrar hapın kafasını daha erken yaşamamıza
yardımcı oluyor, patlama zamanını kısaltıyor ve bir an önce patlamasını tetikliyor.
Bir başka açıdan da hap atınca esrar alıyorsam, esrarın bana tek başına içildiği
zamanlardaki gibi hiçbir şekilde yorgunluk, bitkinlik, içine kapanıklık yaşatmıyor.
Yani hapın etkisi daha baskın geliyor bünyemde, belki de kimyasal olduğu için…”
(Gri, 20, Konya, Kadın)
Esrar ile hap arasında bir kıyaslama yapan bir başka görüşmecimiz:
“…Extacy de baş dönmesi falan gibi bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor
hatta hastalığın varsa bile hastalığını unutuyorsun. Gördüğün, yaşadığın her şey
dört dörtlük yani. Esrarında bazı çeşitleri haptaki gibi vücudu hızlı bir hale getiriyor
ama durduğu zaman o yaşattığı his insanı direkt çöküşe geçiriyor…” (John, 24,
Konya, Erkek)
Madde kullanımında en çok hapı seven Gri, hapın halüsinasyon yaratma
etkisinden dolayı, kendisinin de Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü okuması
sebebiyle bir gün hap attıktan sonra yaşadığı kafayla resim yapacağını dile
getirmiştir. Görüşmelerimizde soyut çizimleri daha çok sevdiğini vurgulayan Gri,
soyut çizimler yapan hocalarının da madde kullandığını, o kafayla çizimler yaptığını
belirtmiştir. Dahası madde kullanma biçimleriyle özdeşim kurduğu hocalarını çok
sevdiğini dile getiren Gri’nin en büyük hayallerinden biri onlar gibi olmakmış.
“…Mesela sürekli aklımda olan bir düşünce hap aldıktan sonra biri yanımda
otursun, o da ister kafasını yaşasın ister yaşamasın ama benimle beraber otursun ya
da aynı evde farklı odalarda olalım ve ben de tuvalimi yapayım. Çünkü haptan sonra
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yaşadığım o kafayla neleri resmedeceğimi çok merak ediyorum ve bunu en kısa
zamanda deneyeceğim. Ben soyut çalışmaları resmetmeyi çok severim, somut şeyleri
resmetmekten daha çok cazip gelir bana. Bu yüzden yaptığım resimlere boş kafayla
eleştiri yapanlar ‘sen bunu neden oraya koydun ki, çok saçma, çok boş’ derler.
Mesela benim odamda 100’e 120 boyutlarında bir tuvalim var. Yine soyut bir
çalışmam, tamamen boyalar fışkırtılmış, fırça darbeleri, onlar bunlar var. İki tane
koltuğu da tuvalin karşısına koydum ve iki ay önce falan bir şey fark ettim ki boş
kafayla gelen insan bu ne ya çok saçma derken kafaları güzelken gelen insanların o
tuval üzerine yazdığı bir sürü hikayesi oluyor. Kafası güzelken o tabloda cennet ile
cehennemi görenleri mi istersiniz, Çerilerin savaşını mı istersiniz, herkesin bir
hikayesi oluyor. Çeriler burada savaş yapıyor, buradan buraya o top nasıl gidiyor,
ya burası cennet burası cehennem diye bağıranlar, ejderhalarla savaşanı mı,
ejderhayı kovalayanı mı görürsünüz çok hikaye dinliyorum yani. Bu yüzden soyut
çalışmaları daha çok seviyorum. Esrarda bile dış dünyadan soyutlayarak soyut
çalışmalara odaklananlar çok şey görür aslında. Mesela benim bir hocam tamamen
soyut çalışma yapar ve kendisi de esrar kullanıcısıdır. Çalışmalarını da esrar
kullanarak yaptığını biliyorum. Kesinlikle boş bir şey yapmıyor, bir şey hissederek ve
hissederek resmediyor bunu biliyorum.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Derinlemesine mülakat görüşmelerinde görüşmecilerimizin hapın kimyasal
olduğunu bilmelerine rağmen kendilerinde yarattığı histen dolayı vazgeçemedikleri
gözlenmiştir.

3.2.9. “Ölüm Tribine Sokan Madde: Bonzai”
“Bonzai adamı bozai, her dumanda beynimi zorlayi, böyle giderse yiyeceğim
ben kafayi…”
Türkiye’de son yıllarda gençler arasında en popüler uyuşturucu haline gelen
bonzainin kullanımının artmasıyla beraber bonzai üzerine yazılan rap şarkıları da
oldukça fazladır. Yukarıda yazdığımız dize de gençlerin bonzai üzerine yazıp
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söyledikleri bir rap şarkısıdır. Bu şarkıların videolarının sayısının artması da gençler
arasında bonzai kullanımına dair meşru bir zemin yakalamalarına neden olmaktadır.
Türkiye’de bonzai maddesi Jamaican, yabancı, fişek isimleriyle de
anılmaktadır. Yurtdışındaki K2 ve Spice olarak adlandırılan sentetik uyuşturucuların
çeşitli bitkilerin, zehirli kimyasallarla (bu kimyasal maddelerin bazılarının neler
oldukları ve ne gibi zararlara sebebiyet verdikleri henüz tam keşfedilememiştir)
karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Türkiye gün geçtikçe kullanımının hızla arttığı
sentetik maddeler esasında önleminin hemen alınması gereken en tehlikeli
maddelerden biridir. Bonzai kullanan bireylerin bu maddeyi hafife almaları ve esrar
ayarında bir kategoriye koymaları çok yanlış bir tutumdur. Çünkü bağımlılık yapıcı
etkisi olması dolayısıyla bonzai, kokainden bile daha tehlike bir madde olmakta,
bağımlılık etkisi eroin kadar güçlü hissedilmektedir. Yaygın olarak kullanılmasının
sebebi ise esrar ailesinden geldiği düşüncesiyle halk arasında ‘sentetik ot’ ya da
‘sentetik

esrar’

olarak

bilinmesidir.

(http://www.haberturk.com/saglik/haber/1026672-bonzai-beyni-olduruyor)
Derinlemesine mülakat görüşmelerinde Yazılmamış Olanı Yazmak adlı
görüşmecimiz de bonzaiyi ‘sentetik bir ot’, ‘sentetik bir kannobinoid’ şeklinde
tanımlamaktadır.
“Bonzai tamamen kimyasal, sentetik bir kannobinoid uyuşturucu. Hepsinin
türü kannobinoid olarak geçiyor; ama isimleri farklı oluyor. Aslında haşhaş, esrar ve
türevleri Arap Yarımadası’nda yetişiyor. Esrar pis toprakta daha güzel gelişir.
Mesela pis bir dere kenarına ektiğiniz bir esrar diğerlerine göre daha hızlı ve güzel
gelişir. Kannobinoid kökenli uyuşturucular, Latince başka bir ismi var, ordan gelene
kadar çeşitli işlemlerden geçiyorlar, reaksiyona uğruyorlar. O yüzden Türkiye’deki
türleri daha farklıdır ve Batı’ya doğru giderken tamamen değişmeye başlalar. Çünkü
adamlar eskiden afyonu almışlar ve orda yetişmediği için onun genetiğini
değiştirmişler. Bu defa onun adını da ‘skank’ koymuşlar. O yüzden çeşitli ismi vardır
bu uyuşturucunun, kenevir, hint keneviri, haşhaş, afyon, skank. Aslında skank
dediğimiz şey GDO’su (genetiği değiştirilmiş) oynanılmış esrar. O biraz daha
sentetik oluyor, onun bir üstü tamamen sentetik oluyor ve onun adına da bonzai
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deniliyor. Bonzainin üstüne de fare zehiri falan sıkıyolar, yani tamamen kimyasalla
karıştırıyorlar. Kısacası saf halde topraktan çıkan şey esrar iken, GDO’su
değişitirlen şey ise bonzai oluyor. Daha doğrusu skank Türkiye usulü ot oluyor.
Avrupa’da topraktan çıkan otun GDO’su değiştiriliyor ama en kötü madde
Türkiye’de var. Çünkü bu merdiven altı olayları ile topraktan çıkan, yeşeren otun
üzerine direk fare zehiri sıkıyorlar ve bunu iç, öl yapıyorlar. En kalitesiz madde
Türkiye’de yani. Kıbrıs’ta zaten cigara (esrar)içmem ama bonzai daha iyi
Türkiye’ninkinden. Aynı kalitedeki mal, bandrollü, açılmamış paketler buraya da
gelmeye başladı zaten. Ben malın kalitesini kokusundan dahi anlarım.” (Yazılmamış
Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Düzenli olarak esrar ve alkol kullanıcısı olan, hemen hemen bütün maddeleri
deneyen fakat eroine karşı çok katı bir şekilde karşı olan Bahtiyar bonzaiyi de eroin
ile eş değerde görmekte, kullanılmamasını kesinlikle önermemektedir.
“Esrara toplum artık normal bakıyor ama bonzaiye falan kötü bakıyorlar.
Bonzai de sentetik bir uyuşturucudur, o da eroin gibi Aman Allah’ım çok kötü bir
maddedir. Ki zaten esrar dışındaki maddelerin toplumdan silinmesi lazım. Avrupa
ülkelerinin bazılarında zaten esrar yasal. Zaten ben bütün uyuşturucu maddelerin
sınıflandırmasının ve içeriklerinin ne olduklarını hepsini biliyorum. Çünkü
uyuşturucu konusunda geri kalmışlık, cahillik çok önemli. Bu konuda ne kadar çok
cahil kalırsan o kadar iyi, Avrupa ülkelerine bakın artık esrarı falan geçmişler ve
metanfetamin kullanarak birbirlerini yiyorlar, on iki-on beş saat kafada yoksun,
halüsilasyonlar falan görüyorlar. Ha esrar kullandığım için pişmanım, vücuduma da
zarar verdiğinin farkındayım. Ama günahkar da olsa bir kulum. Çünkü hem dinen
zararlı, hem vücuduma zararlı, hem keseme zararlı, hem de aileme zararlı…Bütün
bunlar için pişmanlık duyuyorum ama şunu da biliyorum ki ben kimseye zarar
vermiyorum bunu içtiğim için. Kişiliğimden ödün vermiyorum, benim zararım sadece
kendime.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Fiziksel ve ruhsal olarak dışa vurumu yüksek olan bonzai, kullanıcı bireylerde
en çok ölüm hissini yoğun bir şekilde yaşatmaktadır. Fiziksel olarak panik atak
etkileri ortaya çıkar, nefes alamama, bayılma hissi, kalp çarpıntısı etkilerin sürekli
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hale gelmesiyle kronik bir psikolojik rahatsızlığa zemin hazırlamaktadır. Diğer
uyuşturucu maddelerden alınan mutluluk, coşkunluk hissi kendini acıtasyona,
sinirlilik ve algı bozukluklarına bırakarak kullanıcı bireyin suç işleme olasılığını
arttırmaktadır. Bunun dışında psikolojik olarak duygu durum bozukluğu, depresyon,
odaklanamama, anksiyete, içe dönüklük, yalnız kalma isteği, tedirginlik, aşırı
korku, kaygı, telaş, unutkanlık, öğrenme güçlüğü, sinirlilik, agresiflik ve ani
tepkiler ortaya çıkabilmektedir.
Bonzaiye alışan bireyler, genellikle arkadaş ortamlarında “ya korkma esrar
gibi bir şey, bazı ülkelerde yasak bile değil, bir fırt çek, eğlenip kafamızı bulalım”
ifadeleri ile bağımlı hale getirilmektedirler. Esrar gibi bir şey olduğunu zanneden
kullanıcı

bireyler,

ne

kadar

tehlikeli

bir

madde

olduğunun

farkında

olmamaktadırlar. Kokain ve eroin gibi git gide artan dozlara ihtiyaç duymakta ve
başlangıçta kullanılan bonzai doz miktarının 20-30 misline ihtiyaç duymaktadırlar.
Süratle bağımlılık geliştiren bonzai, bireylerde her gün kullanımını zorunlu hale
getirmektedir.

(http://www.haberturk.com/saglik/haber/1026672-bonzai-beyni-

olduruyor)
Bonzaiyi arkadaş ortamında kullanan fakat daha sonra asla içmediğini,
bundan sonra da içmeyeceğini belirten Sosyal İçici adlı görüşmecimiz, bonzai ile
alakalı yapmış olduğu tespitleri paylaşmıştır.
“…Bonzai hayatta içmem artık. Bonzai dedikleri şey sentetik THC, THC
esrarın etken maddesi. THC organik bir etken madde. Bunu laboratuar ortamında
yaptıkları için bonzai ile esrarın etkileri tabi ki bir olmuyor. Esrar tamamen organik
ve sadece yetiştirme tarzı ile alakalı. Genetiği değiştirilmiş esrarlar üzerine Montano
muydu, Monsanto muydu diye bir Amerikan firması çalışıyor. Ama esrarı şu an
dünya çapında yetiştiriciler, aktivistler ilaç olarak görüyor. Bu tıbben de kanıtlanmış
bir şey. Kanser hücrelerinin üremesini durdurduğunu, çoğu kişinin cilt kanserini
veya kemoterapinin kötü etkilerini esrar kullanarak ortadan kaldırdığını söylüyorlar.
Kullanarak derken de direk keyif amaçlı dumanını çekmek değil, direkt yağını oral
yoldan yutarak içmek. Mesela duman olarak içtiğiniz zaman etkisini on dakikada
gösterir ama oral olarak aldığınız zaman dört saat ya da altı saat sonra etkisini
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gösteriyor. Bir de dozu düşük aldığın zaman vücut ilk başta bağışıklık kazanıyor,
kafayı bulmadan onun yararlarından faydalanabilecek duruma geliyorsun. O yüzden
yetiştiriciler, aktivistler, tohum bankası sahipleri falan hiçbir şekilde genetiği ile
oynamadan sadece çaprazlayarak üretiyorlar. Mesela iki farklı köpek cinsi olan
Buldogs ve Terrier’i alarak, bunları çaprazlaya çaprazlaya farklı bir tür elde ediyor.
Şimdi Dumlupınar Üniversitesi’nde adamın biri Kangal ile kurdu eşleye eşleye Türk
Kurdu elde etmeye çalışıyor. Bu şekilde yani gelişiyor. Daha iyisine ulaşma amacıyla
çaprazlıyorlar. O yüzden ben esrara uyuşturucu madde olarak bakmıyorum. Ama
kötüye kullanımı söz konusu.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Madde kullanımına ilk bonzai ile başlayan Yazılmamış Olanı Yazmak adlı
görüşmecimiz her gün düzenli olarak bonzai kullandığını ifade etmiştir.
“Düzenli olarak her gün içiyordum. Mesela her gece üç gr ve üç gramdan
fazla bonzai içerdim. Ya da şöyle diyeyim iki gün boyunca kapanırdım eve ve iki
boyunca on gram bonzaiyi içerdim.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Bonzai kullanan bireylerde çoğunlukla geçici sahte keyif hissinden sonra
ölüm triplerine neden olmaktadır. On beş dakika ile bir saat arası süren bu kafanın
güzel olduğu dönemde birey sanki beden ve ruh birbirinden ayrılmış gibi bir
yanılsamaya girmektedir. Tüm duyuları ile gerçek boyuttan sapan birey, kendini
farklı bir alemde hissetmektedir. Bonzai kullanımından sonra duş alan birey,
suyun bedenine değdiğinin hissetmemekte, havuza girse bile ıslanmadığını
zannetmektedir. Hatta sanki orada kendisi değil de bir başkasının yıkandığını
düşünmektedir.

(http://www.haberturk.com/saglik/haber/1026672-bonzai-beyni-

olduruyor)
Bonzai kullandıktan sonra kendi ruhunun çıkıp bedenine dışarıdan baktığını
ifade eden Android, o maddenin farklı bir kafa yaşattığını, fakat bilerek isteyerek
içtiği için korkup panik yapmadığını, o kafadan er ya da geç çıkacağını bildiğini
anlatmıştır.
“…Ama bonzai de sana yaşatacağı kafa belli olmaz. Esrarın kalp ritmini
bozduğunu falan söylüyorlar ama esrardan ölme ihtimali çok çok çok az olur. Ben
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duymadım yani esrardan öleni hiç. Bonzaiyi de ise şöyle bir şey oldu, kalabalık bir
ortamda içtim. Yerimden kalktım ve çok değişik bir kafa yaşıyordum. Yani sanki
böyle dışarıdan kendime bakıyormuşum gibi düşündüm o anda. Duş almak iyi
gelebilir diye düşündüm, duşa girdim, soyundum banyonun içinde, çeşmeye doğru
gittim, çeşmeyi açtım kapattım, geri giyindim ve geri çıktım. Beni çok kötü
hissettirmişti bonzai. O anda kafa gitti yani böyle, çok değişik hissettim. Uzandım,
sonra bir yarım saat, kırk dakika sonra kendime geldim. Herkesin bildiği gibi bonzai
kötü bir içecek, içtiğin zaman ölüme kadar götürebilecek bir içecek. Bonzai içince
kalp atışlarının hızlanmasıyla kendi kendini öldürebilirsin. Kalp atışlarını çok çok
fazla hızlandırarak ölüm tribine girebilirsin yani. Bonzai içmekten hiç korkmadım,
çünkü yanımda güvendiğim insanlar vardı, bir şey olacağını düşünmedim. Kötü
düşünmedim açıkçası, çünkü içtiğimde de biliyordum bir kafa yaşadığımı. İlk içince
hiç o kafadan çıkamayacağını falan zannederler ama bende öyle olmamıştı,
biliyordum zamanı geldiğinde geçeceğini, etkisinin ne zaman azalacağını. Kimisi
bonzai içince hiç çıkmayacakmış gibi, delirmiş gibi hissediyormuş. Bende olmadı
bunlar. Kendim isteyerek, bilerek içtiğim için, önceden de biliyordum neler
yaşatacağını, kötü hissedeceğimi de biliyorum o yüzden paniklemedim yani…”
(Android, 27, Malatya, Erkek)
Birçok madde çeşidi kullanan Doğa, bonzainin bir çeşidi olan Merlin’i
kullandıktan sonra ölüm tribine girdiğini ve o an o tripten çıkamayarak ölümle burun
buruna geldiğini anlatmıştır. Bonzaiden ölen arkadaşlarının olduğunu, bu yüzden
uyuşturucu madde olarak algıları kapatan madde olarak gördüğü bonzai, Merlin,
Selvia gibi maddelerin kabul edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
“İşte ot (esrar), sentetik sınıfındakiler olan bonzai ve Merlin, sonra LSD,
Extacy, MDMA, Ketamin (at uyuşturucusu) ve otun çeşitlerini kullandım. Mantar da
kullandım. Bu sene kullandım mantarı. Mantar da Uludağ’ın eteklerinde çıkan,
tamamen doğal olan halüjenik bir madde…Bonzai gibi benim algımı kapatıp, kör
eden bir şey değil. Bunların hepsinin içinden benim için en çok tercih edileni LSD
yani…Ben Bursa’da yaşıyorum ve en çok bonzaiden ölenlerin orada olduğunu
biliyorum ki zaten arkadaşımı da bonzaiden kaybettim. Ben de bonzainin bir çeşidi
olan ‘Merlin’ diye bir şey içtim. Ve gerçekten halüsilasyonun ne demek olduğunu ben
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Merlin’de gördüm. İçtim, gözlerim açık, bilincim yerinde, etrafa bakıyorum ama
başka bir gerçeklikte şu an ki gibi yaşayarak başka bir şey yaşıyorum. Kendime
geliyorum, burası gerçek dünyamı diyorum. ‘evet’ diyorlar ve hüngür hüngür
ağlıyorum. Böyle bir maddeydi. Uyuşturmanın da ötesinde o kendini kaybetmek,
kendini yok etmek oluyordu. O maddeyi kullananlar ölüyor zaten. Ölüm tribine
giriyor ya da aşırı dozdan ölüyor. Merlin, Selviya, halk arasında buna Selvi de
diyorlar. Bunlar hep kimyasal, sentetik uyuşturucu. Yani böyle ot gibi doğal değil,
saf değil. Zaten gerçek otta bir müddet sonra yavaş yavaş yaşamaya başlarsın ama
kimyasallarda ilk içtiğin anda zınk diye girme etkisi olur. İçiyorsun ve bitti hemen
yaşamaya başlarsın. Dahası çok dark (kötü) kafalar yaşarsın. Böyle derinlere inip
çıkamadığın kafalar yaşarsın. Ben bunu sevmiyorum o yüzden uyuşturucu diyeceksek
alkol

ve

kimyasalları,

kimyasallardan

da

Merlin

ve

Selviya’ya

içine

alabiliriz…Ketamin kimyasal olduğu için ve burundan alındığı için aşırı dozunda
beyne direkt etki eder ve beyin kanamasından ölüm olur. Holde kalma da ölüm
tribine girilip ruhen çıkılamayabilir, ölüm eşiğinde de kalınabilir çünkü ben
Merlin’de aynı şeyi yaşadım. Ben Merlin’i aldığımda ambulansı arayın diye
bağırıyordum avazım çıktığı kadar. Başımı bir yandan öteki yana bir saatte çevirdim
ve kafam buradan buraya dönmüştü ama görüntü bir saat sonra gelmişti. O kadar
iğrenç bir şeydi, ben de çıkamayabilirdim yani. Bir sürü halisülasyon gördükten
sonra kendime gelebildim. O an arkadaşlarım Rönesans kıyafetlerine bürünmüş bir
şekilde bana sesleniyorlardı. Sus falan diyorlardı ama ben avazım çıktığı kadar
bağırıyordum. Tülay ablam o gün evdeymiş gibi hissediyorum, içerde misafirler
varmış gibi hissediyordum, hepsi bana acımış bir şekilde bakıyor gibi hissediyordum.
Biraz daha fazla yüksek bir doz almış olsaydım ya kimyasalın zararından ya da ölüm
tribine girip çıkamamaktan ölebilirdim…” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Madde kullanan bireyler arasında ‘ölüm tribine sokan madde’ olarak anılan
bonzaiyi ilk madde deneyimleme anında kullanmaya başladığını, bonzaiyle madde
kullanımına başladığı için bonzaiden aldığı keyfi esrardan alamadığını ifade eden
Yazılmamış Olanı Yazmak adlı görüşmecimiz bonzai içtikten sonra yaşadığı tribi
‘kesinlikle ölümdü o’, ‘gördüğüm o beyaz ışık kesinlikle ölümdü’ şeklinde anlatmış,
fakat bu durumdan kesinlikle korkmadığını, uyanacağını bildiğini vurgulamıştır. Bir
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yandan ölümle karşı karşıya kaldığını bir yandan da korkmadığını belirten
görüşmecimizin yaşadığı duygularda tutarsızlıklara rastlanmıştır.
“Sanırım lise 1’ de başladım ben maddeye ve ilk olarak bonzai kullandım.
Şöyle bir gerçek var ki bonzai içen insan esrar içemez. Çünkü bonzainin kafasıyla
esrarın kafası arasında çok fark vardır. Hani esrar çok çok daha düşüktür bonzaiye
göre, bonzai çok ağırdır. Herkesin bünyesi kaldırmaz. Belki ben de esrar ile ilk
madde kullanmaya başlasaydım, bünyem bonzaiyi kaldırmayabilirdi. Hatta bonzai
içen birçok insan bu yüzden intihar etmiştir. O kadar intiharlar olmasına rağmen
ben onunla başladım. Daha sonra esrar kullandım ama bonzaiden sonra esrar bana
çok boş geliyordu. Hani boşu boşuna içiyormuşum gibi geliyordu. Sanki normal
sigara içiyordum. Yani bonzaiyideki kafayı yaşayamıyordum, o yüzden esrarı içmek
istemiyordum. Ondan sonra hap ve Extacy’e ortaya çıktı ve ben onları kullanmaya
başladım. Her şey çok daha farklı geliyordu ve onlardan vazgeçemiyordum. Yani 14
yaşından beri madde kullanıyorum, alkolü ise ne zaman kullanmaya başladığımı
hatırlamıyorum bile…Bir defasında da bonzaiyi içip uyumuşum. Sonra yerimden
kalktım ve buzdolabının önüne gittim. Dolabın kapağını açtım. Sonra yüzüme buz
gibi bir hava çarptı ve ben beyaz ışığı gördüm. Kanımın bir an çekildiğini hissettim
ve o beyaz ışığın ölüm olduğunu düşündüm. O beyaz ışık ölümdü ya, çok belliydi ama
ölmedim. Korkuya kapılmadım, öleceğimi falan düşünmedim; çünkü uyanacağımı
biliyordum. Tamam bitti her şey, orda dolabın kapağı açık ve ben orda yatıyordum
ama sabah uyanacağımı biliyordum. Sabah da uyandım zaten. O an buzdolabının
soğukluğunu morg olarak düşünmüş de olabilirim. Mesela LSD aldığım bir gecede
de evde arkadaşlarım, kardeşim falan vardı, uyuyup sabahın üçünde uyandım ve
evdeki herkesi uyandırıp ‘Newyork için sahur vakti’ dedim. Ondan sonra oturup
bütün gece güldüm, hiçbir yerde duramıyordum, damarlarım çekiliyordu, duvarlar
üstüme üstüme geliyordu ve duvarlarda simsiyah şeyler görüyordum. Benim evim o
zamanlar Ankara yoluna bakıyordu ve ben daha sonra kalkıp pencereden dışarıya
bakıp geçen tırlara, iş makinelerine gülüyordum. O gece çok değişik bir kafa
yaşıyordum ve ben on iki saat boyunca o kafayı yaşadım. Uyuyamadım, sinir
krizlerine girdim. Yani sinir krizi değil de böyle kendi içimden çıkamıyordum, evi
baştan aşağıya temizledim, yıkadım, sildim ve saatlerce duşun altında kaldım da
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ancak kendime gelebildim. Yine bir gün dışarıda içip eve geldim. Annem de koca bir
tencere dolusu sarma sarmıştı ve ben oturup hiç şakasız bir tencere dolusu sarmayı
ben tek başıma yedim. Çünkü madde çok acıktırıyor. Böyle komik maceralarım da
oldu.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz’a göre bonzainin beyinde bıraktığı
etkileri bir açıdan Extacy ile benzerlik göstermektedir. Bu maddeler beynin öğrenme
ve

algılama

merkezlerinde

kalıcı

bozulmalar

oluşturmakta,

bireyi

robotlaştırmaktadır. Kullanımının süreklilik göstermesi durumlarında ise dikkat ve
düşünce yapısı bozulmakta, demans ve benzeri sendromlara sebebiyet vermektedir.
(http://www.haberturk.com/saglik/haber/1026672-bonzai-beyni-olduruyor)
Madde olarak sadece alkol, esrar ve Extacy hap kullanan Gri, hayatında hiç
bonzai kullanmamış olmasına rağmen bir gün Extacy içtikten sonra yaşadığı tribin
bonzainin yaşattığı ölüm tribiyle aynı olduğunu vurgulamaktadır.
“Kendimi

tamamen

dış

dünyadan

soyutladığımda

kafa

yapmış

oluyorum…İşte kimyasal bu konuda sana zarar veriyor ama zarar verirken bir
yandan da eğlendiriyor seni. Yarın öbür gün beynime hasar vereceği düşüncesi beni
ürkütür. Hatta başıma şöyle bir olay geldi. Yeni başladığım zamanlarda yine
kullandım, kafam gelmiş, hani patlıyorum. O an balkona çıktım ve bana hava o
kadar güzel geldi, o kadar güzel geldi ki mesela çok sessiz, sakin bir şekilde rüzgarın
esintisi beni çok etkiledi. Parçalı bulutluydu hava o gün ve bulutlar böyle parça
parçaydı ama hepsi bir sıra halinde dizilmişti. Ben kolumu uzattığımda sanki on
metre kadar falan vardı aramızda, kolumu uzatsam tutabilecekmişim gibi hissettim.
O an ben kolumu uzattım ve hemen arkadaşıma seslendim. Çünkü bulutlar bana çok
güzel görünüyordu, beni çekiyordu ve ben bunun önüne geçemiyordum. Arkadaşıma
‘hemen yanıma gel’ diye seslendim, o da kullanmıştı ama o benden daha
kontrollüydü, biliyordum. Beni o an tuttu ve çekti. Eğer arkadaşım olmasaydı ben
orada bulutlarla beraber yok olacaktım. Beşinci kattan yere düşecektim. Arkadaşım
beni balkondaki koltuğa oturttu ve biraz kendime geldim. Yani bir yandan ben o
kafayı yaşarken bir yandan da bilincim geliyor ve düşebileceğimi, sonrasında nelerin
olabileceğini kestirebiliyorum. Bonzai hiç kullanmadım ama bonzai kullanıp su

182

testisi su yolunda kırılır mantığıyla intihar edenler gibi ben orada beşinci kattan
düşüp ölebilirdim. Mesela bonzai kullanan arkadaşlarımdan da biliyorum, bonzaiyi
kullanan ölüm tribine giriyor. Hani bilmiyorum ama insan kullandıktan sonra nasıl
ölüm tribine girer diyorum ve ben o kafayı yaşamak istemiyorum. Tamamen
bilincimi, kontrolümü kaybedip kendime zarar verebilirim diye hep bonzaiden yana
geri adım attım, uzak durdum.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Kullanıcı bireylerin bünyesinde etkilerinin yüksek olduğunu düşünen kişi, bu
durumu düşündüğü anda etkilerde artış olmaktadır. Birey bir titreşimin içinde
hapsolduğunu hissedip, “keşke yapmasaydım, bir daha yapmayacağım” diyerek o
anın bitmesini bekler. O ana sonlandığında da hiçbir şey olmamış gibi bonzai
kullanımına devam eder. Bu durum biereyde psikolojik bağımlılığın yüksek
olduğunu gösterir. (http://www.haberturk.com/saglik/haber/1026672-bonzai-beyniolduruyor)
Bonzainin fiziksel bağımlılığını yenip kendisinde psikolojik bağımlılığının
kaldığını dile getiren görüşmecimiz bu durumu şöyle açıklamıştır.
“Kullandığım zamanlarda kafam güzeldi, geçiyordu. Sonra düşüşlerde genel
olarak ‘ben bunu kendime neden yapıyorum’ diye soruyordum. Özellikle bonzai
içtiğimde bu düşüncelere giriyordum, çünkü altı senedir ben bonzai içiyorum.
Bonzaiyi her içtikten yaklaşık beş dakika sonra tribe giriyorum ve ‘ben bunu niye
içiyorum, bunu bırakmamış mıydım, bunu neden kendime yapıyorum, benim bunu
bırakmam lazım’ modlarına giriyordum…Bonzainin kullanımı zor, yani her bünye
kaldıramaz ve kullanmayı bırakması da zor ama kesinlikle terk edilemez bu
denilemez. Çünkü bu da tamamen bünye ile alakalı, insan isterse bırakabilir.
İnsanlar ‘bırakmak istiyorum’ derlerse kesinlikle bırakılır. Ben fizyolojik
bağımlılığımı yaklaşık bir sene önce yendim. Eskiden bonzaiyi içip uyurdum, ertesi
gün uyanır uyanmaz tekrar bonzaiyi bulamaz ve içemezsem gün boyu kusardım ta ki
içene kadar. O zamanlar tamamen fizyolojik bağımlıydım, yani hayatımda o olmadan
olmuyordu. O zamanlar ‘ben bunu niye kendime yapıyorum, neden bu acıyı
çekiyorum’ dedim kendi kendime ve fizyolojik bağımlılığı kafamda bitirdim. Ondan
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sonra ise tamamen psikolojik bağımlılığım kaldı.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19,
Kıbrıs, Kadın)
Madde kullanımına çok küçük yaşlarda başlayan görüşmecimiz altı aydır
hiçbir uyuşturucu maddeyi kullanmadığını, bu duruma kendisinin dahil hiç kimsenin
inanmadığını ifade etmekte, fakat her ne kadar fiziksel bağımlılığı yenmiş olduğunu
vurgulasa da özellikle bonzainin adının geçtiği ortamlara bile girmemeye özen
gösterdiğini, çünkü bu durumun kendisi için tekrar başlamaya zemin hazırlayacağını
dile getirmektedir. Belli ki hala psikolojik bağımlılık ile mücadele vermektedir.
“Ben altı aydır kullanmıyorum, ama ben böyle olacağını düşünmemiştim.
Yani ben onu bıraksam da o beni bırakmaz diye düşünüyordum. Ondan sonra gerçek
dünyanın ışığını gördüm. Gerçek dünyanın gerçekten gerçek olduğunu, rüyalardaki
gibi olmadığını fark ettim. Kendi kendime sıfırdan başlamalıyım dedim ve artık
büyümem gerektiğine inandım ve altı aydır içmiyorum. İlk kullanmaya başladığımda
14-15 yaşındaydım, şu an 19 yaşındayım. Artık bırakmam gerektiğini düşündüm ve
bıraktım. Yani bir şey oldu ya da şunu yaşadım da bıraktım diyemem. Şöyle de bir
şey var biri yanımda esrar içsin ve benim de önüme koysun alıp içmem, umurumda
olmaz, Extacy (hap, şeker) koysun alıp içmem, ama bonzaiyi kalkıp yakarsa ben
çıldırırım. Yani yanımda içerlerse illa ki bonzaiyi içerim. O yüzden adının geçtiği
ortamlara bile girmiyorum. Mesela bazen ortamda çalan müziklerden de
etkileniyorum. Geçen gece oturduğum kafede track müzik çaldı, ben hemen triplere
girdim ve arkadaşıma ‘hadi kalkalım’ dedim ve oradan uzaklaştım. İlk kullandığım
anlarda dinlediğim şarkıları duymak, ben başka bir şey düşünürken dahi beni alıp o
günlere götürebiliyor. Kullandığım zamanlarda bile içip de kötü anları hatırladığım
çok oluyordu. Yani annemi üzdüğüm anlar, evdeki kötü anlarım falan gözümün
önüne çok geliyordu. O yüzden bana onu hatırlatan hiçbir yerde durmuyorum ve
onunla alakalı her şeyi hayatımdan çıkarıyorum.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19,
Kıbrıs, Kadın)
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3.3. BİREYLERİN MADDE KULLANMA NEDENLERİ
Araştırmamızın
görüşmelerinden

ve

saha
katılımlı

çalışması

boyunca

gözlemlerden

elde

derinlemesine
ettiğimiz

mülakat

verilere

göre

görüşmecilerimizin madde kullanma nedenleri farklılık göstermektedir. Madde
kullanma nedenlerinin başında arkadaş etkisi, merak, taklit, teşvik, özenti, özgürlük,
sorumsuzluk, asi davranışlarda bulunma, bağımsızlık, güçsüzlük, yetersizlik,
toplumdan kaçma gibi toplumsal ve psikolojik nedenler bulunmaktadır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde aile içi sorunları olan, geleceğe yönelik umutsuzluk ve
karamsarlığa kapılan, arkadaş çevresinden kolay etkilenen, gündelik hayat içerisinde
model aldığı birinin madde kullandığını gören, büyüdüğünü ispat etmek için asi
davranışlarda bulunan, özgüveni olmayan, zayıf bir karaktere sahip olan ve kendini
değersiz hisseden bireylerde madde kullanımının yoğun olduğu görülmüştür.
Madde kullanmaya küçük yaşlarda başlayan Bahtiyar, “…büyümeden
büyüklerinden ne gördüysen onu yapmaya çalışırsın” sözüyle evde çocuklarının
önünde alkol kullanan babasını örnek almış, büyümenin yolu olarak babasıyla
özdeşim kurmuştur.
“…İlk olarak ortaokul son sınıftayken alkol (bira) kullanmaya başladım.
Hayatta kimi insanlar çabuk olgunlaşmak, bir an önce büyümek zorunda olduklarını
hissederler, eğer öyle bir insansan daha büyümeden büyüklerinden ne gördüysen onu
yapmaya çalışırsın…” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Alkol bağımlısı babasını evde büyük bir problem olarak gören Yazılmamış
Olanı Yazmak, yaşadığı yerde (Kıbrıs) ve aile içinde alkol kullanımının oldukça
doğal karşılanması sebebiyle çok küçük yaşlarda alkol kullanmış, fakat madde
kullanımına da arkadaş etkisiyle başlamıştır.
“…Yani 14 yaşından beri madde kullanıyorum, alkolü ise ne zaman
kullanmaya başladığımı hatırlamıyorum bile. İlk kullandığımda uyuşturucu maddeyi
arkadaşlarla arabada gidiyorduk. Ön koltukta iki kişi vardı. Arabayı süren sigarayı
sarmıştı ve onlar içmeye başladılar. Sonra sigarayı bana uzattılar ve ben de içmeye
başladım.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
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Uyuşturucu madde ve kullanımlarına oldukça meraklı olan, arkadaşlarından
kolay etkilenen ve kendisini ‘evin yaramaz çocuğu’ olarak tanımlayan Gri’nin madde
kullanma nedenleri bunların hepsini kapsamaktadır.
“Ben madde kullanmaya bir sene önce başladım. İlk kullanma anımı
hatırlıyorum, hiç unutmam. Ben hayatta zararlı ya da iyi ne olursa olsun mutlaka her
şeyi bir kere denemelisin, görmelisin kafasındayım. Bu tarz şeylere de merakım
vardı, hani denemek istiyordum zaten. Geçen sen Aralık aylarında kullanmaya
başladım. Bir sen oldu işte. İlk esrar kullanmaya başladım. Zaten daha önce alkol
içmiştim. Hatta ilk kullandığımda bir kafede boya yapıyorduk arkadaşlarla.
Arkadaşlarım sürekli kullanıyorlardı ama ben daha önce içmediğim için nasıl bir
kafası olacak bilmiyordum. Esrarı içtim, üstüne bir de alkol aldım…” (Gri, 20,
Konya, Kadın)
Babasının melankolik alkolik olduğunu ve bu durumdan ötürü tedavi
gördüğünü ifade eden Doğa, babasının alkol kullanımın bilinçlilik olarak
değerlendirmekte ve onun sayesinde alkol kullanmaya başladığını dile getirmektedir.
Aslında sigara bile kullanmayan Doğa, “Bir arkadaş kazığından sonra içmeye
başladım otu” diyerek ergenlik döneminde bir arkadaşının ona yapmış olduğu bir
davranıştan dolayı sıkıntı yaşadığını ve bunu üzerinden atmak için madde
kullanmaya başlandığını ifade etmiştir.
“Ben alkolü yedi yaşımda falan içmişimdir. Zaten babam da bu konuda
bilinçli. Babam sayesinde alkolün ne olduğunu, nasıl bir kafası olduğunu biliyorum.
Otu da yaklaşık dört yıl önce kullanmaya başladım. Ot kullanmaya başladığım
zamanlarda daha sigara, nikotin kullanmıyordum. Bir arkadaş kazığından sonra
içmeye başladım otu. Ergensin sonuçta ve bazı insanlar o zamanlar çok umurunda
oluyor. Ben Tülay ablamın oğulları, yani üvey kardeşlerimle beraber içtik. Oturup
içtikten sonraki gün ise Extacy kullanmıştım. Daha sonrasında ise nikotine
başladım…” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Babasının geçmişte alkol kullandığını görmese bile bildiğinden dolayı
kendisine alkol kullanımı ile alakalı meşru bir zemin hazırladığını düşünen ve bu
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şekilde alkole başladığını söyleyen Android’in madde kullanımı hem merak hem de
arkadaş etkisinden kaynaklanmıştır.
“Madde kullanmaya ilk 2009 yılında başladım Kıbrıs’ta bir iki kere
denemiştim. O zamanlar 20 yaşındaydım. Bir alışkanlık olarak kalmadı bende,
hoşuma da gitmedi o zamanlar. Alkolü ilk lise ikinci sınıfta 2005 yılında başlamıştım.
Tek tük içiyordum ama tabi ailemden uzaklaşıp Kıbrıs’a gidince alkolü baya bir
içtim o dönem. Alkolü çok çok içiyordum o zamanlar, artık bir şişe Visky
içebiliyordum. Visky de sert, alkol oranı yüksek olan bir içecek. Vücut alışıyordu ve
onu da ortalama iki güne bir içebiliyordum. Daha sonra 2009’da düzenli olarak
esrar içmeye başladım….İlk esrar kullanımımda samimi bir arkadaşımla ‘bir
denesek mi’ falan diye konuştuk. O da hiç kullanmamıştı. Bir denesek mi diyorduk
ama bir türlü fırsat olmuyordu hani. Bir keresinde denk geldi. ‘İçer miyiz’ dedik,
‘İçeriz’ dedik. Nasıl yapıldığını bile bilmiyorduk...” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Madde kullanımının genellikle varoş mahalle gençlerine yakıştırdıklarını,
fakat kendisinin varoş mahallerde büyümesine rağmen liseye kadar madde
kullanmadığını, ilk olarak madde kullanımını elit kesim arkadaşlarından görüp
onlarla beraber kullanmaya başladığını dile getiren Anter, ilk madde deneyimle anını
anlatmıştır.
“İlk esrar içtim. Aslında okuduğum lise kötü bir lise değildi ama hani
nerdeyse varoş mahalle diye nitelendirilen mahallelerden giden bir tek ben vardım o
lisede. Süper lisede okuyordum. Onun dışında gelenlerin hepsi genelde elit kesim
diye tabir ettiğimiz kısımdan geliyordu. Varoş mahalleden gelenler bir ben bir de üç
tane arkadaşımdı herhalde. Ama bunun varoşluk ya da elitlik kısmıyla da alakası
yok. Ben varoş mahallede büyüdüm. Belki çoğu insanların, bu torbacı, tedarikçi diye
tabir ettikleri insanların yetiştiği mahallede yetiştim. Ama ben lisenin birinci dönemi
bitene kadar sigara dahi kullanmıyordum. Hiçbir madde kullanıcılığım yoktu. O elit
kesimdeki arkadaşlarımın vasıtasıyla alıştım yani. Hani genelde varoş kesimdeki
insanlara yüklenir ya bu yük, millet olarak, toplum olarak biraz da acıtasyonu
seviyoruz. Eğer paran yoksa lüks bir hayatın yoksa seçeneğin basittir, alt kademe
işleri ya da bu tür işleri yapacağın anlamına gelir. Ama ben o yaşıma kadar ne
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kullanmıştım ne de o ortamın içinde bulunmuştum. Ama bahsettiğim arkadaşlar daha
lisedeyken okula araba ile gidip gelen, toplu taşıma aracı kullanmayıp servislerle
gidip gelen arkadaşlardı yani. Ama hepsi kullanıcıydı.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Esrarı görünceye kadar eroin gibi toz bir madde olduğunu sanan Sosyal İçici,
madde kullanımına çocuk denecek yaşta arkadaş etkisiyle başlamıştır.
“Ortaokuldan liseye geçtiğimiz o yaz kullanmaya başladım. Alkolü çocukken
de içerdim ben, babam verirdi bira, iç derdi de ortaokuldan liseye geçtiğim yaz
esrara başladım. 13-14 yaşlarında tanıştım. Çocukluk arkadaşlarımla tanıştım. Dört
kişiydik. Sadece biri kullanmıştı, biliyordu ve biz üçümüz kullanmamıştık daha önce
hiç. Kullanan geldi. Bize anlattı, övdü. Biz de bizi alıştırmaya çalıştığını sonradan
anladık ama…” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Arkadaş çevresinin genel olarak madde kullanması John’u madde
kullanımına dair bir merak içine sokmuş ve madde kullanmaya başladığı dönemde
bir travma yaşadığını belirten John, arkadaşlarının ikazlarına rağmen madde
kullanmak istemiştir.
“Neredeyse tam bir senedir madde kullanmaya başladım. Meraktan sadece
meraktan başladım. Kendim başladım. Kimseden bu böyle iyidir, bu böyle kötüdür
yönlendirmesini almadım. Sadece kendim başladım ve denemek istedim. İlk olarak
esrar içmiştim. Arkadaşım içiyordu. Ona merak ettiğimi söyledim, o her ne kadar
içme dese de, engel olsa da içeceğim dedim. Zaten ilk içmemdeki sebep de stresti.
Çünkü ben yalnızlığı sevmeyen bir insanım. İçmeye başladığım zamanlarda da birini
seviyordum. Onun travmasındaydım. O çok büyük bir boşluğa düşürdü beni. Ben o
boşluktan dolayı denemek istedim.” (John, 24, Konya, Erkek)
Düzenli olarak alkol kullanan ve alkol kullanımından oldukça keyif alan
Mechul, alkolün zamlanması sebebiyle öğrenci bütçesini sarstığını ve bu duruma
çözüm olarak esrara başladığını belirtmiştir. Hem alkolün zamlanmış olması hem de
arkadaş çevresinin esrar kullanıyor olması Mechul için bir taş ile iki kuş vurmak gibi
bir çözüm olmuştur.
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“…Yani hem alkol zamlanmıştı hem de arkadaşlarla ortam yapmıştık ikisini
bir arada yaptık işte…” (Mechul, 25, Batman, Erkek)

3.4. MADDE BAĞIMLISI BİREYİN İLİŞKİLERİ
Madde

bağımlısı

bireylerin

sosyalleşme

pratikleri

olarak

değerlendirilebilecek bu bölümde, madde kullanan bireylerin kullandığı madde ile
olan ilişkileri, madde kullanma zamanı olarak tercih ettikleri zaman dilimi ve neden
bu zaman dilimini tercih etme gerekçeleri, aile-akraba ile olan ilişkilerini, madde
kullanan arkadaşları ile olan ilişkileri ve bunun tam aksi bir durum olarak madde
kullanmayan arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin ne şekilde işlediği analiz edilmeye
çalışılmaktadır.

3.4.1. Kullandığı Madde ile Olan İlişkileri
Madde kullanan bireylerin kullandıkları maddeye karşı tutumları oldukça
farklı olmuştur. Kimi görüşmecimiz kullandığı maddeyi bir sevgiliye benzetirken
maddeyle aşk yaşadığını ifade etmiş, kimi görüşmecimiz maddeyi sıkıntılarından
kaçıp sığınacak bir arkadaş olarak değerlendirmiştir.
Maddeyi sevdiğini, sıkıntılarından kaçış olarak gördüğünü ifade eden
Bahtiyar, esrar kullanımıyla çözüme ulaşmadığını sadece sorunları ertelediğinin
farkındadır.
“Seviyorum. Başkasına zarar vermektense esrar içmeği seviyorum. Mesela
hayatınızda büyük bir sıkıntı var ve siz o sıkıntıyla koca bir deliğe düşeceksiniz.
Biliyorsunuz bu sıkıntıya düşeceksin, kaçışı yok, başka yolu yok. Ama o yolda
ilerlerken koca deliğe düşeceğini bilmek insanın canını daha çok sıkıyor. Benim
hayatımı değiştiren, dönüm noktası olan esrar ise beni koca deliğe götüren
sıkıntılarımı kafama takmamayı öğretti. Yani hayatımı bir video kaydı olarak
düşünürsek sıkıntıların geldiği anda esrar pause düğmesine basıyor, ama kaldığı
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yerden devam etmek şartıyla. Bir nevi sıkıntıları, problemleri erteliyor ya da
geciktiriyor.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
“Kendimi onun aşığı olarak görüyorum” diyerek maddeye kuvvetli bir
bağlılığını vurgulayan Yazılmamış Olanı Yazmak adlı görüşmecimizde herkese karşı
bir güvensizlik olduğunu, insanların bir çıkar üzerine ilişki kurduğunu ima ettiğini
tespit ettik. Fakat “beni tek bırakmayacak sevgilim o” diye sözlerine devam eden
görüşmecimizin kendisinin söylediği ‘param olduğu sürece’ şartı da esasında çıkar
üzerine kurulu bir ilişkiyi temsil etmektedir.
“Kendimi onun aşığı olarak görüyorum. Param olduğu sürece beni tek
bırakmayacak sevgilim oydu. Ben hiçbir zaman bonzai ya da eroin kullanmaktan
korkmadım. Kullandığım maddelere kafa tuttum. Çünkü hani aşık olduğunuz
insandan korkmazsınız ya ne gelecekse ondan gelsin dersiniz. İşte benimle
kullandığım maddeler arasında da öyle bir durum vardı.” (Yazılmamış Olanı
Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Maddeye aşık olma durumunu eleştiren Anter’e göre bu durum oldukça
ironik olmaktadır.
“…Bir düşünsene senin yapmadığın, icat etmediğin bir maddeye nasıl aşık
olabiliyorsun? Bu bana biraz ironik geliyor. Çünkü mesela kimsenin senden
beklemediği bir anda, hatta sen bile ümitsizken çok iyi işler başarırsın bir anda,
bununla övünürsün ya da kendin kazandığın bir yetiyle övünürsün. Ama başkasının
yaptığı ve bundan para kazandığı bir maddenin, benim ona aşık olma ihtimalim yok.
Çok saçma yani, manasız yani. Ben maddelere dair bir bağımlılık içerisinde
değilim.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Kendisini bağımlı olarak görmeyen ve bu duruma bizi ikna etmeye çalışan
Gri, Bahtiyar ve Yazılmamış Olanı Yazmak adlı görüşmecilerimiz gibi maddeyi
sevdiğini ifade etmiştir. Baskıcı bir toplumda ve ailede büyüyen Gri’nin madde
kullanma biçimi bir asilik olduğu kadar kafasını eğlendirerek dağıtmaktan da
geçmektedir.
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“Ya kullanan hemen hemen kesinlikle ben bağımlısı değilim der, ama ben
gerçekten bağımlısı değilim….Onu da gerçekten seviyorum yani enerjisini, o an bana
yaşattıklarını. Farklı şeyler yaşıyorum ama her gün atayım, olmazsa olmazım değil.
Ne hapa ne esrara bağımlı değilim yani.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Kullandığı maddeyi bir iletişim aracı olarak gördüğü için bu sayede
sosyalleştiğini vurgulayan Doğa’ya göre LSD bambaşka bir şeydir.

LSD

kullandıktan sonra içine düştüğü tribin gerçekliği üzerine iddialaşan görüşmecimiz
bir nevi psikolojik bağımlılığını ispat etmektedir.
“Ben en sevdiğim madde olan LSD’den gireceğim olaya o zaman. Eskiden
ben doğaya, çevreye bu gözle bakmıyordum ve herkes bana onu kullandıktan sonra
bütün yargıların, düşüncelerin, her şeyin değişecek diyorlardı. LSD içtikten sonra
değişti gerçekten…Algılarım o kadar açıktı ki herkesle iletişime geçebiliyordum.
Kullanmadan önce festivalde dans eden insanların arasından geçerken bana
bakmıyor, gülmüyordu ama kullandıktan sonra festival alanından geçerken herkes
bana bakıyor, gülümsüyor ve gelip sarılmak istiyor ve sarılıyordu. Böyle bir iletişim
yani. Gerçekten gülüyorlar, gerçekten sarılıyorlardı ütopik değildi. LSD iletişimi
güçlendiren bir şey ama yalnızlık gerektirdiğini, LSD’yi içerken yalnız kalmayı tercih
ettiğini söyleyen arkadaşlarım da var. LSD bambaşka bir şey.” (Doğa, 20, Konya,
Kadın)
Esrarın kalabalık ortamda içilmesi gerektiğine inanan Android’e göre de
madde kullanımı bireye bir çevre, sosyallik getirmektedir. Fakat bu sosyallik sadece
madde kullanan bireyler etrafında şekillenmektedir.
“…Bir de hoşuma gidiyordu yani, genelde esrar denilen şey kalabalık bir
ortamda içilir, ortam gerektirir. Her gün, her gün tek başına oturup da içilmez,
kalabalığın olması, arkadaşlarla oturuyor, kalkıyor, içiyor olman esrara bağımlı
olmam da etkiliydi.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Kalabalık ortamlarda madde kullanmayı tercih eden bir başka görüşmecimize
göre de bireyin boşluk anında kullandığı madde bir arkadaş gibi gelmektedir. Tabi
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kalabalık

arkadaş

ortamı

da

aynı

zamanda

bireyi

kullanıcılar

arasında

sosyalleştirmektedir.
“…Ben o boşluktan dolayı denemek istedim. Yani o doz, o madde arkadaş
gibi değildi ama insan stresli olduğu zaman o düşünce mekanizmasını çökerttiği için
insan onu kullanmak istiyor. O yüzden kendime belki yakın görmüş olabilirim. Bir de
onu kullandığım zaman etrafımda hep birileri oluyor. Ben de kalabalık da
arkadaşlarımla kullanmayı seviyorum…”(John, 24, Konya, Erkek)
Bir

sığınmışlık

olarak

kendine

maddeyi

arkadaş

edinen

Mechul

konuşmalarında çelişki yaşamaktadır. Bir yandan madde kullanımını bireyin
hayatındaki zamanı öldürmek olarak görerek eleştirmekte, bir yandan da daimi
arkadaşlığın maddeyle gelebileceğini savunmaktadır.
“…Yani bir yerden sonra evet sığınmışlık, sığınak gibi görebiliyorsun. Bazen
iyi geliyor gerçekten. Doğru kullanırsan bir arkadaş olarak da görebilirsin yani.
Keyif verici bir maddeyi en azından onunla elde edebileceğin şeyler için bir
potansiyel yaratabilirsin. Keyif verici bir madde olarak görüyorsun, o zaman bunu
kendine keyifli bir zaman, arkadaş haline getirmeli insan. Hani dedik ya gün
içerisindeki bir beş dakikanı, belki sonraki haftanı, belki sonraki ayını
öldürmek…Yine de bu arkadaşlığın daimi olabileceğini düşünüyorum. Aslında daimi
arkadaşlığı yapabilirsin. Bu şöyle bir durumdur, senin kendine verdiğin zararları
çevrene aksettirmemek ile ilgili bir şeydir.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Görüşmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda kullanıcı bireylerin
sıkıntılardan kaçmak, insanlara güvensizlik duydukları için madde kullanmaya
başladıkları gözlemlenmiştir. Kendilerine zarar verenlerin insanlar olduğunu düşünen
kullanıcılar

madde

kullanımıyla

sosyalleştiklerini,

ortam

edindiklerini

de

vurgulamışlardır. Kendilerine zarar verenlerin uyuşturucu maddelerden ziyade esas
olarak insanların olduklarını vurgulayan kullanıcı bireyler, bir yandan da kullanıcılar
arasındaki sosyalleşmeyi kendileri ve hayatları için olumlu bir gelişme olarak
görmektedirler. Yani insanlardan kaçmak için kullanılan madde tekrar başka
insanlarla tanışma fırsatı sunmuştur kendilerine. İçinde bulundukları durumdan
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bihaber olan madde kullanan bireylere göre sosyalleştikleri ortam da tıpkı onlar gibi,
onların dilinden konuşan insanlar olarak resmedilmektedir.

3.4.1.1. Madde Kullanma Zamanları
Görüşmecilerimize

hangi

zaman

dilimlerinde

madde

kullandıkları

sorulduğunda, hem fizyolojik hem psikolojik bağımlılığı olanlar kendileri için vaktin
önemli olmadığını, canlarının çektiği her zaman diliminde kullandıklarını, geri kalan
görüşmecilerimizin tamamı ise gece madde kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Kullanıcıların gece kullanımını daha çok tercih etmeleri de toplumsal hayat
içerisinde

kabul

görmeyen

bir

davranışı

sergilemekten

çekinmelerinden

kaynaklanmaktadır.
Düşünürlerin bile esrar kullanarak derinleştiklerini ifade eden Bahtiyar:
“Akşam içmeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü esrar derinleştiriyor,
düşündürüyor adamı.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Madde

kullanımını

gün

içerisinde

yaparsa

kesinlikle

gününün

mahvolduğundan yakınan Gri de geceleri madde kullanmayı tercih etmektedir.
“Kesinlikle geceleri içmeyi tercih ediyorum. Çünkü gece bana ait oluyor.
Mesela eğer ben sabah uyandığımda hap içersem kesinlikle o günüm mahvolur.
Hatta ertesi gün geceye kadar mahvolur. Esrar içersem de gün boyu üzerimde bir
mallık olur. Oturduğum yerden kalkmak istemem, günümü mahvederim yani. O
yüzden işlerim tamamen bittikten sonra, dış dünyadan soyutlandıktan sonra, evime
gece kapanır ve o şekilde içerim. Çünkü benim önceliğim hayatım. Evet çok
seviyorum kullanmayı ama kesinlikle önceliği hayatıma veriyorum…” (Gri, 20,
Konya, Kadın)
En çok sevdiği madde olan LSD’nin insana doğayla bütünleşme imkanı
sunduğunu vurgulayan görüşmecimiz, doğayla iç içe olduğu bir zaman diliminde
kullanmayı tercih etmektedir.
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“Güneş batarken ve güneş doğarken gökyüzünde o anı yakaladığım anlarda
içerim…”(Doğa, 20, Konya, Kadın)
Madde kullandığı zamanlarda kendini insanlardan soyutladığını dile getiren
Android’e göre insanlardan soyutlamanın en kolay zaman dilimi akşam ya da gece
olmaktadır.
“En fazla akşam ya da gece almayı tercih ederim. Uyuşturuyor sonuçta,
yoğun olarak içtiğim dönemlerde de gezen birisi değildim, kendimi soyutluyordum
insanlardan, hani maddenin tesiri altındayken pek dışarı çıkasım gelmiyordu. O
yüzden arkadaş ortamında misafirlerimle akşam oturup içmek daha çok hoşuma
gidiyordu. Misafirlerim gittiği zaman gidip kafayı koyup uyuyordum. Hem beni
halsizleştiriyordu hem de gece bir aradayken içmek daha mantıklı geliyordu bana.”
(Android, 27, Malatya, Erkek)
En çok keyif aldığı şeyleri gece yapan Mechul için madde kullanımı da keyif
verici olduğundan gece kullanmayı tercih etmektedir.
“İçtiğim zamanlarda genelde akşamları içmeyi tercih ediyorum. Alkolü
bazen, nadiren gündüz de içmeyi tercih ediyorum. Akşamları tercih etmemin sebebi
bize hep duygusallığı akşamları öğrettiler o yüzden herhalde. Ne bileyim duygularda
akşamları basar. Benim sürekli okuyarak geldiğim bir çocukluğum var. Sürekli
okuduğum için bazen farklı şeyleri farklı pozisyonlara koyabiliyorum yani. Mesela
akşamları radyo dinlerdim, kitapları daha çok akşamları okurdum. Bana keyif veren
her şey sanki akşamları yapılır gibi geliyor. Bazen hüzün vermesi içinde akşamları
alkol içiyorum.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Stresinin en yoğunlaştığı zaman diliminin gece olduğundan bahseden John,
stresini atmak için madde kullanımını gece yapmayı tercih etmektedir.
“Ben onun için bir zaman düşünmüyorum ama içecek olsam, ben kendim en
stresli olarak stresimin en çok birikeceği an olarak akşam içerim. Onun için evime
geçip yemeği yiyip çayımı içtikten sonra akşam bunun için en iyi zaman olur benim
için. Sanıyorum ki, nerede görürsem göreyim genel olarak arkadaş ortamında falan
da akşam veya gece içilir bu madde.” (John, 24, Konya, Erkek)
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Hayatta tutunacak bir dalı olmadığından yakınan Sosyal İçici, elinde madde
bulunduğu her an içmekte, maddeyi tüketmek için belli bir zaman diliminde
kullanmayı beklememektedir.
“…Uyandığımda, uyumadan önce içiyordum. Oldukça içiliyordu hani öyle
söyleyeyim. Bende şöyle bir şey olmasın, görmeyeyim içmem; ama gördüğüm zaman
da içmeden edemem. Bitsin istiyorum bir an önce. Elimdeyken bitsin diyorum. Şu an
kimi zaman içmek dahi istemiyorum ama bazen yapacak gerçekten hiçbir şey
olmuyor. Şu an işim yok, çalıştığım bir yer, açıkçası sorumluluğum yok, sabah erken
kalkma gibi bir derdim yok, sorumluluğum olmadığı için de içiyorum.” (Sosyal İçici,
26, Ankara, Erkek)
Akla gelebilecek her maddeyi kullanan Yazılmamış Olanı Yazmak’a göre
kimseden çekineceği bir durum olmadığından canının istediği her an madde
kullanmaktadır.
“Canım çektiği her an içiyordum.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs,
Kadın)
Daha çok arkadaş etkisinde kalarak esrar kullanmaya başlayan Anter,
çoğunlukla arkadaşlarıyla bir arada olduğu zamanlarda esrar kullanmıştır.
“Esrarı sabah okula giderken içiyordum, ondan sonra biraz yemek yedirme
ihtiyacı doğuruyor. Bir de akşam ders çıkışlarından sonra içiyordum. Bu bağımlılık
kısmından sonra oluşan şeyler, istiyorsun, vücut istiyor. Alkolde de benim alkol alma
saatim yoktu. Ciddi anlamda yoktu, arkadaşlarla sabah kahvaltısı yapmaya
gidiyorduk, ben kahvaltı da bira içiyordum. Bir de içtiğim alkollerin saat dilimleri
vardı benim.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Saha araştırmamızdan elde edindiğimiz bilgilere göre her ne kadar
görüşmecilerimiz ‘günüm mahvolmasın diye gece kullanıyorum, gece daha çok keyif
alıyorum diye kullanıyorum’ şeklinde açıklamalar yapsalar da bu açıklamaların
doğruluğunun yanında, bunlar gerekçelerden sadece bir tanesi olmaktadır. Yasal
olmayan bir maddenin etkilerinin toplum tarafından algılanması kullanıcılarda hem
bir mahcubiyetlik hem de meşru olmayan bir maddenin kullanılması açısından yasal
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düzenleyiciler adına bir korku, toplumsal algılarda nasıl algılanacaklarına dair bir
tedirginlik oluşturduğu için insanlardan soyutlanacak zaman dilimi olarak gece
kullanmayı tercih etmektedirler.

3.4.2. Aile-Akraba ile Olan İlişkileri
Madde kullanan bireyler, madde kullandıkları için ailelerine karşı genel
olarak bir mahcubiyetlik içine girmektedir. Görüşmecilerimizde de aynı durum
gözlenmiştir.

Ebeveynlerinin

madde

kullandıklarını

bilmediklerini

söyleyen

görüşmecilerim, aileleri duyacak diye endişe duymakta, ailelerinin kendilerine olan
güvenlerinin sarsılacağından oldukça korkmaktadırlar. Ailesinin madde kullandığını
tahmin ettiğini düşünen bireylerin de ailelerinin hissetseler dahi görmelerini
istemediklerini ifade ederek aynı kaygıyı yaşadıkları gözlemlenmiştir.
Madde kullandığınızı yakın çevrenizin, ailenizin, akrabalarınızın vs.
duymasında bir sakınca var mı? sorusunu sorduğumuzda iki kişi dışında hepsinin
cevabı benzer olmuştur. Ailelerinin madde kullandıklarını bilmelerinin hem kendileri
hem de aileleri için çok kötü bir durum olacağından bahsetmişlerdir.
Küçük yaşlardan babası tarafından alkol kullanmaya teşvik edilen Sosyal
İçici’nin yaşantısında alkol tüketimi bir kültür haline gelmiştir. Ailesi tarafından
meşru bir görünürlük kazandırılan alkolün madde de aynı şey cereyan etmemiştir.
Babasının madde kullandığını öğrendiğinde çok büyük bir tepki verdiğini dile getiren
Sosyal İçici, o dönemde ailesiyle arasının açıldığını, babasının maddi desteği
kestiğini ifade etmiştir. O yüzden şimdiki kullanımıyla ailesinin haberdar olmasını
istememektedir.
“Babam biliyor ve tepki gösteriyor içmeme. Annem de biliyor içtiğimi ama
konduramıyor bana. Ben insanların madde kullandığımı bilmelerinde bir sakınca
görmüyorum. Sadece ailemle yakın akrabam, çevremin bilmesi iyi olmaz. Bu tarz
insanların yani yakın çevremin bulunduğu ortamlarda çok fazla söyleme gereksinimi
görmüyorum. Çünkü lafın dönüp dolaşıp anneme veya babama gideceğini
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düşündüğüm için gerek görmüyorum. Annemin ve babamın buna bakışından dolayı
böyle bir yol izledim.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Baskıcı bir toplumdan ve aileden geldiğini vurgulayan Gri, babasının
baskısıyla örtündüğünü, babasının örtünmezse okul okutmamayla kendisini tehdit
ettiğini dile getirmiş, daha sonra istemediği için açılmış, ailesinden ayrı yaşamaya
başlamış ve kendi istediği şekilde hayatını yaşadığını ifade etmiştir. Bu durumu
ailesine, özellikle babasına kabullendirdiğini zafer kazanmışçasına anlatan Gri,
madde kullanımı konusunda öğreneceklerinde ne tepki vereceklerini kestirememekte,
kendisinin bu durumun üstesinden geleceğinden emin olamamaktadır.
“Bu konuyu şuradan kestirebiliyorum. Ben önceden kapalı bir insandım.
Ailemin baskısı ile örtünmüştüm ve babam bana ‘eğer kapanmazsan okula
gidemezsin’ dedi. Ben de okula gitmeyi tercih ettiğim için kapanmıştım ama
sonradan açıldım, yapamadım. Kapanmazsam okuyamazdım ama bir yandan da
istemiyordum, ailemle kavgalarım vardı, en sonunda açıldım ve ailemden ayrıldım.
Uzun uzun konuşmadım ailemle, onlar ‘eve gel, kapan, onu yap, bunu yap’ diye bana
bir şeyleri dikte ettirdiler. Ben bu hayatı istiyorum ve bir süre sonra siz benim
hayatımda olmayacaksınız diye de direttim. Artık kabullendiler. Benim için açılmayı
bırakın, saçlarımı kısacık kestirip griye boyatmak hayaldi ve en son ben bu kısa saç
ve boyalı saçla eve gidince babamın bana tepkisi sadece ‘bu ne yaşlı nene gibi
olmuşsun’ oldu. Normalde kızması gerekiyordu ama “nene, nene” diye çağırıyordu
beni babam. Babama saç boyamak, oje sürmek kesinlikle ama kesinlikle çok terstir.
Ben bunları yaparak ‘bak ben bunları yapıyorum ama ben yine benim yani, benden
bir şey kaybolmuyor, kötü bir şey yapmıyorum’ mesajını verdim. Kim ne derse desin,
ben yine senin çocuğunum mesajıydı aslında aileme verdiğim. Uyuşturucu
kullanımında da muhtemelen niye kullanıyorsun ki diye büyük bir kavga yapıp ‘bak
ben bunu kullanıyorum ama başıma kötü bir şey gelmiyor deyip iyi bir etki
verebilirim onlara. Vermeyebilirim de yani bilmiyorum tam olarak, hiç
kestiremiyorum. Ya yırtabilirim ya da işin içinden çıkamam.” (Gri, 20, Konya,
Kıbrıs)
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Annesinin ilk esrar içtiğini öğrendiğinde nasıl tepki verdiği anlatan Doğa,
esrar kullanımının annesi için bir sakınca doğurmadığını fakat diğer maddeleri
kullandığını öğrenirse büyük tepkiler verebileceğini anlatmıştır. Babasının
gençliğinde yaşamış olduğu kötü bir tecrübeden dolayı kesinlikle esrara da tepki
göstereceğini vurgulamaktadır.
“Annem ilk ot (esrar) kullandığımı öğrenince bana ‘bu muydu, benden bunu
mu gizledin’ dedi. Sonra ‘sadece ot mu kullanıyorsun?’ dedi. Ben de ‘evet’ dedim.
Sonra bana ‘bağımlı mısın, tedaviye ihtiyacın var mı?’ dedi. Ben de ‘hayır
anneciğim yok’ dedim. Annem ilk ot kullandığımı kullandığımda çok büyük tepki
vermedi yani. Ben o zamanlar telefonumu bir türlü ona vermiyordum, gizliyordum
içinde videolar falan var diye annem de yaşım küçük olduğu için bir erkekle ilişki
içinde olduğumu sanmış. Yaşım küçük ve benim gelişimim için o yaşta böyle bir şeyin
olmaması gerekiyor. Korkmuş ve benim kötü olduğumu, bunalıma girdiğimi, erkek
tarafından incitildiğimi düşünmüş. Ot olduğunu öğrenince de rahat bir nefes aldı ‘bu
muydu sakladığın şey ya’ dedi. ‘Sen bu konuda kendine dikkat ediyorsan, ruhuna
zarar vermiyorsan ve bağımlı değilsen tamam kullan’ dedi. Zaten eve geldiğim
zaman gözümden, hareketimden, ufacık bir kokudan, her şeyden anlayan bir insan
benim annem. Bilinçli yani. O yüzden şu hayatta bana verdiği en büyük öğüt
“bağımlı olma” oldu. Annemle bu tarz konuları çok konuşuyoruz zaten ve bir gün
bana neden öğrendin bu meditasyon işini falan derse ‘hiç kızmasın valla, çünkü bana
öğreten o’ Zaten soruyor ara ara. Bir gün facebook sayfamda bir adamın asit (LSD)
içtikten sonra yaptığı resimleri paylaşmıştım. Annem arayıp ‘neden asit
paylaşıyorsun, kullanıyor musun yoksa’ demişti. Ben de ‘tamam anneciğim, özür
dilerim’ deyip sayfamdan kaldırmıştım. Ama annem bana ‘rahat bir şekilde söyle, ne
yapıyorsun, kullanıyor musun’ dedi. Her ne kadar böyle arkadaş gibi olsak da bir
gün kullandığımı öğrenirse tepkisi büyük olur. Kullandığım için değil ondan
gizlediğim için tepkisi büyük olur. ‘Benden neden gizledin’ der. ‘Ben sana
zamanında çok sordum’ der. Babamın tepkisi çok olur. Çünkü babam sadece
üniversite yıllarında bir defa ot kullanmış. Onu da parayla tutulmuş iki üç tane
kadınla birlikte içmişler. O içimden sonra parayla tutulan kadınların g…, başını
dağıtmasından sonra herkesin içtikten sonra öyle olacağını zannediyor. Annemle o
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yüzden çok kavga ediyorlar. Annemle biz aslında öyle olmadığını anlatamadık bir
türlü. Kalan izlenim o olduğu için babam çok fazla tepki gösterir. Hatta ben babama
‘baba alkolü bırak, ota başla, ot senin için daha yararlı’ dedim. Gerçi şu an bünye
yaşlandı artık alkol de içemiyor. İçiyor da eskisi kadar değil. Görünüşte annem ve
babamla arkadaş gibiyiz ama içine girince hiç öyle değiliz.” (Doğa, 20, Konya,
Kadın)
Düzenli bir aileye sahip olan Android, her ne kadar alkol kullanımını
babasından kaynaklı olarak kendisine meşrulaştırıp içmeye başladığını anlatsa da
madde kullanımında ailesini büyük hayal kırıklığına uğratacağından oldukça
endişelenmektedir. Ailesinin madde kullandığını duyması durumunda hem
kendisinin hem ailesinin büyük bir travma yaşayacağından emin olmaktadır.
“Madde kullandığımı ailemin öğrenmesi benim için çok büyük bir problem
teşkil ederdi benim üstümde. Çok çok büyük sıkıntı yapardı. Ya ben hayatımın hiçbir
döneminde ailemden öyle çok sert tepkiler görmedim. Onlar tarafından çok sert
tepkiye maruz kalmazdım ama biliyor olmaları bile beni çok yaralardı açıkçası.
Bilmiyorum da tam ne tepki vereceklerini ama ben yine orada kendimi
düşünüyordum yani benim ne yaşayabileceğim önemliydi ve ben çok kötü
etkilenirdim. Onların güvenlerini sarsmış olma duygusu beni çok yıpratırdı. Ya bir
de bana kondurmazlardı açıkçası böyle bir şey yapabileceğimi düşünmezler madde
kullanabileceğimi. Onların yanında da hiç içmedim, kafam güzel hiç eve girmedim,
onlarla oturmadım.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Ailesinin öğrenmesi durumunda çok büyük travma yaşayacağını düşünen bir
başka görüşmecimiz Mechul:
“Annem babam hariç başka hiç kimsenin bilmesinde bir sakınca yok benim
için. Annem babam öğrenirse üzülürler, çok üzülürler diye bilmelerini istemem.
Onlarda da bende de çok büyük bir travma etkisi olabilir. Ben onların güvenlerini
sarstığım için onlar da bana konduramadıkları için. Öbür türlü kim ne bilirse
umurumda değil.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Annesinin ve babasının öğrenmesini istemeyen bir başka görüşmecimiz:
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“Annem ve babamın bilmesinde bir sakınca var. Anne babam ve anne
babama haber gidecek etkenli kişilerin bilmesinde bir sakınca var. En büyük
ağabeyim biliyordu içtiğimi mesela. Yaşar ağabeyim, Turan ağabeyim biliyordu.
Anne babamda da yaşları biraz büyük, eski kafalı demeyeyim, estağfirullah bizden
daha temiz düşünüyorlar ama beni algıladıkları yerde bulamamak gibi bir hayal
kırıklığına uğrasınlar istemem.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Ailesini hayal kırıklığına uğratmaktan korkan John:
“Arkadaşlarımın bilmesinde pek bir sakınca olmadığını düşünüyorum ama
ailemin, akrabamın bilmesini istemem. Çünkü onlarda kötü bir izlenim yaratabilir
yani, beni öyle bir insan olarak tanımıyorlar. Beni böyle bir şey yapabilecek bir
potansiyelde görmüyorlar beni. Daha doğrusu onu yapmayacak potansiyelde
görüyorlar

beni

yani.

Ondan

dolayı

onların

güvenlerini

kırabileceğimi

düşünüyorum.” (John, 24, Konya, Erkek)
Madde kullanımından ve yaşadığı psikolojik durumlardan çok etkilenen
Bahtiyar, hastaneye tedavi amaçlı yattığında ailesinin madde kullandığından
haberdar olduğunu, kendi isteğiyle bu durumdan kurtulmak istediği için ailesinin
tepki vermediğini şu şekilde anlatmıştır:
“Babam öğrendi ve zaten kardeşim biliyordu. Ama keşke bilmeselerdi çünkü
üzülürler. Ben hastaneye tedavi amaçlı yattığımda, kurtulmak için, hayatımı
değiştirmek için yattığımı biliyorlardı ve doktorumdan öğrendiler. Bu yüzden bana
kızmadılar, aksine destek verdiler. Öğrenmelerini istemezdim, ama hırsızlık,
namussuzluk, soysuzluk yapacağıma onu içiyorum kardeşim! kimseye zararım yok.”
(Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Ailesinin öğrenmesini istemediğini dile getiren Bahtiyar, bilinçaltında
bastırmış olduğu bir mahcubiyetliği, “… Ama hırsızlık, namussuzluk, soysuzluk
yapacağıma onu içiyorum kardeşim! Kimseye zararım yok” diyerek yaptığı şeye bir
kılıf bulma çabası içine girmektedir.
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Madde

kullandığını

hiç

kimseden

saklama

gereksinimi

duymayan

görüşmecimiz, ben ayıp, günah bir şey yapmıyorum ki diyerek kendisini telkin
etmeye çalışmaktadır.
“…Zaten ben kullandığımı da hiç kimseden saklamam, ilk tanıştığım biri bile
olsa çekinmem. Ailem, arkadaşlarım, kardeşim falan hepsi biliyor zaten. Annem
babam da biliyor ama bilmemezlikten geliyorlar. Ben ayıp, günah bir şey
yapmıyordum ki. Ailem falan öğrendiğinde de engeller koymaya çalıştılar, ama pek
bir işe yaramadı.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)

3.4.3. Arkadaşları ile Olan İlişkileri
Madde kullanmayan arkadaşlarıyla özellikle madde kullandıktan sonra aynı
ortama

girmemeye

özen

gösteren

kullanıcı

bireyler,

madde

kullanmayan

arkadaşlarının nasihatlerinin can sıkıcı olduğundan bahsetmişlerdir. Madde
kullandıklarını arkadaşlarının bilmesinde bir sakınca görmemekte, zaten çoğunluk
olarak madde kullanan arkadaşa sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Bu açıdan daha
çok madde kullanan arkadaşlarıyla bir sosyalizasyon içerisine girmiş oldukları tespit
edilmiştir.
Kendisini yargılayan insanlarla hayatının detayına inmemeyi tercih eden Gri:
“…Kullanmayan arkadaşlarımın yanına gittiğimde ise genellikle yargı ile
karşılaşıyorum. ‘Ne yapıyorsun sen, kendine niye zarar veriyorsun, sen böyle
değildin, yapma’ diyenlerle çok karşılaştım ve rahatsız oluyorum. Ama etrafımda çok
az var kullanmayan ve ben onların nasıl karakterde olduklarını, ne tepki
vereceklerini bildiğim için kullandığım şeylerin detayına inmem. Önceden kullanıp
da bırakan arkadaşlarımda ise ‘kimyasalı sevmiyorum, kimyasal şöyle ya da böyle’
diye eleştiriler ama bir bakarsınız ki tamam belki o benim kullandığım kimyasal
haptan kullanmıyor ama başka bir kimyasal olan asidi (LSD) kullanıyor. Yani çok
değişik insanlarla karşılaşıyorsunuz yani.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
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Doğa’da tıpkı Gri gibi madde kullanmayan erkek arkadaşının kendisine
verdiği nasihatlerden hoşnut olmamakta ve kendisine bir şeyleri dikte ettiren
insanlardan rahatsız olmaktadır. Bu yüzden madde kullanan arkadaşlarıyla bir arada
olmayı tercih etmektedir.
“Maddeyi kullandıktan sonra içmeyenlerle karşılaştığımda insanların
kalplerini kırıyorum. Sırf bu nedenden dolayı kalplerini kırdığım insanlar oldu,
çünkü bencilleştiğim anlar oldu. Bencilleşmek değil belki de beni anlamaları lazım.
Eski sevgilim ile böyle bir şey yaşadım. O kullanmıyordu. Ben kullandım ve karşıma
geldi. ‘Neden içtin,neden böyle yaptın?’ gibi bir sürü sorarak vır vır vır konuştu.
Ben sus dedikçe susmadı ve bir kere söylediği şeyi on kere tekrar etti. Beni kafam o
an müsait değil ve anlatıyorum ona ‘tamam gel beraber gidelim’ falan dedim.
Anlamadı ve ben en sonunda avazım çıktığı kadar ‘yeter artık, bir sus’ diye bağırmak
zorunda kaldım. Beni anlamıyordu. Çok fazla beynimi dolduruyordu, çok fazla ses,
çok fazla aynı kelime olmuştu ve zaten bir defa söyledin, neden aynı şeyleri tekrar
tekrar söylüyorsun dedim. Ben zaten onun ne istediğini, nasıl hissettiğini o söylemese
bile anlıyorum ama sürekli bana bir şeyleri dikte etmeye çalışması hoşuma gitmedi
ve bu yüzden kalbini kırdım. Sırf bu yüzden bir ortamda biri içmediği zaman rahatsız
olurum. Maddeyi kullananlarla içmeyi tercih ediyorum.”(Doğa, 20, Konya, Kadın)
Madde kullanmayanların kendisine farklı baktığını düşünen Bahtiyar, kendini
ötelenmiş hissettiği için bu durumdan rahatsız olmaktadır.
“Kullanmayanlar bana farklı bakıyor ve bu durum beni rahatsız ediyor.”
(Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Madde kullanmayan arkadaşlarıyla karşılaşmak bir yana toplumsal hayat
içersindeki insanlarla bile karşılaşmaktan çekinen Android, madde kullandığından
dolayı bir mahcubiyetlik yaşamaktadır.
“Maddenin tesiri altındayken pek içmeyen insanların içine çıkmıyordum
zaten, çıkasım gelmiyordu açıkçası. Yani yakın arkadaşlarım rahatlıkla çıkıp
gezebiliyorlardı ama ben normal karanlıkta bile sokakta kimsenin olmadığı saatler
gezmekten imtina ediyordum. Hani anlaşılır mıyım korkusu vardı madde içtiğimin.
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Yani anlaşılmazdı ama anlaşılabilir miyim korkusunu yaşıyordum. Bu yüzden
kendimi diğer içmeyen insanlardan soyutluyordum. Hele maddenin tesiri altındayken
kimseyle görüşmüyordum, görüşmek istemiyordum. Mahcubiyetlik durumu oluyordu
bende. Bir de susan bir insan olduğum için en basit bir konuşmada bile cevap
verememe durumu oluşturabileceğini düşünüyordum. Çoğu arkadaşımla aram
bozuldu madde kullandığım dönemde. Çünkü sürekli beni arıyorlardı ama ben cevap
veremiyordum, konuşamıyordum yani konuşasım gelmiyordu. Normal benden uzak
oluyordum yani.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Mülakat görüşmelerinden ve katılımlı gözlemlerden elde ettiğimiz bilgiler
doğrultusunda madde kullanmayan arkadaşlarının kullanıcı bireylerin bile itiraf
etmekten çekindiği gerçeklerle kendilerini yüzleştirmek istemeleri, kullanıcı
bireylerde rahatsızlık yaratmaktadır. Bir yandan madde kullandığı için ailesinden
kaçan, bir yandan vicdanından kaçan, bir yandan dini inanç, geleneksel değerlerinden
kaçan, bir yandan toplumsal ve yasal denetimden kaçan bireylerin arkadaşlarının bu
şekilde nasihatlerde bulunup yargılayıcı olmaları, onları madde kullanmayan arkadaş
çevrelerinden de uzaklaşmaya itmektedir. Bu yüzden kendileriyle aynı şeyleri
düşündüğüne, aynı şeyleri yaptığına inanan madde kullanan arkadaşlarıyla daha çok
vakit geçirmekte, bu vakti de sosyallik olarak nitelendirmektedirler. Bu durumda da
madde kullanımını terk etme düşüncesinden oldukça uzak kalmaktadırlar.

3.5. MADDE BAĞIMLISI BİREYİN KULLANDIĞI MADDEYE DAİR
TUTUMLARI
Araştırmamızın

saha

çalışmasından

elde

ettiğimiz

bilgiler

ışığında

görüşmecilerimizin madde kullanımlarıyla alakalı hayatları olumsuz etkilense bile
çoğu zaman bu durumu farklı gerekçelerle örtmeyi tercih etmektedirler. Hatta bazı
görüşmecilerimiz madde kullanımının hayatlarına olumlu yönlerde etki ettiğini dile
getirerek bu durumu açıklama yoluna gitmişlerdir.
Kafa yapmak ya da madde kullanımı hayatınızı etkiliyor mu? şeklinde
sorduğumuz soruya aldığımız cevaplar oldukça ilgi çekici olmuştur. Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde okuyan ve LSD aşığı olan Doğa, soyut çalışmalar resmetmeyi daha
203

çok sevmektedir. Madde kullanımı ile Doğa’nın triplere (gezi) girmesi kendince
yaratıcılığını arttırmaktadır. Bu durum maddenin olumsuz etkisini onun nazarında
tamamen kapatmakta, olumlu etkisini ön plana çıkarmaktadır.
“İlla ki etkiliyor. Olumlu yönde etkilediği de oluyor olumsuz yönde etkilediği
de. Mesela ben resim okuyorum ve resim yapmama müthiş yardımcı oluyor, çünkü
hayal gücümü geliştiriyor. Ayık kafayla yaptığım bir resimle kafayı bulunca yaptığım
resim aynı olmuyor. Bunun kötü yanı şu, normal kafayla yaptığım resim ot kullanıp
da yaptığım resimden daha kötü olunca bu defa ona ihtiyaç duyuyorum. Asıl
bağımlılık olarak, bir şey yaratmaya yönelik bir bağımlılık oluşturuyor bende. İçeyim
ki daha güzel yapayım diyorum ama kendime de kızıyorum sonra ‘neden ayıkken
böyle yapamıyor musun?’ diyorum. Evet yapıyorum ama neden yapmıyorum. Çünkü
ilgim dağılıyor. Sıkılıyorum yani. Neden odaklanamıyorum diye de kendimi
sorgulamıyor değilim. Kendimi hırpalıyorum sonra.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Gündelik hayatta madde kullanmadan resmedemediği çalışmalar için kendini
eleştiren Doğa, bir nevi başarısızlığını madde kullanımı ile kapatmakta,
odaklanamama durumu ile kılıf bulmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla kendince madde
kullanımını da meşrulaştırmaktadır.
Fizyolojik ve psikolojik olarak madde kullanımından oldukça çok
etkilendiğini söyleyen Gri de tıpkı Doğa gibi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim
okumaktadır. Bu olumsuz etkilerine rağmen Extacy’i kullanmayı sevdiğini, kendini
enerjik hissettirdiğini dile getiren Gri de yaratıcılığını arttırdığına inanmaktadır.
Hatta bazı arkadaşlarının madde kullanarak sınavlara girdiğini, kafa yapmanın
algıları açması sebebiyle sınavları geçtiğini ifade eden Gri bu durumu çok takdir
etmektedir.
“İlla ki etkiliyor. Hap kullandığım zaman sadece ertesi günüm mahvoluyor.
Zaten hap kullandığım zaman kesinlikle dışarıya çıkmam. Çünkü ne bileyim evin
içinde tribe girdiğimi biliyorum ve o halle dışarı çıktığımda gözlerim kayıyor, böyle
faltaşı gibi açılıyor, göz bebeklerim büyüyor, çenem kilitleniyor ve birbirine aralıksız
tık tık diye vuruyor, bilinç kaybım oluyor, böyle televizyonun ekranı bir gelir bir
gider ya o şekilde bir hal alıyorum. İşte bu durumu sokakta yaşamak kesinlikle
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istemiyorum. Yaşadığım zamanlarda da başıma muhakkak kötü bir şeyler geleceğini
bildiğim için dışarıya çıkmam kullandığım zamanlarda. Esrar kullanarak dışarıya
çıktığım zamanlarda da çok halsiz oluyorum, gözlerim kızarmış oluyor,
sakinliyorum. Mesela biri bana bir şey diyorsa ‘hadi ya öyle mi olmuş’ diye boş
cevaplar veriyorum. Dünya umurumda olmuyor, halsizleşiyorum. O yüzden genelde
evde içerim ve dışarı çıkmam. Tanımadığım insanların arasında da hiç içmedim.
Ayrıyeten arkadaşlarım hap ya da esrar kullanıp sınavlara, derslere girmem
konusunda ısrar ediyorlar. Bir üçlü sar, okula git dünya umurunda olmaz diyorlar
ama ben halsiz ve yordun düşüyorum, kolumu kaldıracak halim kalmıyor. O yüzden
kendime o konuda güvenmiyorum ve o şekilde sınavlarını verenleri ayakta
alkışlıyorum. Mesela sürekli aklımda olan bir düşünce hap aldıktan sonra biri
yanımda otursun, o da ister kafasını yaşasın ister yaşamasın ama benimle beraber
otursun ya da aynı evde farklı odalarda olalım ve ben de tuvalimi yapayım. Çünkü
haptan sonra yaşadığım o kafayla neleri resmedeceğimi çok merak ediyorum ve bunu
en kısa zamanda deneyeceğim…” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Maddeyi yoğun olarak kullandığı dönemlerde sorumluluklarını yerine
getirememekten yakınan Android, öncelikli hale gelen maddenin insanın hayatını ve
aynı zamanda arkadaşlarını değiştirdiğine inanmaktadır. Madde kullanımı süresinde
sosyalleştiğine inanan Android’in sosyal çevresini de hep kullanan arkadaşları
oluşturmaktadır. Çünkü madde kullandığı zamanlarda madde kullanmayanlarla
karşılaşmamak için kendisini dış dünyadan soyutladığını ifade etmiştir.
“Gündelik hayatımı etkiliyordu tabii ya, mesela çok fazla uyuyordum esrar
içtiğimde. Beni çok çok etkiliyordu. Devletle ilgili bir işim oluyordu mesela bir vergi
dairesine gideceğim, kaymakamlığa gideceğim, nüfus müdürlüğüne gideceğim, ama
gidemiyordum uyanamadığım için. İşlerimi çok fazla erteliyordum, son gününe kadar
erteliyordum yani. Her şey birikmeye başlıyordu bu sefer de, her şeyimi
ertelettiriyordu. En çok önemi, içmeye verdiğim için her şey ikinci plana
atılıyordu...” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Madde kullanımının hayatının alkol kadar olumsuz yönde etkilemediğine
inanan Sosyal İçici, alkol ve diğer maddeler arasında bir kıyaslama yapmaktadır.
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Madde kullanımının sosyal ilişkilerini zedelediğini vurgulayan görüşmecimiz, bu
durumu çevresindeki insanlardan kaçarak düzeltmeye çalışmaktadır. Yani madde
kullandığını yakın çevresinin öğrenmemesi için onlarla iletişime girmekten
çekinmekte, çoğunlukla aynı ortamları paylaşmamaktadır.
“Hayır etkilemiyor. Tek olumsuz yönü sosyal ilişkilerimi zedelemek, onu da
bilmedikleri sürece sıkıntı olmuyor. Madde kullandıktan sonra kullanmayanlarla ya
da ailemle karşılaşmak beni sadece ‘umarım çaktırmam’ hissiyatına sokuyor o
kadar. Pişmanlık vs. psikolojisine girmiyorum, çünkü pişman değilim. Bana kötü bir
şey yaptırmıyor. Mesela alkolü çok fazla tükettiğim zaman sonuçlarına
katlanamayacağım şeyler söylüyorum, yapıyorum, yapamayacağım şeyleri ‘yaparım’
düşüncesiyle hareket ediyorum, mesela şurada adamın biri üç metre yükseklikten
atlıyorsa ben de ‘ya tutun şu birayı’ deyip aynısı yapmaya çalışıyorum. Düz çizgide
yürürüm falan oluyorsun, yapamayacağın halde yapabilirsin algısını uyandırıyor
ama esrarda bu yok. Tabi bu da dozla alakalı, her şey kıvamında iyi. Yüksek alkollü
dört biradan sonra ben yokum mesela…” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Madde kullanımda hem fizyolojik hem psikolojik olarak etkilenen John,
sorumluluklarını yerine getiremez hale geldiği için boş zamanlarında madde
kullanmayı tercih etmektedir.
“…İşim gücüm olmadığı zamanlarda bunu yapıyordum ben özellikle. Çünkü
bir işim gücüm olsa, şu anda yok ama içtikten sonra o işimi gücümü yapamam.
Sorumluluklarımı gerçekleştiremez hale getirirdi beni…” (John, 24, Konya, Erkek)
Madde kullanımında kontrolün kendisinde olduğuna inanan Mechul’e göre
kendisi izin verdiği sürece madde hayatına etki etmektedir.
“Evet bazen etkiliyor. Etkileşim etmesini istersem etkiliyor, istemezsem
etmiyor. Mesela alkollüyken hani bugün evde oturup içeceğim desem, çıkıp insanları
rahatsız etmeyecek şekilde içerim ama alkollüyüm dışarıdayım desem insanları
rahatsız ederim yani. Kontrol bende tabiî ki kontrol bende olacak.” (Mechul, 25,
Batman, Erkek)
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Maddenin fizyolojik olarak kendisini etkilemediğini, psikolojik olarak da
sorumluklarından, sıkıntılarından uzaklaştırdığını dile getiren görüşmecimize göre bu
durum onun için negatif olmaktan çok pozitif yönde bir etki olmaktadır.
“Hayır etkilemiyor. Mesela şöyle bir şey oluyor, olaylara daha komik bir
bakış açısı ile bakabiliyordum. Umursamaz oluyordum, yani hiçbir şeyi
takmıyordum. Madde kullandıktan sonra kimseden kaçmıyordum, çünkü benim için
sıkıntı olmuyordu. Çünkü sohbet edebiliyordum. Madde beni hiçbir şekilde
kısıtlamıyor, dağıtmıyordu.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Gündelik hayatını etkilemediğini dile getiren Bahtiyar, daha önceki
diyaloglarımızda madde kullanımından rahatsız olduğu ve tedavi görmek için
hastaneye bizzat kendisinin gittiğini açıklamıştır. Bu durumda bir çelişki içinde olan
Bahtiyar’ın bir yandan maddeyi hayatında istemediği görülürken, bir yanda da
hayatını olumsuz yönde etkilemediğini dile getirerek madde kullanmaya devam
etmek istediği tespit edilmiştir. Kendisini ‘müptezel’ değil de ‘keyifçi’ kullanıcı
olarak tanımlayan görüşmecimizin davranışlarında tam tersi bir tutum yatmaktadır.
“Yok etkilemiyor.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Madde kullanmaktan daha çok alkol içmeyi seven Anter’de de alkol, birçok
kişide bıraktığı olumsuz etkiyi bırakmamaktadır. Madde kullanımlarında eğlenmeyi
tercih eden Anter hayatını etkilemesine izin vermediğini açıklamıştır.
“Gündüz içtiğimde yavaşlatıyordu beni. Alkol herkeste müthiş bir cesaret
verir bazı durumlarda ama bazılarında ‘benden büyüğü yok havası kazandırıyor’
bende onu hiç yapmadı. Mesela ben biriyle kavga edecektim diye inanılmaz içtim
ama adama gidip bir sarılmadığım kaldı. Ters tepti bende yani. Hırçınlaşmıyorum
ben hiçbir madde de, eğleniyorum kendi kendime ama sinir katsayımı
yükseltmiyorum.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Madde

kullanımlarıyla

alakalı

görüşmecilerimizin

olumlu

olarak

değerlendirdikleri noktalar ‘yaratıcılık, hayal gücünü arttırma, madde kullananlar
arasında sosyalizasyonun artması’ olurken, olumsuz olarak değerlendirdikleri
noktalar ‘madde kullanmayanlarla sosyal ilişkilerinin zedelenmesi, sorumluluklarını
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yerine getirmeme, hem fizyolojik hem psikolojik olarak negatif olarak etkilenme’
durumları olmaktadır. Eminiz ki kendilerinin bile birçok kez maddenin olumlu ve
olumsuz yanlarını teraziye koymaları durumunda maddenin olumsuz yanlarının ağır
bastığını görmüş olmalarına rağmen olumlu yanları her fırsatta yineleyerek
kendilerinin madde kullanımına mantıklı bir çıkış yolu bulma çabası içinde
olmuşlardır.

3.6. MADDEYE ULAŞIMDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
“…Bulur yeni şehre gitse tekrar eder hikayesi” (İndigo, “Madde Bağımlısı”)
Maddeyi her canınız istediğinde rahatlıkla bulabileceğiniz yerler ya da kişiler
var diyebiliyor musunuz? Maddeye ulaşmak istediğinizde, ulaşımdaki en büyük
problem sizce nedir? (-para/ekonomik sıkıntılar, -yasal düzenleyiciler/polis vs.satıcıya ulaşma, -diğer sebepler…) şeklinde yönelttiğimiz soruya Sosyal İçici
maddeye ulaşmak isterken kendisi için risk oluşturan faktörleri sıralamış, ama yine
de maddeye ulaşmadaki en büyük problemin mesafe olduğunu dile getirmiştir.
“Var. Bir Rap şarkıcı var, diyor ki ‘Bulur yeni şehre gitse tekrar eder
hikayesi’ Bu da bunun gibi bir şey, isteyince her yerde bulunur. İhtiyaca karşılık olur
bulduğun şey, çünkü o tarz insanları bakışından bile anlayabiliyorsun yani. ‘Hoca
hocayı tekkede, deli deliyi dakkada bulur’ hesabı. Ulaşmak istediğimizde en büyük
sıkıntı uzaklık oluyordu. Çünkü maddeler temiz mahallelerde pek bulunmuyor. İlla ki
tehlikenin içine giriyorsun. Bir gasp edilme ihtimalin var, iki polise yakalanma
ihtimalin var, üç aldığın malın kötü çıkma ihtimalin var. Madde almaya giderken bu
üçünü düşünüyorum. Ama uzun zamandır da almaya gitmiyorum. Nereden baksan iki
veya üç senedir kendimi zorlamadım almak için. Şu an ben içmek istiyorum desem
bulabileceğime inanıyorum. Çünkü çevrem o şekilde gelişti. Daha doğrusu, şöyle
söyleyeyim, bir işle ilgilendiğin zaman, mesela tarım yaptığın zaman senin muhatap
olduğun insanlar ya alıcılar ya hayvancılar gübre temin etmek için ya traktörün
varsa benzinci vs. Yani düşündüğün neyse etrafındaki insanlar zaten ona göre
şekilleniyor. Muhabbet o konuda evrimleşiyor, mesela sen süt üretiyorsun, bir yemci
tanırsın, iki sütü satabileceğin birilerini tanırsın yani o şekilde gelişir çevren. Bunda
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da konu esrar olduğu için esrar içen arkadaşların olur. Ki zaten esrar yalnız
içildiğinde keyif veren bir madde değil o yüzden birlikte olup saçmalamayı seviyorlar
yani komik geliyor, yaratıcı şeyler çıkıyor. O yüzden yani esrar içiyorsan etrafındaki
insanlar da ona göre şekilleniyor. Ben zannetmiyorum ki bir kişi bir toplumda sadece
kendi kullansın, hiç esrar içen arkadaşı olmasın. İlla ki bir arkadaşın vardır içen ona
sorarsın, onun arkadaşları vardır o da onlara sorar ve bir saat içinde olumlu veya
olumsuz kesinlikle bir cevap gelir. Eskiden saatlerce peşinden koşup bulamadığımız
oluyordu. Eskiden dediğim iki-üç sene önceye kadar yani.” (Sosyal İçici, 26, Ankara,
Erkek)
Madde kullanan bireyin çevresinin de ona göre şekillendiğini ifade eden
Sosyal İçiye’yi sözleriyle adeta destekleyen Android’e göre de madde kullanan
bireyin çevresindeki insanlar ya maddeyi içen ya da satan insanlardan oluşmaktadır.
Android de maddeye ulaşmadaki en büyük problemin mesafe olduğunu
vurgulamaktadır.
“Şu anda yok ya, yani şu an itibariyle içmek istesem bulamam. Yoğun olarak
içtiğim dönemde tabiî ki bulurdum. Çevre ona göre şekillendiği için çevrendeki
kişiler de içen ya da satan insanlar oluyor. Zaten içmeye başladığın zaman yeni bir
hayat kurmuş oluyorsun, sanki yeni bir çevre edinmiş oluyorsun. Çevrene dahil
ettiğin insanlar her zaman için maddeyi kullanan insanlar oluyor. Bulursun yani bir
şekilde, birini ararsın bulamazsın, ikinciyi ararsın bulamazsın, üçüncüde,
dördüncüde en kötü ihtimal beşincide muhakkak bulursun yani. Çok satanlarla
ilişkim olmadı ama kullanan biri zaten bilir ya neyi nerde bulabileceğini. Ulaşımdaki
en büyük problem satıcıya ulaşmak oluyordu. Çünkü yaşadığım mahallede öyle pek
torbacı falan yoktu o dönem. Çarşıya gitmemiz gerekiyordu, almamız gereken yere
gitmemiz için de, zaten her ilde bunların satıldığı, bu işi yapan torbacıların olduğu
bir mahalle olur, iki vasıta değiştirmemiz gerekiyordu. Onun zorluğu çok problem
oluyordu. Çünkü almak için gidip gelmemiz nerden baksanız üç saate falan mal
oluyordu. Çarşıya gidip gelmektense stok yapmayı deneyemiyorduk, o kadar
içiyorduk ki, maşallah içiyorduk, temiz içiyorduk ya. Stok falan yapamıyorduk, yani
ne alınmışsa o gün bitecekti. Belki biri tırtıklamışsa yarına böyle bir üçlü yapmak
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için falan o bile aynı gün çıkartılıp içiliyordu yani. Maşallah iyi içiyorduk, harbi
içiyorduk ya.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Sosyal İçici ve Android’in söylediklerine benzer ifadeler kullanan Anter’e
göre de en büyük sıkıntı mesafe olmaktadır. Aynı şekilde madde kullananın
tanımadığı başka bir madde kullanıcısını tanımasının mümkün olduğunu da
vurgulamaktadır. Madde kullanımında da bir altkültür neticesinde sosyal çevre hızlı
bir şekilde şekillenmektedir.
“Alkol yasal ama alkolün yasal satma süresi saat ona kadar olmasına
rağmen yine içebilirsin. Çünkü ondan sonra satan yerlerde var. Uyuşturucunun da o
kadar basit ki ulaşımı, yani bugün çıkalım seninle beraber hiç tanımadığımız bir
mahalleye girelim buluruz. Çünkü satan her zaman alıcıyı tanır. Bulmaları çok kolay
olur. Hiç kullanmamış, merakından bulmaya çalışan adamın bulma süresi üç günse
her gün kullanan adamın bulma süresi üç dakikadır. Bulursun ki zaten tedarikçileri
her yerde çok fazla vardır. Ben dört şehir gördüm ve bu durum dördü için de çok
kolaydı, ki ihtimalen diğer şehirler için de kolaydır. Bursa, Konya, Eskişehir,
Antalya, hatta Ankara, İstanbul. En çok İstanbul’da hem bulması hem satması daha
fazladır bence. Ulaşımdaki en büyük problem araç olur. Çünkü genelde satanlar
bizim kaldığımız semtlerden daha uzakta oluyorlar ve genelde polis kontrolünde
oluyorlar öyle mahalleler, giriş çıkışlar problemli olabiliyor. Bu yüzden araçla daha
rahat olunur. İçen adam her türlü parayı bulur. Kafasına koymuşsa her türlü bulur
yani, eve ekmek alacak parası yoktur ama onu içecek parası her zaman vardır.”
(Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Mechul de maddeye ulaşmadaki en büyük sıkıntının mesafe olduğundan
yakınmaktadır. Fakat bu durumun Konya’da sıkıntılı olduğunu, kendi memleketinde
daha rahat bir şekilde maddeyi temin ettiğini de ifade etmiştir.
“Zaten alkol yasal. Bazen madde bulmak vakit alıyor ya, iki saat-üç saat
alabiliyor. Alınca da zaman alıyor yani ama varsa da bulursun. Ben genelde ‘hadi
bulalım da içelim’ yapmıyorum. Ben genelde elimin altında olduğu zamanlarda
içmeyi

tercih

ediyorum.

Ulaşmak

istenildiğinde

satıcıya

ulaşmak,

yasal

düzenleyiciler, para hepsi sıkıntı oluyor ya. Bir kere almak için ta nerelere
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gideceksin. Burada yaşadığım yerle madde satanlar arasında mesafe var ama
ailemin yaşadığı yerde böyle bir sıkıntı yok gibi. İsteyen hemen bulabiliyor. Ama işte
ben Batman’da, ailemin yanında içmeyi sevmiyorum. Yani Batman’da daha rahat
bulabiliriz. Zamandan ziyade orada biraz daha yasal düzenleyiciler, satıcıya
ulaşmak gibi şeyler daha basit, çok basit. Çok da yorum yapmayacağım, çok fazla
kalmadığım için orada. Görmediğim şeyler hakkında yorum yapmayı sevmiyorum.”
(Mechul, 25, Batman, Erkek)
Bahtiyar’a göre madde kullanmayan bireylerin neye ihtiyaçları varsa ona
ulaşmak istemeleri gibi madde kullanan bireylerin de maddeye ulaşmak istemeleri
ihtiyaca binaen oluşmaktadır.
“Tabi ki Bosna’dan tut, çarşıya kadar her yerde bulabilirim. Mesela sen bir
bireysin ve pazarın nerde kurulduğunu bilirsin ya da marketin nerde olduğunu,
fatura ödeme noktasının nerde olduğunu bilirsin. Çünkü market senin ihtiyacındır,
pazar senin ihtiyacındır ya da fatura ödeme ihtiyacındır. Bu da insanın bir ihtiyacı
gibidir. Ona ulaşmadaki en büyük engel genelde para olur. Para bir, mesafe iki olur.
Çünkü satmadığın için yasalardan korkmazsın. Ki zaten içen adamları toplayıp
cezaevine koysalar koca bir şehri çitlerle çevirip sarmaları gerekir. Yani Türkiye için
İstanbul içen adamlarla dolar.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Doğa’ya göre her şekilde madde bulunur, fakat Konya’daki maddelerin doğal
ortamdan ziyade kimyasal içerdiklerinden yakınmakta, arkadaşlarının yaşadığı yer
olan Bursa’dan kendisi için gönderdikleri maddeleri kullanmaya özen gösterdiğini
ifade etmektedir. Maddeye ulaşmada maddenin bulunması dışında, her şekilde
sıkıntıya girdiğini ifade etmektedir.
“Var. Konya’da en fazla bulabileceğim şey ise hap ve ot ama ben istiyor
muyum ‘Hayır.’ Bursa’daki arkadaşlarım mantar yetiştiriyorlar. Uludağ’dan bile
toplayıp yiyebiliyorlar. Bana gönderiyorlar ve mantar çeşitlerini falan hepsini
biliyorlar. O arkadaşlarım tamamen doğal şeyler kullanıyorlar. Hiçbir şekilde
kimyasal kullanmıyorlar. Mesela 5 gr mantar ye ama asit kullanma diyen arkadaşım
var. Çünkü mantar doğal ama asit (LSD) kimyasal. Mantar güzel bir his ama
mantarın vücuduma girdiğimi hissediyorum ben. Yani keyif almam için benim
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vücuduma bir şeyin girmesini anlamamam lazım. Maddeye ulaşmadaki en büyük
sıkıntım her şey olabiliyor. Kimi zaman param oluyor o olmuyor, o oluyor param
olmuyor. Param oluyor o oluyor ama kargoyla gelmesi zor oluyor. Yani ben
merdiven altı kullanmak istemediğim için bunlar oluyor.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Konya’da her şekilde madde bulabileceğini söyleyen Gri için sadece tek
sıkıntı kendisinin uygun olması olmaktadır. Parası ve uygun vakti olduğu sürece her
şekilde maddeye ulaşabileceğini ifade etmiştir.
“Var. Konya’da Bosna’dan tutun her yerde bulurum. Şu an istesem hemen,
bir iki saat sonra ya da akşama bulurum. Yani maddeyi bulma kendimde bitiyor.
Eğer işim yoksa konumum uygunsa ve param, zamanım varsa her şekilde bulurum.
Çok nadir bir şekilde istediğim mal satıcının elinde olmayabiliyor ya da birkaç saat
sonra gelecek oluyor, belki o zamanlama bana uygun olmayabiliyor. Zaten çok nadir
olur böyle aksaklıklar.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Aynı şekilde maddenin her yerde her şekilde ulaşılabilir olmasından bahseden
Yazılmamış Olanı Yazmak’a göre de tek sıkıntının cinsiyetinin olması olmuştur.
“Her yerde her şekilde ulaşabilirsiniz, çünkü uyuşturucu madde her yerde
var. Tek sıkıntı cinsiyetimin kız olması oldu benim için, onun dışında hiç sıkıntım
olmadı. Ben kendim gidip doğrudan alıyordum ama.” (Yazılmamış Olanı Yazmak,
19, Kıbrıs, Kadın)
Maddeyi kullanmaya başladığından beri kullandığı maddelere para ödemeyen
John, maddeye ulaşmadaki sıkıntının maddiyat olduğunu ifade etmiştir. Bir gün
madde için para verecek kıvama gelirse eğer maddeyi tamamen bırakacağını
vurgulayan John, arkadaşlarının aldığı maddelerden kullanmaktadır. Arkadaşlarının
bu duruma tepki göstermemesi de John’un madde kullandıktan sonra yaşadığı
kafayla eğlenmek amacından kaynaklanmaktadır.
“Yani eğer her canım istediğinde alacak olsam bir saat içinde alacağım
kişiler ve yerler var. Sadece Konya’da Türkiye’de böyle olduğunu düşünüyorum.
Maddeye ulaşmak istediğimde ulaşımdaki en büyük problem maddiyat oluyor. Ama
ben arkadaşlarımla içtim sürekli, arkadaşlarıma hep söylerim, hatta bana kızarlar
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‘biz keriz miyiz’ derler. Ben şu ana kadar içtiğim bu maddelere şimdiye kadar hiç
para vermedim, vermem de dedim. Hatta ‘eğer bu maddeye para verecek kadar
düşersem, ben bunu içmem’ dedim. Mesela arkadaş ortamında biri getirir ondan
içerim. Zaten genelde ‘ben bir şey getirdim, içelim’ manasında oluyor.” (John, 24,
Konya, Erkek)
Görüşmelerden elde edilen verilere göre maddeye ulaşmadaki en büyük
sıkıntı mesafe olmaktadır. Görüşmecilerimizin tamamının öğrenci olması sebebiyle
kullanmak istedikleri zaman dilimlerinde paralarının olmaması halinde de sıkıntıya
düştükleri gözlemlenmiştir. Fakat yine de ekonomik sıkıntı, kullanıcı için mesafe
kadar çok caydırıcı olmamaktadır. Onun dışında toplumsal ve yasal denetimden
çekinmelerine rağmen kullanmaktan vazgeçmedikleri saptanmıştır. Yasal olmayan
maddelerin elde edilmesinin bu kadar kolay olması da oldukça manidardır. Kısacası,
kullanıcıların kullanmamaları için çeldirici bir faktör bulunmamaktadır.

3.7. MADDE KULLANIMINI

TERKETMEYİ DÜŞÜNÜLEN

ZAMAN

DİLİMİ
Görüşmecilerimize ‘Hiç madde kullanmayı bırakmayı denediniz mi? Ya da
bırakmayı düşündüğünüz bir zaman dilimi var mı? Hani şu olursa hayatımda madde
kullanmayı bırakırım, bu hayalim gerçekleşirse ya da evlenirsem, okulu bitirirsem
madde kullanmayı bırakırım vs. gibi madde kullanmayı terk etmeyi planladığınız bir
zaman dilimi var mı?’ diye bir soru sorduğumuzda birçoğunun defalarca bırakmayı
denediği, fakat daha sonra tekrar başladıkları gözlemlenmiştir. Yaşları 25 ve üstü
olanlar, genel olarak düzenli bir işinin, düzenli bir hayatının olmadığından
yakınmakta, ilerde iş-eş-çoluk çocuk sahibi olurlarsa madde kullanmayı tamamen
bırakacaklarından bahsetmişlerdir. 25 ve altında olanlar ise daha çok devam etme
eğilimi göstermiş ya da ‘belki bir gün bırakırım’ şeklinde kaçamak cevaplar
vermişlerdir.

Bu

durum

bireylerin

olgunlaştıkça

hayatın

gerçekleriyle

yüzleştiklerinin kanıtı olmakta, daha küçük yaşlarda sorumluluklarının farkında
olmadıklarını göstermektedir.
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Defalarca madde bırakmayı deneyen ve yardım almak için hastaneye yatan
Bahtiyar tekrar kullanmaya başlamış ve tamamen bırakmayı düşündüğü zaman
dilimini de şöyle açıklamıştır.
“Defalarca denedim. İstemiyorum içmeyeceğim dediğim an bırakırım.
Evlenip çoluk çocuğum olunca kendime yakıştıramam içmeyi. Gerçi evli
arkadaşlarım var içen, eşlerine mesaiye kaldım diye yalan söyleyen hatta ben onlara
problem olduğunu söylüyorum, içerseniz yanıma gelmeyin diyorum. Ama ben kendim
için bilemiyorum, büyük konuşmak da istemiyorum. Ben kendim içmem ama
evlendiğim

insanla

mutlu

falan

değilsem,

huzurum

yoksa

kendimi

ona

yönlendirebilirim. Çünkü dertleri, sıkıntıları insan esrara atıyor. Esrar bir adamın
derdini çok çekiyor. Her problem anında da esrara sarılmak doğru bir şey değil,
çözüm değil geciktiricidir; ama işte kendimize zaman veriyoruz onunla. Ben bir
defasında üçlü sarmıştım ve üzerine ‘erteleyici’ yazmıştım. Esrar içen adam
realisttir.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Kardeşlerinin ya da ilerde çocuklarının madde kullandığını öğrenirse ne
yapacağını sorduğumuzda Bahtiyar’a:
“Kardeşim hem alkol hem de esrar kullanıyor. Ben öğrenince onu
ürkütmeden onun ortamına girdim, baktım kim-ne kullanıyor diye. Esrar
kullanmasına karşı gelmedim ama eroine karşıyım. Tedbir tedaviden her zaman
iyidir. Ben hayatı öğrendim, çocuklarımı da ona göre yönlendiririm. Benim çocuk
yandı, çünkü benim çocuk esrar içerse yüz metre öteden ben anlarım. Bilmeyen
anne-babaların çocukları daha fazla maddeye bulaşır. Çünkü ne içmiş, nereye gitmiş
bilmezler. Alimden zalim, zalimden olmuş hesabı olur yani. Neyin ne olduğunu
biliyorum. O yüzden nasıl davranacağımı biliyorum. Esrarın bana kattığı en büyük
avantajı insanları tanımam olduğu için çocuklarım şanslı ve bence keşke eroin
içenlerin hepsi esrar içse problem kalmaz. (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Bahtiyar gibi defalarca bırakmayı deneyen fakat en fazla bir gün içmemeye
dayanabilen Android, şu an daha az içtiğini, madde kullanımında arkadaş çevresinin
çok etkili olduğunu vurgulamış, çareyi arkadaş çevresini değiştirmekte bulmuştur.
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Bir gün tamamen bırakabileceğini de düşünen görüşmecimiz, evlenip çoluk
çocuğunun olması durumunda kullanmama durumunda kararlı olduğunu belirtmiştir.
“Evet denediğim oldu ama bir gün bırakabildim. İkinci gün yine içtim. Belki
iki gün falan en fazla içmediğim oldu da ama üçüncü gün illa ki yine içiyordum. Şu
anda yok ama bu çevreyle de alakalı. Şu anda da içiyorum ama eskisi gibi değil.
Çoluğum çocuğum olduğu dönemde hiçbir maddeyi kullanmıyor olacağımı
düşünüyorum açıkçası. Çoluğum çocuğum olduğu zaman onlarla vakit geçireceğim.
O

dönemlerde

hiçbir

şey

kullanmak

istemiyorum,

kullanmayacağımı

da

düşünüyorum. Yani tamamen bırakacağım bir gün, o düşüncedeyim.” (Android, 27,
Malatya, Erkek)
Düzenli bir aileye ve çocuğa sahip olduğunda tamamen bırakmak istediğini
belirten bir başka görüşmecimiz Mechul:
“Bırakmayı değil de ara vermeyi deniyorum. Sıklıkla ara veriyorum. Tam
olarak bırakmayı değil ama. Hayat düzenleyicilerim için. Hayatımı düzenleyen
faktörleri yerine getirdiğim aralarda ‘tamam şunu içmeyeceğim’ dediğim aralarda
içmiyorum. Biraz kendimi kısıtlamam gerektiği zamanlarda, tabi ki günümün çoğunu
çalıyorsa bırakıyorum. Tamamen bırakmayı düşündüğüm bir zaman dilimi var.
Çocuğum olduğu zaman belki bırakacağım. Çocuğumu zehirlememem lazım diye
düşünüyorum.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Hayatta en büyük hayalinin bir kız çocuğuna sahip olmak olduğunu söyleyen
Mechul, ‘müptezelliği en iyi daha önce müptezellik yapmış biri anlar’ diyerek ilerde
çocuğu kullanırsa halinden anlayacağına ama önüne geçmek için ne gerekiyorsa
yapacağını ifade etmiştir.
“…Aşırı bir tepki vermem. İnsanlara aşırı bir tepki vermek istemiyorum yani.
Ama tabiî ki onların kullanmalarına da izin vermem. Başka yollarla bile olsa yardım
ederim. Hele ilk başlama sıralarında denk gelmişsem onlara yapabildiğim kadar
yardım ederim yani. Çünkü kendi gördüklerimden yola çıkarak bir şeyler bulabilir
diye düşünüyorum yani. Müptezelliği en iyi daha önce müptezellik yapmış biri anlar
diye yardım eder, anlarım yani.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)

215

Uğraşacak bir işinin olmamasından yakınan John da boşlukta olduğu için
içtiğini ifade etmektedir. Evlenip bir düzen kurmak isteyen John, hayatında bir düzen
arayışı içerisindedir.
“Ben kendimin bağımlı olduğunu düşünmüyorum. İradesi güçlü bir insan
olduğum için içmezsem içmem. En son Pazar günü gece içtim. (13.10.2016) O en son
içtiğim beni iyice kötü etti, nefret ettim. Bir daha içmeyeceğim dedim. O gün son
dedim, bıraktım. Şu anda arkadaşlarım ‘gel, içelim’ dese ‘hayır’ derim. Zaten
çalışıyor olsam içmem, insan bu maddeyi boşlukta kaldığı için içiyor. Kafası bir
boşlukta olduğu için içiyor. İnsan sürekli bir şeylerle uğraşsa, bir şeylerle meşgul
olsa içmez. Çoğunlukla zaten bunu içen arkadaşlar, çevremde olsun ya da
tanımadığım insanlar olsun, normal olarak okula gelmeyen insanlar. Adamın bir
zorunluluğu yok, sürekli boşlukta, daha doğrusu kendini sürekli boşlukta hissediyor,
ondan dolayı kullanıyor. Ama bir hedefi, kafasında ulaşmak istediği bir idolü olsa ve
bu idole ulaşmak için bu maddeyi kullanmaması gerektiğini bilse genelde çoğu kişi
kullanmayacak. Ama bunu bağımlılık boyutunda içen insanlar artık her şeyi elinin
tersiyle itmiş, sadece maddeyle iletişime geçmiş, dünyada sadece madde ve kendisi
kalmış gibi davranıyorlar.” (John, 24, Konya, Erkek)
Esrar kullanımını bir arkadaşının fenalaşmasıyla bıraktığını, alkolü de çok
sevdiği bir arkadaşının kötü etkilendiğini düşündüğü için bırakmayı tercih eden
Anter, ilerleyen zamanlarda tekrar kullanabileceğini dile getirmiştir.
“İlk bıraktığım etaplarda fizyolojik olarak etkilendim ben. Bir de alkolü
bıraktığım zaman alkollü mekanda çalışıyordum. O da herhalde biraz etki-tepki
meselesinden kaynaklandı. Personel gecesinde ben viski içmeyi bekliyordum bir de
baktım bira getirdiler. Ben de ‘bira içeceğime alkolü bırakırım daha iyi’ dedim ve
bıraktım. Bahane oldu yani. Bir şey tetikledi aslında alkolü bırakmayı bende. Ben
gerçekten alkolü içmeyi seviyorum. Çok kıymet verdiğin, sevdiğin, gözünden
sakındığın bir insan olur, hakikaten seversin. İşte o bahsettiğin kişinin içtikten sonra
çırpındığını görürsün ya benim şahsım adıma o bir ceza gibi oluyordu o kişiye. Hiç
böyle duruşundan ödün vermeyecek bir adam var ve alkol aldığında gözünün önünde
çaresiz duran bir adam haline geliyor. Ben kıyamadığım o kişiye çaresizlikle
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bakıyordum ve elimden hiçbir şey gelmiyordu. İşte o zaman dedim ki bu iyi bir şey
değil, o zaman bırakmak en mantıklısı. Benim bırakmam da yüzde doksan o
arkadaşımın bende bıraktığı çaresizlik hissi etkili oldu. Yoksa ben sağlık kısmını
düşünmem yani. Sağlığımı falan düşündüğüm yok yani, kendimi öldürmem ama
kalkıp da alkol, sigara içiyorum diye sağlıksız bir hayat yaşayacağım anlamına da
gelmez. İyi bir aile fertlerinden biri, işte benim yeğenim de uyuşturucu bağımlısı ve
hem de kimyasal bağımlısı, ben arkadaşımı da yeğenimi gördüğümde de elim ayağım
titriyor. Alkol alınca arkadaşımın tepkileri de bende aynı şeyi hissettirdi. Herkeste
aynı durmuyor, ben mesela hiçbir zaman böyle bir seviyeye gelmedim. İnsanlara
yaptırdıklarını görünce diyorsun ki ‘bu lanet bir şey’…Esrarda da arkadaşımın
kilitlenip kaldığını görünce bundan sonra ben içmek istemedim. O da şu şekilde oldu.
Bir kimyasal vardı, yani kubar gibi bir malzemenin içine karıştırılmış bir kimyasal
vardı ve o zaman Bursa’da çok meşhurdu, bilinç inanılmaz derecede kaybediliyor o
madde de, ismini hatırlamıyorum. Kubar da macun kıvamında kurutulmuş bir
uyuşturucu madde. İlk ben onu bir parkta yine sınıftaki arkadaşlarla otururken içtim
ve biri bilincini inanılmaz derecede gözümün önünde kaybetti. Ben de hiçbir şey
yoktu, kullanmamıştım o gün, çok net hatırlıyorum. İşte o gün ben kendime bir söz
verdim ‘ben bir daha istemediğim sürece bunu ağzıma sürmeyeceğim’ dedim. Ondan
sonra da bıraktım esrarı zaten….Bundan sonraki hayatımda asla içemeyeceğim
dediğim bir zaman dilimi yok. Yani zaten uyuşturucu falan kullanmıyorum. Alkolde
de şöyle olabilir, kırk yılın başında bir sosyal kullanıcı gibi ortamdan ziyade ben
kendime belik bir ödül verirsem içerim yani.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Arkadaşına yardım edememenin verdiği çaresizlikle alkolü bırakmayı tercih
eden Anter’e göre herkeste her madde aynı şekilde etki etmemektedir. O yüzden kimi
zaman insanlar sevdiği insanlar için fedakarlık yapmak zorundadır. Alkol içmeyi
arkadaşı için terk eden Anter’in hayatında da bir düzenlilik oluşmuştur.
İlerde çocuklarını kendisi gibi yetiştirmek isteyen Anter:
“İlerde çocuklarıma ben kendim içereceğim hem maddeyi hem alkolü. Çünkü
biliyorum ki ne kadar yasaklarsam o kadar üstüne gidecekler, o yüzden ben kendim
içireceğim çocuklarıma bunları.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
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Çevresindeki herkesin kendisine bağımlı olarak baktığını, tamamen
bırakabileceğine inanmadığını dile getiren Yazılmamış Olanı Yazmak adlı
görüşmecimizin kendisi de bu duruma inanamamakta, fakat artık büyümesi
gerektiğini düşündüğü için altı aydır madde kullanmayı bıraktığını ifade etmektedir.
“Birkaç defa bırakıp tekrar başladım ve şu an altı aydır hiçbir şey
kullanmıyorum, hatta adının geçtiği ortamlarda bile bulunmuyorum. Sizinle de
görüşmeyi kabul etmemin sebebi size söz vermiş olmam oldu. Çünkü ben bu
konularla alakalı hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Aslında şu an için benden başka
hiç kimse bana inanmıyor, yani bıraktığıma. Ailem, arkadaşlarım, kardeşim, annem
benim tekrar başlayabileceğimi düşünüyorlar. Ama ben sırf onların inadına
başlamayacağım, yani öyle bir niyetim var. Bırakmam da aniden oldu ve hiçbir şey
olmadan ‘ben artık bunu bırakmalıyım, büyümeliyim artık’ dedim ve bıraktım.”
(Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Araştırma sahasında gözlemlediğimiz kadarıyla kardeşine çok düşkün olan
Yazılmamış Olanı Yazmak adlı görüşmecimiz, kardeşine kötü örnek olmak
istemediği için bırakmaya çalışmaktadır. Ki zaten kardeşinin maddeleri merak edip
kullanması durumunda nasıl tepkide bulunacağını sorduğumuzda sadece alkol ve
esrar kullanmasına izin vereceğini belirtmiştir.
“…Kardeşimin ise öyle bir ihtimali yok, çünkü ilk alkol kullandığında da biz
beraber içtik. Hatta ben esrarı kullanmaya başladığımda ‘bak dedim, içeceksen bunu
iç başka bir şey içme dedim.’ Çünkü esrar yararlı bir şey aslında.” (Yazılmamış
Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Bırakmayı düşünmeyen Gri ve Doğa madde kullanımında kontrolün kendi
ellerinde olduğunu düşünmekte, maddenin olumsuz yönlerindense olumlu yönlerinin
daha çok olduğuna inanmaktadır.
“Zaten çok bağımlısı değilim. Bir ay kadar hiç içmedim, aramadım,
sormadım, muhabbetini bile etmedim yani. Bırakmayı planladığım bir zaman dilimi
yok çünkü zaten ben bağımlı değilim. Okuldan sonra ailemin yanında kalmayı
planlıyorum ve ailemle kaldığım zamanlarda mutlaka sıkıldığım ve ‘hadi içelim’
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diyeceğim zamanlar olacak, biliyorum. O yüzden şu an kendimi bırakmaya
şartlamadım. Ama belki tam tersi bir şekilde arkadaşlarımdan ayrı düşeceğim ve
tamamen maddeyi bırakabileceğim zamanlar olacak ama şu an için bırakmayı
planlamıyorum. Belki de şu an ne fizyolojik ne de psikolojik bir olumsuz etkisini
yaşamadığım için bırakmayı düşünmüyorumdur.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Madde kullanımını bırakmayı düşünmeyen Gri’ye kardeşlerinin ya da ilerde
çocuklarının madde kullandığını öğrendiğinde tepkisinin ne olacağını sorduğumuzda:
“…Ama ben bana benzeyen kardeşime dedim zaten ‘deneyeceksen benimle
kullan’ diye. Hatta içmek istiyorsa benimle kullansın ve ben ona bu özgüveni
verdiğime inanıyorum. Çocuğum olsa da benim bu fikrim değişmeyecek...” (Gri, 20,
Konya, Kadın)
Ünlü bir ressam ile özdeşim kuran Doğa bu yüzden madde kullanımını
sürdürmektedir.
“Aksine benim hayalim Alex Grey gibi bir adam olmak. Fraktal (soyut) çizim
üzerine gelişim yapmak istiyorum. Yani bırakmayı düşünmedim” (Doğa, 20, Konya,
Kadın)
Bırakmayı düşünmeyen oldukça karışık düşünceler içinde olan Doğa:
“Benim çocuklarım benim önümde kullansınlar, hatta ben veririm.
Çocuklarımın kullanmalarına tepki göstermem sadece benim eşliğinde kullansınlar
isterim. Yaşı ermiş ve ben daha bu konuları anlatmadan öğrenirse eğer kullanan bir
annesi olacak o dönemde de…Bilmiyorum ya belki de bırakırım hiç bilmiyorum.
Hayat ne getirir bilmiyorum…”(Doğa, 20, Konya, Kadın)
Şu an için bırakmayı düşünmeyen Sosyal İçici de kendisi için zararlı
olduğunu düşündüğü maddeleri bıraktığını, fakat şu an kullandığı maddelerin
kendisini de hayatını da olumsuz etkilediğine inanmadığı için bırakmadığını ifade
etmiştir.
“Kısa süreli evet denedim. Beni kötü etkilediğini bildiğim her şeyi bıraktım.
Alkol mesela içiyorum ama tadında bırakıyorum. Kendimi kaybetmeden, kötü şeylere
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yol açmadan durdurabiliyorum kendimi. Madde olarak baktığın zaman hiçbir
maddeyi kullanmamak gerekiyor zaten ama yani ben esrara bağımlılık yaratıcı bir
madde olarak bakmıyorum. O yüzden de şu an bırakmayı düşünmüyorum. Gün gelir
insanın düşünceleri değişebilir ama o da tamamen şartlarla alakalı. Şartlar değişirse
bu konudaki fikrim de değişebilir ama şu an böyle düşünüyorum. Alkolü de
kararında içerim. İki biradan kimseye zarar gelmez zaten.” (Sosyal İçici, 26, Ankara,
Erkek)
Çocukların madde konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğine inanan Sosyal
İçici

yasak

koymadan

bu

durumu

izah

etmenin

mümkün

olabileceğini

vurgulamaktadır.
“Bence esrar açısından bir sakınca yok ama kötüye kullanılmadığı sürece.
Ama bunu çocuğa erken yaşlarda ‘aman görmesin, duymasın, bilmesin’ ya da ‘eroin,
kokain ne’ diye sorduğunda ‘aman boş ver, bunu bilmesen de olur’ demek tarzı
yerine

doğru

şeylerle

bilinçlendirme

ile

hiçbir

çocuğun

böyle

şeylere

yönelmeyeceğini adım gibi biliyorum. Gerçekten yasak koymadan. Çünkü bir insana
ne kadar yasak koyarsan o insana o kadar tatlı gelir. Bunu gerçekten düzgün bir
şekilde, anlayabileceği seviyede anlatarak, zaten o kullanma istediği ya da merak
duygusunun önüne geçilebileceğini biliyorum. Çocuğumun hayatında kötü bir durum
oluşturuyorsa illa ki müdahale etmek gerekir ama bunu da yasak koyarak değil de
açıklayarak, öğreterek, göstererek, kendi kendine vazgeçmesini sağlayarak veya
kendi

kendine

kullanmayı

istememesini

sağlayarak

yapmak

gerekli

diye

düşünüyorum. Çünkü yasak koyarak hiçbir yere varılamaz.” (Sosyal İçici, 26,
Ankara, Erkek)
Büyük bir boşlukta olan kullanıcı bireyler ilerde tamamen maddeden
kurtulmanın yolu olarak düzenli bir iş bulmakta ve mutlu bir aile kurmakta olduğunu
ifade etmektedirler. Kendilerinin kullanıcı olmasına ve zaman zaman maddenin
olumlu yönlerine vurgu yapmasına rağmen büyük bir çoğunluğu ilerde kardeşlerinin
ya da çocuklarının madde kullanımını istememektedirler. Yasak koymadan iletişimin
gerçekleştirilmesinin

mümkün

olduğunu

vurgulayan

kullanıcı

bireylerin,

görüşmelerimizde sık sık ‘yasaklar cazip gelir, yasaklar tatlıdır’ ifadesiyle birçok
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alanda yasaklanan durumlara maruz kaldıkları, bu durumdan hoşlanmadıkları için
yasakları çiğnedikleri saptanmıştır.

3.8. MADDE KULLANMA ALIŞKANLIĞINA DAİR DUYULAN KAYGI
Saha araştırmamızın derinlemesine mülakat görüşmelerinden ve katımlı
gözlemlerden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda görüşmecilerimiz sorduğumuz
sorulara her ne kadar kendilerinden emin bir şekilde cevaplar verseler de madde
kullanma alışkanlıklarına dair bir savrulmuşluk, bir çaresizlik içinde oldukları tespit
edilmiştir. Umutsuzluk, hayata ve geleceğe dair bir kayıtsızlık içinde olan kullanıcı
bireylerin madde kullanma alışkanlıklarına dair duydukları kaygının temelinde
nelerin yattığını öğrenmek amacı güdülmüştür. Böylece hem görüşmecilerimizle
daha kolay empati kurulmuş, hem de kullanıcı bireylerin maddeyi bırakma
konusunda aldıkları kararların neler olabilecekleri keşfedilmiştir.
Madde kullanma alışkanlığına dair tedavi gören Bahtiyar’ın en büyük sıkıntısı
arkadaşlarına “hayır” diyememesidir. Yavaş yavaş “hayır” demeyi öğrenmesiyle
kendi özbilincini geliştiren ve kendine olan özsaygısını yeniden kazanmaya çalışan
Bahtiyar,

madde

kullanma

alışkanlığında

en

çok

arkadaş

çevresinden

etkilenmektedir.
“Esrardan başka diğer maddeleri, Extacy, hap falan kullandığımda kaygı
duydum. Ama iki yıldır ben kendimi uzak tutuyorum. Mesela arkadaşlar hap atınca
sen de at, sen de at diyorlar ama onlar bana anlamsız mutluluklar, sevgi pıtırcıkları
şeklinde komik geliyor. Çok mutlusun, hiçbir şey umurunda değil ve bu dünyada
değilsin. Esrar içtiğinde ise mutluluk var, boş vermişlik var ama bu dünyadasın.
Eskiden olsa Extacy olan ortamlara girer ve bana sen de at dediklerinde ‘hayır’
diyemezdim. Şimdi kendime de, hayatıma da kural getirdim, psikolojik tedavi de
aldım ve artık hap gibi ortamlara girmiyorum. Evime de gelenleri bir daha gelmeyin
diyorum, çünkü ateşle barut yan yana durmaz ve onlar gelip hap atınca şeytan da
beni bırakmaz ve alırım. Uzak durmam lazım dedim ve ne kadar ‘hayır’ dersem
benim için o kadar hayırlı olur dedim.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
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Kendisini ‘ben bağımlı mıyım’ diye sorgulayan ve bu durumdan kaygı duyan
Sosyal İçici de tıpkı Bahtiyar gibi madde kullanma alışkanlığında arkadaş çevresinin
oldukça etkili olduğunu düşünmektedir. Kendini bağımlı olarak sorguladığı
dönemlerde akıl sağlığından şüphe eden görüşmecimiz, arkadaş çevresine “hayır”
diyemediği için arkadaş ortamını değiştirmekte çareyi bulmuştur. Kendince şu anki
hayatında dozunda madde kullanımının sakıncası olmadığını dile getiren Sosyal
İçici, ailesinin maddeye karşı tepkili olduğunu ve tekrar kullandığını öğrenmeleri
durumunda ilişkilerinin bozulacağını ifade ederek bu durumdan dolayı kaygı
duyduğunu açıklamıştır.
“Geçmişte kaygı duydum. Bunalıma girdim. ‘Ben bağımlı mıyım, değil
miyim?’ hatta üç ay, dört ay boyunca ben bağımlıyım, bunu bırakmam lazım diyerek
yine her gün içtiğimi hatırlıyorum yani. İçip içip ‘bunu bırakmamız lazım’, ‘bunu
bırakmamız lazım’, ‘bunu bırakmamız lazım’ defalarca dediğimi hatırlıyorum yani.
Ama ondan sonra bakış açım değişti yani. Ortamdan uzaklaşınca onu etkisi
gerçekten fazla oluyor. Şöyle bir şey oluyor mesela, üç kişi oturuyoruz, ‘hadi iki bira
içelim’ dediğin zaman illa ki onun da içesi varsa ya da böyle bir düşüncesi varsa sen
ona o elektriği veriyorsun. Onun da içesi varsa ‘hadi içelim’ diyor ve oturup
içiyorsunuz yani. Esrar da öyle bir şey…Kaygımın temelinde de akıl sağlığımı
kaybettiğimi bir ara düşündüğüm meselesi oldu. O da çevresel faktörlerden dolayı.
Dediğim gibi insanların bakış açısından dolayı. O zamanlar gerçekten maddeyi
kötüye kullanıyordum, yani işim gücüm varken esrar içip uzanıp yatıyordum.
Sorumluluk duygumu kötü etkiliyordu mesela ama şimdi öyle bir durumum
yok…Onun haricinde aileden bu tarz tepkiler aldım, bundan dolayı kaygılandım.
Hatta babam bir ara kullandığımı öğrenince para göndermeyi bile kesti. Babam
alkole bir şey demez ama tepkisi esrara oldu. Yani ben bilgisayar başında otururken
bile gelir, biramı doldurup koyar. Yani babamla o konuda sıkıntım yok ama esrar
kullanmamı istemiyor. Babam esrarı hiç kullanmamış, istemiyor.” (Sosyal İçici, 26,
Ankara, Erkek)
Kendisini tam bir bonzai sevdalısı olarak tanımlayan Yazılmamış Olanı
Yazmak adlı görüşmecimiz madde kullanma alışkanlığına dair bağımlı olduğunu
düşündüğü anda kaygı duymaya başlamıştır. Her madde kullanışından sonra bir daha
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kullanmayacağım diye kendine sözler veren, kendini şartlandıran görüşmecimizin
kendine yenik düşüp tekrar kullanmasıyla bağımlı olduğu düşüncesine girmesi eş
zamanlı olmuştur. Madde kullandıktan sonra neden yaptığına dair kendini sorgulayan
ve yıpratan birey, bu durumdan rahatsız olduğu ve kaygı duyduğunu dile getirmiştir.
Yaşadığı duygu, aslında Bahtiyar adlı görüşmecimizin duyduğu kaygı ile benzerlik
göstermektedir. Biri arkadaşlarına “hayır” diyemediği için, diğeri ise kendisine
“hayır” diyemediği için iradesine sahip çıkamamakta, madde kullanımına dair
verdiği savaşta mağlup olmaktadır.
“Kullandığım zamanlarda kafam güzeldi, geçiyordu. Sonra düşüşlerde genel
olarak ‘ben bunu kendime neden yapıyorum’ diye soruyordum. Özellikle bonzai
içtiğimde bu düşüncelere giriyordum, çünkü altı senedir ben bonzai içiyorum.
Bonzaiyi her içtikten yaklaşık beş dakika sonra tribe giriyorum ve ‘ben bunu niye
içiyorum, bunu bırakmamış mıydım, bunu neden kendime yapıyorum, benim bunu
bırakmam lazım’ modlarına giriyordum. Bonzainin kullanımı zor, yani her bünye
kaldıramaz ve kullanmayı bırakması da zor ama kesinlikle terk edilemez bu,
denilemez. Çünkü bu da tamamen bünye ile alakalı, insan isterse bırakabilir.
İnsanlar ‘bırakmak istiyorum’ derlerse kesinlikle bırakılır. Ben fizyolojik
bağımlılığımı yaklaşık bir sene önce yendim. Eskiden bonzaiyi içip uyurdum, ertesi
gün uyanır uyanmaz tekrar bonzaiyi bulamaz ve içemezsem gün boyu kusardım ta ki
içene kadar. O zamanlar tamamen fizyolojik bağımlıydım, yani hayatımda o olmadan
olmuyordu. O zamanlar ‘ben bunu niye kendime yapıyorum, neden bu acıyı
çekiyorum’ dedim kendi kendime ve fizyolojik bağımlılığı kafamda bitirdim. Ondan
sonra ise tamamen psikolojik bağımlılığım kaldı.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19,
Kıbrıs, Kadın)
Her fırsatta baskıcı bir toplumdan ve aileden geldiğini yineleyen Gri, madde
kullanma alışkanlığına dair ‘toplumsal değerler, dini değerler, geleneksel yapı vs.
gibi şeyleri hiç düşünmedim, kaygı duymadım’ ifadesiyle bilinçaltında bastırmış
olduğu yasaklarla dolu dünyaya aslında bir başkaldırış göstermektedir. Hiçbir şey
umurumda değil diyen Gri, bir yandan da ailesinin madde kullandığını öğrenirse ne
tepki vereceğini düşünmekte, bu durumu sorgulamaktadır. Kendi içinde bir çelişki
yaşayan ve karmaşık duygular içinde olan görüşmecimiz madde kullanımını çok
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istediği, heves ettiği için değil yaşadığı topluma, büyüdüğü ailesine bir tepki, bir
asilik olsun diye başladığı gözlemlenmiştir.
“Toplumsal değerler, dini değerler, geleneksel yapı vs. bunları hiç
düşünmedim. Bu maddeyi kullanıp ertesi gün ailemin yanına gittiğimde de hiç vicdan
azabı çekmedim açıkçası. Ama ara ara ‘ulan kullandığımı annemler öğrenirse acaba
ne derler, nasıl bir tepki verirler’ diye düşündüğüm oldu. Ne tepki vereceklerini de
açıkçası kestiremediğim için bu durumu düşündüğüm zamanlar olmuştur. Ama
bunun dışında toplumun, etrafımdakilerin ne dediği umurumda olmaz. Sadece hap
olarak ya da madde olarak değil genel olarak başka şeylerde de ‘bu benim hayatım,
benim tercihlerim ve kimseye bir şey demek düşmez’ yapısında oldum hep. Ben eğer
başka birine bunu yapma, şunu etme demiyorsam ve insanların tercihine saygı
duyuyorsam o zaman onlar da benim tercihime saygı duymak zorundalar. Yani kimin
ne dediği önemli değil, benim ne yaşadığım önemli.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
LSD kullanmayı seven olan Doğa, saha araştırmamız boyunca ‘ben doğal
şeylerden yanayım, kimyasalı sevmiyorum, doğal olan maddeler Allah’ın bize
sunmuş olduğu bir lütuf’ sözleriyle kullandığı maddelerin genel olarak olumlu
yönlerini ön plana çıkarırken bir yandan da kendisine yaşattığı histen dolayı kimyasal
madde grubuna dahil olan LSD, MDMA maddelerini de kimyasal kabul etmemekte,
‘ama bunlar farklı’ diyerek kendince durumu gerekçelendirerek kaçamak cevaplar
vermektedir. ‘Madde kullanma alışkanlığına dair duyduğunuz kaygının temelinde ne
yatıyor’ sorusunda önceki savunduğu düşünceleri çürütürcesine ‘yani ne olursa
olsun, doğal bile olsa bir duman giriyor içime ve soluyorum o dumanı, ciğerime
zarar veriyorum’ diyerek ilerleyen zamanlarda sağlığını kaybetme, düşkün/bağımlı
hale gelme korkusunu yaşamaktadır. Sağlığı dışında toplumsal değerler vs. gibi
hiçbir şey umursamadığını dile getiren Doğa’da da insanlara karşı bir güvensizlik
olduğu gözlemlenmiştir.
“İlla ki. Kaygı duyduğum şey sadece sağlığımla alakalıydı. Yani ne olursa
olsun, doğal bile olsa bir duman giriyor içime ve soluyorum o dumanı, ciğerime
zarar veriyorum, kendime zarar veriyorum. Büyük zararlar veriyor farkındayım, o
yüzden sadece kendime verdiğim zarardan dolayı kaygı duydum. Aileye karşı da şu
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an değil düştüğüm zaman mahcup olurum. Düşkün hale gelirsem ya da vücudumda
çok büyük bir problem çıkarsa kullandığım maddelere bağlı ve bende ailemi, bundan
dolayı üzersem ancak kaygı duyarım. Eskiden toplumsal olarak da çok dikkat
ederdim ama şimdi umurumda değil. Çünkü yani herkes birbirinden bok. Çok güzel
bir şey duymuştum, nerden duyduğumu bilmiyorum ama “insanımsı” kelimesi.
Herkes hala insanımsı, ben dahil kimse daha insan olamadı. Sezen Aksu’nun dediği
gibi “masum değiliz hiç birimiz.” İnsanımsıyız hepimiz, insan olamadık. Bir gün
hepimiz bir olacağız ve bir olup bütünleştiğimiz zaman insan olabileceğiz.” (Doğa,
20, Konya, Kadın)
Düzenli bir aileye sahip olan Android, madde kullanma alışkanlığına dair
duyduğu kaygının temelinde ailesine karşı duyduğu mahcubiyeti vurgulamıştır.
İçinde bulunduğu durumu toplumsal olarak değerlendirmeyen görüşmecimiz, yoğun
olarak

madde

kullandığı

dönemlerde

insanlardan

kendini

soyutlamaktadır.

Vicdanının bir yerlerinde dini inancın da etkili olduğunu dile getiren Android’e göre
dini inanç daha geri planda olmaktadır.
“İlla ki düşündüğüm, kaygı duyduğum bir şeyler oldu ki, şu an çok şükür ben
bu noktadayım. İçtiğim dönemlerle kesinlikle hiç alakam yok. En çok beni
sorumluluklarımı ertelemiş olmak, hayatımın kalitesini düşürmüş olması tetikledi.
Toplum çok da beni ilgilendirmiyordu ama ailem beni çok düşündürüyordu. Yani
ailemin benim uyuşturucu içtiğimi duyacak olmaları beni çok mahcup ederdi onlara
karşı. Bu durum bende büyük bir travmaya yol açardı yani. Ondan da çok
çekiniyordum ama her şeyden çok kendimi düşünüyordum açıkçası. Pek topluma
karşı bir şey hissetmiyordum. Çünkü içtiğim zamanlarda çok toplum içine
çıkmıyordum ki, insanlara zarar verdiğimi düşünmüyordum yani. Bu yüzden
toplumla alakalı bir kaygı oluşmamıştı bende. Tamamen ben ve aileme karşı
kaygılarım vardı. Ya zaten Konya’da içtiği şeyin günah olmadığını niteleyen adam
yok. Herkes yaptığımız şeyin günah olduğunu biliyordu, bende onun farkındaydım
ama Allah affetsin çok iyi bir kul değiliz yani o çok tetiklemiyordu. Bir yerlerde var
ama yine de dini inançta.” (Android, 27, Malatya, Erkek)

225

Android gibi madde kullanma alışkanlığına dair duyduğu kaygının temelinde
ailesine olan saygıyı gören Anter, ikili bir hayat yaşadığını, hem babasının hem
kendisinin istediği hayatı beraber yürütmek zorunda olduğunu belirtmiştir. Çok fazla
dini ve toplumsal değerlere bağlı olmadığını dile getirse de bir yerlerden yetiştiği
kültürel değerlerin onu etkilediğini, bu yüzden istediği hayat ile içinde bulunduğu
hayatı beraber yürütmek zorunda olduğunu ifade etmiştir.
“Ben çok sağlık durumunda kendimle bir muhakeme durumuna girmedim,
içmek isteyince içtim, bırakmak isteyince bıraktım. Ama o içme ya da bırakma
sırasında ben vicdan azabı çekiyordum ya. Çünkü benim babam dindar bir adam
nihayetinde, tamam şimdi şey diyebiliriz, babamın kendi iradesi ama bu da senin
kendi özgür iraden, ama ne kadar zorlarsak zorlayalım içinde bulunduğumuz
toplumun şartları hiç de bunu desteklemiyor. Şundan dolayı, ne kadar anarşist bir
ruh yapısıyla da yaklaşsak karşımızda bizi büyüten aile ve toplumun körüklenmiş bir
yapısı var ve bunun istediğin kadar üstüne git, empoze edemezsin insanlara. Babam
dindar, muhafazakar bir adam mesela, annem keza öyle, ağabeylerimin çoğu öyle.
Şimdi onların arasında benim evimde hiçbir zaman alkol vitrinim olamaz yani. Alkol
vitrinim olsa babam gelmez yani. Bunun gibi işte bir de bu durumun toplumsal
etkileri var. Mahalle baskısı dediğimiz durum var. Ben kendimden çok çevremdeki
insanları daha odak noktası gibi görüyorum. Babam benim 70 küsür yaşında adam,
şimdi etrafındaki bir ahbabının gidip de ‘oğlun şunu içiyor’ demesini ve babamın
yüzünün yere düşmesini istemem hiçbir zaman. O yüzden yaptığım süre içerisinde
hep ailemden uzak yerlerde yaptım. Bu yaptığım vicdani muhasebe aileme karşı
duyduğum saygıdan oluyor, her ne kadar özgür irade derdine düşsek de kabul etsek
de etmesek de biz doğduğumuzdan beri bir din konusu empoze edilmiş ve bunu
istesek de istemezsek bir yerlerden fırlayıp çıkıyor…Toplumu yok sayamazsın bir
kere, böyle bir lüksün yok…Ama kalıplaşmış durumları, toplumu bir anda da kestirip
atamayacağımıza göre ve herkesin benim gibi düşünmesini bekleyemeyeceğimize
göre iki hayatı beraber yaşamak zorunda yaşıyoruz. En basitinden babamın benim
gibi düşünmesini istememe rağmen babam dindar ben değilim, o yüzden hem onun
hem kendimin hayatını yaşamak zorunda kalıyorum.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)

226

Madde kullanma alışkanlığına dair duyduğu kaygının temelinde dini
değerlerin yattığını dile getiren görüşmecimiz esasında aileye karşı, toplumsal
değerlere, geleneksel değerlere karşı da mahcubiyet yaşamaktadır.
“…Sağlıktan ziyade içtiğim sürece ben kendimi zaten çok kötü hissediyorum,
sırf dini değerlerime ters düştüğü için. Dinimiz zaten mantık dini olduğu için
dinimizce ters bir şey mutlaka topluma, sağlığa, aileye de zararlıdır.” (John, 24,
Konya, Erkek)
Madde kullanma alışkanlığına dair duyduğu ekonomik kaygıyla diğer
görüşmecilerimizden farklı bir bakış açısıyla açıklama yapan Mechul tıpkı John gibi
toplumsal, geleneksel, dinsel, ailesel bütün değerlere karşı da mahcubiyetlik
duymakta, fakat bir yandan da kendisiyle empati kurulması gerektiğine inanmaktadır.
“Maddi olarak kaygı duyuyorum bazen. Açıkçası para toplayamama, düzenli
bir hayat kuramama gibi bir problemim olduğu için kaygı duyuyorum. Şimdi param
oluyor ama olan paramı günlük saydığım yerlere vermek yerine daha düzenli bir
şekilde yaşayabilirim. Geleneksel değerlerde biraz mahcubiyet yaşadığım oluyor.
Dini inançlarda oluyor ama insanlara karşı değil, bireysel kendi vicdanımda bir
mahcubiyet hissediyorum. Dış kesimde değil yani. Aileme karşı oluyor. Aile biraz
psikolojik bir rejim yani. Bir de aile içinde kayıplar varsa, ben bunu sonradan
öğrendim, aile içindeki kayıplar aileyi psikolojik bir buhrana sürüklüyor
yani…Empati kurabildiğime inanıyorum ama kendime de empati kurulmasını isterim.
Eğer bana empati kurulmuyorsa bir yerde benden de beklenilmesin. Anlayıştan
yanayım ben. İnsanlar insanların hayatına anlayış göstermeli bence. Yani empati
kuramıyorsan bile, tamam kimse kimsenin yerine geçmesin ama toplumun temeline
indiklerinde bir insanın gerçekten kötü olmadığına inanmalısın yani. En azından
anlamalısın.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Saha araştırmamız boyunca madde kullanma alışkanlığında en büyük etkenin
arkadaş çevresi olduğu tespit edilmiştir. Görüşmecilerimizin kendileri bağımlı olarak
sorguladıkları dönemlerde arkadaşlarına “hayır” diyemedikleri, bu durumdan dolayı
gittikçe madde kullanma dozunu arttıkları görülmüştür. Dolayısıyla “hayır”
diyememenin faturasını kendi sağlığına kesen kullanıcı bireyler akıl sağlıklarından
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da şüphe ettikleri için kaygı duymuşlardır. Bunun dışında kullanıcı bireylerde aile
kavramının oldukça önemli olduğu görülmüş ve genel olarak aileye karşı mahcubiyet
kaygının merkezine oturmuştur. Toplumsal değerler, geleneksel değerler, dini
değerler gibi faktörlerin dışında öğrenci bütçesine sahip olan ve maddeye para
yetiştirmeyen bireylerin ekonomik olarak da endişe duydukları gözlemlenmiştir.

3.9.

MADDE

BAĞIMLISI

BİREYİN

PERSPEKTİFİNDEN

HAYAT

/TOPLUM
Araştırmamızın derinlemesine mülakat görüşmelerinde görüşmecilerimize
yönelttiğimiz “Kendinizi yaşadığınız dünyaya ait hissediyor musunuz, toplumun bir
parçası olarak görüyor musunuz?” sorusuyla madde kullanan bireylerin kendilerini
yaşadıkları toplumun neresinde gördüklerini, yaşadıkları dünyadan memnun olup
olmadıklarını, memnun değillerse memnuniyetsizliklerinin neden kaynakladığını ve
nasıl bir dünyada yaşamayı istediklerini öğrenme amacı güdülmüştür. Yaşadıkları
topluma/dünyaya yönelttikleri eleştirilerin madde kullanımlarıyla alakalı olup
olmadığı saptanmaya çalışılmıştır.
Araştırmamızın hem görüşme safhasında hem de katılımlı gözlemlerinde
madde kullanan bireylerin tamamının kendilerini yaşadığı dünyaya ait hissetmediği
tespit edilmiştir. Sosyalist bakış açısına sahip olduğunu dile getiren Bahtiyar,
sorduğumuz soruya önce kendini ait hissetmediğini, daha sonra ise bir birey
olduğunu, toplumun kopmaz bir parçası olduğunu, fakat düşünceleriyle yaşadığı
toplumdan ayrıldığını dile getirmiştir. İçinde bulunduğu toplumun kötülüklere doğru
yol aldığını ifade eden Bahtiyar düşünce olarak daha saf bir dünyada yaşadığını
vurgulamıştır. Sözleriyle çocukluğundaki masumiyetine dönme arzusu içinde olan
görüşmecimiz bir yandan madde kullanarak ruhunu kirlettiğine inanmakta, bir
yandan da kendisine kötü yüzünü gösteren hayatın kötülüklerinden kurtulmak için
madde kullandığını ifade etmektedir. Bu durumda Bahtiyar için madde kullanımı
hem toplumun dayattığı bir durum olmakta hem de kullanan kişilerin toplumda hoş
karşılanmadığı bir durum olarak algılanmaktadır.
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“Hayır. Benim düşüncelerim bu dünyadan çok uzak. Küçüklüğümden beri
sosyalist anlayışı benimsedim ve çizilmiş sınırları reddettim. Bu dünyaya geliyorsun,
hayatını idame ettirmen için yemek de yemen lazım su da içmen lazım ama bu
dünyada yemek de parayla su da parayla. Ben bunun olmasını istemiyorum.
Düşüncelerimden bazen çok uzağım, biraz da belki geri kafalıyım. Saflığımı, temiz
düşüncelerimi enayilik olarak görüyorlar. O yüzden şimdiki dünyada değil de eski
zamanda yaşamak isterdim. İnsanlığın daha çok yaşandığı zamanda yaşamak
isterdir. Tamam toplumun kopmaz bir parçasıyım, bir bireyim; fakat düşüncelerim
bu toplumdan, belki de kötüleşmiş, daha da kötüye giden bu toplumdan biraz daha
geride diyelim.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Tıpkı Bahtiyar gibi yasaksız-kuralsız bir dünyada yaşamak isteyen
Yazılmamış Olanı Yazmak adlı görüşmecimiz de düşünceleriyle yaşadığı toplumdan
oldukça farklı olduğunu vurgulamaktadır. Yasakların ve kuralların olduğu bir
toplumda insanların suça daha eğilimli olduğunu dile getiren görüşmecimiz, madde
kullanımının ve satışının yaşadığımız toplumda çok olmasının nedeninin yasaklardan
kaynaklandığını belirtmektedir.
“Hayır. Bu çok farklı bir durum. Yani bu dünyada herkes birbirinden çok
farklı ama ben tamamen herkesten farklıyım kafa yapısı olarak. Ben öyle
düşünüyorum. Çünkü dünyada insanlar belli bir normların olması ve ona göre
yaşanması gerektiğini düşünürler; ama ben ise o normların yıkılması gerektiğini
düşünürüm. Yasaksız kuralsız bir dünya olsun istiyorum. Çünkü yasaksız kuralsız bir
dünyada hiç kimse suç işlemez. Bu dünya beni değil, ben bu dünyayı kabul
etmiyorum. Çünkü ben bu dünyadan çok farklıyım. (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19,
Kıbrıs, Kadın)
Düşüncelerinden dolayı yaşadığı toplumdan farklı olduğunu düşünen bir
başka görüşmecimiz Mechul, topluma kendisini entegre etmek istediğini fakat her
defasında başarısız olduğunu, toplumun onu kendi düşünceleriyle kabul etmediğini
söylerken bir yandan da aidiyet gibi bir sorunundan bahsetmektedir. Düzenli bir
aileye sahip olan Mechul, ailesinin yanına gittiğinde orada duramamaktan şikayet
etmektedir. Ailesinde uzun süreli kalamamasının nedenlerinden biri olarak dini
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değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan ailesi ile tercih ettiği yaşam tarzı ters düşmekte ve
kendi ekonomisinin olmaması sebebiyle babasının evinde, babasının parasıyla madde
kullanmaya devam etmesi vicdani muhasebeye girmesine neden olmaktadır. Hayatta
sürekli muhalif olduğundan bahseden görüşmecimizin katılımlı gözlemlerden de
edindiğimiz bilgiler doğrultusunda her an, her şeye muhalefet olma özelliğini
gösterme girişiminde olduğu gözlemlenmiştir. Madde kullanımı da dini değerlerine
bağlı olan ailesine ve yaşadığı topluma muhalif olma ile alakalı olabilmektedir.
“Doğa olarak evet ama… Aslında toplumun bir parçası olmaya çalışıyorum
ama her defasında sanki toplum beni bir parçası olarak görmüyormuş gibi
hissediyorum. Görüşlerimden kaynaklanıyor olabilir. İnsanların çoğuna uygun
olmayan görüşlerim oluyor. Biraz muhalifim, muhalif, gerçekten muhalifim yani.
Mesela ben koyu bir Beşiktaşlıyım, ama acayip koyu bir Beşiktaşlıyım. Daha yedi
yaşındayken koyu Beşiktaşlıydım, öyle düşün. Geçen sene Beşiktaş şampiyon olana
kadar Beşiktaşlıydım. Şampiyon olduktan sonra dedim ‘ben Beşiktaş’ı tutmak
istemiyorum, sevmiyorum artık’ Sonra dedim ki neden böyle bir şey yapıyorum.
Hakem yardım etmiş diye o takımdan vazgeçiyorum, öyle hissediyorum. Şu an iyi
durumda ve bana ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Şu an Beşiktaşlı değilim yani,
düşün yani öyle bir muhalifliğim var. Değişik bir yanım var böyle. Bence verdiğim
örnek beni çok iyi anlatıyor. Geçen gün diyorum ‘ulan kaç yıl ben bu takımı tuttum,
kavga ettim ama şimdi tutmuyorum’ Daha çok ezilenden yanayım, ezilen neredeyse
orada olmak isterim. Ama tabi bu ne kadar istekli bir durum bilmiyorum. Çünkü
bazen insan yapmadığı şeyler hakkında konuşuyor, benimki de şahsen öyle. Kendimi
o kadar salıyorum ki ‘tamam öyleyim’ diyorum ama hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir
şey…Sadece söylüyorum. O kadar yani. Arada Facebook’a falan yazıyordum ama
artık ona da yazmıyorum. İsyan etmiyorum yani…Benim belirli bir sıkıntımın
olduğunu düşünüyorum. Aidiyet gibi bir problemim var. Kendimi bir yere ait
hissetmiyorum, duramıyorum bir yerde. O bende var ve sadece tek sorunum bu yani.
Ailemin yanında duramamam ya da sabit bir yerde, kişide kalamamam bundan
kaynaklanıyor olabilir.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
İnsanların dar zihniyetli olduklarından yakınan Gri, yaşadığı toplumda
tercihlerinden dolayı sürekli eleştirildiğini ve dış görünüşünden dolayı kınandığını
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dile getirmektedir. Toplumun bir parçası olduğunu kabul eden görüşmecimiz
mecburen bu toplumda yaşadığını ifade etmekte ve diğer görüşmecilerimiz gibi
düşünceleriyle yaşadığı toplumdan farklılaştığını vurgulamaktadır. Baskıcı bir
çevrede ve ailede yetişen Gri, bu duruma başkaldırış olarak öncelikle kendi
hayatında marjinalliklere yer verme çabasında olmaktadır. Dış görünüşüyle, ailesiyle
aynı şehirde olmalarına rağmen ayrı yaşaması ve madde kullanımıyla bu durumu
kendince eleştirmektedir.
“Toplumun bir parçasıyım ama kendimi Konya’ya ait olarak görmüyorum.
Mecburen bu toplumda yaşıyorum ama bu toplumun benimsediği görüşlerden farklı
düşüncedeyim. Yani giydiğim bir şey, bir düşüncem çoğu zaman bu topluma ters
düşer. En basitinden dinlediğim müzik. Ben çoğunluk olarak trans müzik dinlemeyi
severim ve trans müziği de genelde hap attığım zamanlarda dinlerim. Ama ben illa
hap atarken trans müzik dinlenir kafasında değilim. Sürekli trans müziği normal
hayatımda da dinliyorum ama bu insanlarda ters tepiyor. ‘Ya sen manyak mısın,
sürekli 7/24 neden trans müzik dinliyorsun’ diyorlar. ‘İnsanlar trans müziği hap
atarken dinlenir’ e şartlamışlar bir kere. İşte böyle zamanlarda bende ‘ya lanet olsun
niye bu kadar dar düşünüyorsunuz’ diyorum ve kendimi böyle zamanlarda
toplumdan soyutluyorum. Mesela saçımı ilk kestirdiğim sıralarda Zafer’de her on
adımda bir ‘bu ne ya, bu kız mı erkek mi’ diyenlerle çok karşılaştım. En sonunda
‘sanane kardeşim, sen işine bak diye’ patladım. Saçlarım kısa diye ‘bu kız lezbiyen’
diyen çok kişi ile de karşılaştım. (Görüşmecimin saçları ensede, kısacık ve gri renge
boyanmış) Mesela ben tütün kullanıyorum ve beni daha tanımayan, madde
kullandığımı bilmeyen insanlar hemen tütün sarışımdan ‘ya tütün sarışına bak,
Almancı gibi sarıyor, bu kesin içiyor’ falan diyerek direkt beni etiketliyor.” (Gri, 20,
Konya, Kadın)
“Damgalı birey, kendindeki farklılığın, halihazırda insanlar tarafından
biliniyor ya da anında insanların dikkatini çekebiliyor olduğunu mu; yoksa
kendindeki farklılığı insanların ne bildiğini ne de bu farklılığın onların hemen
dikkatini çekebilir olduğunu mu farz eder?” sorusuyla Goffman bireylerin gözden
düşürülmüş, itibarsızlaştırılmış olan ile gözden düşürülmesi, itibarsızlaştırılması
ihtimal olan durumlarından bahsetmektedir. (Goffman, 2014: 32)

Gri adlı
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görüşmecimizin de içinde bulunduğu tam olarak bu durum olmaktadır. Dış görünüş
olarak kendindeki farklılığın insanların dikkatini çekebiliyor olmasından dolayı
onların gözünde itibarsızlaştığından bahsederken, madde kullanımıyla alakalı olan
durum madde kullanmayan arkadaşları tarafından da aynı şekilde görüldüğünü fakat
bilmeyen kişilerin nazarında da itibarsızlaştırılmaya ihtimal bir durumda olduğunu
hissetmektedir.
Çelişkili bir durumda olduğunu kendisinin de kabul ettiği görüşmecimiz
Doğa, bir yandan minimalistim dediğini bir yandan da markalı ürünler alarak kendi
öğrenci bütçesine bakmadan maddelere oldukça çok para harcadığını dile
getirmektedir. Aklının oldukça karışık olduğunu dile getiren Doğa’ya göre Becker’in
(2013: 23) de ifade ettiği gibi dayatılan herhangi bir kuralın ihlalcisi olarak “harici”
kendisi mi, yoksa kendisini yargılayanların mı “harici” olduğunu kestirememektedir.
Bir yandan alaturka bir yandan da alafranga hayat tarzında sıkışıp kalarak çelişki
yaşamaktadır.
“İnsanlardan, yaşadığım dünyadan çok farklıyım dediğimde üzüldüğüm anlar
oldu. Farklı mıyım ben acaba dışlanıyor muyum diye düşünüp kendimi kötü
hissettiğim anlar da oldu. Bazen toplumun en içinden, sıradan bir vatandaş da oldum
ama yeri geldi midemin o durumdan midemin bulandığı anlar da oldu. Çok
çelişkiliyim aslında karman çormanım. Ben şu an hem kendimi hem hayatımı
sorgular bir haldeyim. Ben kimim, neyim, ne için yaşıyorum, benim yaptığım mı
doğru yoksa onların yaptığı mı, ben mi ötekiyim yoksa onlar mı öteki? Kesin net
yargılarım yok yani. Şu an o teraziyi sağlamaya çalışıyorum. Yani şu an rastalı saçlı,
garip gurup bir tipim dışarıdaki insanlara karşı, bana dışarıdan bakanlara göre.
Ben şu an böyleyim, tamam ama 40 yaşına geldiğimde kapanabilirim, namaza
başlayabilirim. Bunlar da bana yararı olan şeyler. Ama yaparsam bir şeyi tam
yapmak istiyorum. Mesela o an namaz kılacaksam aklımda başka hiçbir şey olmasın,
kendimi ona kaptırayım istiyorum. Meditasyon gibi veya oruç tuttuğumda acıktığım
değil de içimden gelerek tutayım. Şu ana namaz kılsam aklımda bir sürü düşünce
olacak, başımı kapatsam insanlar için kapatmış olacağım. Bunları yaparken içten
istemem lazım. En nefret ettiğim insan tipi de bu benim için zaten, ne olduğunu
bilmeden ben buyum diyen insan. Başkaları istediği için o olan kişi olmak
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istemiyorum, ben istediğim için o olan kişi olmalıyım. Toplumun benim için ‘aa bu
kıza bak saçları rastalı’ falan gibi sözlerini çok yadırgamıyorum. Çünkü benim de o
şekilde konuştuğum insanlar oluyor. ‘aa kıza bak, bu soğukta bu giyilir mi’ falan
dediğim zamanlar oluyor. Aslında dememem gereken bir şeyi söylüyorum ama
işte…Ben hiç bu döneme, bu çağa ayak uyduramadım zaten. Düşünün minimalistim,
Hippi gibi yaşayacağım ama telefonum Samsung, giydiğim ayakkabı Harley, işte bir
aside (LSD)’ye 100 tl para veriyorum, bir MDMA’ya 250 tl para veriyorum. Ne için
doğa ile iç içe olup minimalist yaşamak için. Bunlar da ayrı konular yani. Çelişkili
konular. Sistemin getirdiği şey beni bu duruma sürüklüyor. Teknolojik hayat hızla
gelişiyor ama ben doğayla iç içe kalmak istiyorum. Fakat başaramıyorum.” (Doğa,
20, Konya, Kadın)
Sosyalist bir toplumda yaşamak isteyen ve bu yüzden yaşadığı topluma
kendini ait hissetmeyen Anter de Yazılmamış Olanı Yazmak adlı görüşmecimiz gibi
yasakların insanları suça sürüklediğini savunmaktadır. Yasaklarla donatılan ve
kuralların insanları boğacak şekilde konulduğu bir toplumda, genç neslin heves edip
özendiği, özdeşim kurmaya çalıştığı modellerin hep uyuşturucu bağımlısı olmasından
şikayet etmekte ve bu durumun önüne geçilmesi için devlet politikalarının harekete
geçmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
“Hayır, hissetmiyorum. Toplumun bir parçası değilim, sistemin bir
parçasıyım. Toplumun bir parçası olsaydım devlet kavramı benim için çalışırdı ama
ben devlet kavramı için çalışıyorum. Hani devlet bir sistem ve ben onun bir
parçasıyım ama olması gereken ben bir sistemim devlet benim bir parçam olması
gerekiyor. Ters işliyor sistem ya…Evet bir ideolojimiz var ulaşmaya çalışıyoruz,
herkesin eşit olduğu, bağımsız olduğu, hatta bu maddenin bile yasallaşsın ki
insanlara etki-tepki meselesinden herkes kullanmaya çalışmasın. Bence öyle olmalı.
İşte benim ait olduğum toplum böyle bir dünyada olması lazım. Her şeyin eşit olması
lazım, her şeyin serbest olması lazım…Yasaklayacaklarsa arabesk müziği
kaldırsınlar, yasaklasınlar. Bu kadar eziyet edilebilinir mi bir insana ya. Uyuşturucu
maddeden çok ya da alkolden çok arabesk müzik kaos ortamına insanı sürüklüyor.
Bizim rol aldıklarımız zaten iğrenç. Mesela Yıldız Tilbe’nin çok başarılı bir sebebi
olabilir ama hiçbir sahnesine içmeden çıkmıyor, onun konserine giden insanlar onun
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rol model olarak alırlarsa onun şarkıları da çaldığında oturup içecekler. Müslüm
Gürses yasal olarak uyuşturucu verdiğin adam, bu adamı dinleyen tabiî ki kendini
kesip doğrayacak. Kafası güzel şarkı söyleyen Azer Bülbül gibi ya da ne bileyim ya
en mülayimi İbrahim Tatlıses o da rakı içmeden sahneye çıkmazdı.” (Anter, 26,
Erzurum, Erkek)
Yaşadığı toplumun adil olmadığından yakınan Sosyal İçici de sosyalist bir
toplumda yaşamak istediğini, içinde bulunduğu dünyanın her bakımdan dizayn
edildiğini düşünmektedir.
“Ben bu toplumun bir parçası değilim. Adil bir toplumun bir parçası olmayı
isterdim. Bu toplumun bir parçası olarak kendimi görmek istememem insanların
gerektiği gibi düşünememesi ya da insanların düşünmemesi, önüne geleni yemesi
oluyor. Toplumsal yapımızın dizayn edildiğini düşünüyorum. Siyasi irade, dinler hep
bir dizayn. Gerçi dünyanın %80’inde bu böyle ama daha özgür, sosyalist
diyebileceğimiz toplumlarda yaşamak isterdim.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Sosyal İçici’ye benzer görüşlerle Android daha iyi bir toplumda
yaşayabilmemizin mümkün olduğundan bahsetmektedir.
“Hayır hissetmiyorum. Ben toplumun bir parçası değilim ya, Türkiye’deki
toplumsal, sosyolojik hayata baktığım zaman Türkiye’ye kendimi pek ait
hissetmiyorum. Yani daha doğrusu bu bölgeye ait hissetmiyorum. Aslında
ülkemizdeki her insan için aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu bölgenin kaderinin
çilesini çekiyor olmamız, gelen siyasilerin halkı kandırarak yönlendiriyor olması
bana acı veriyor. Siyasi boyutuyla çok düşünüyorum. Siyasi dediğin şey siyaset,
demokratik bir düzende ülkeyi yöneten bir olgudur. Ama bu bölgede bu olgunun
yanlış işlediğini düşünüyorum. Bu bölgede olmak çok büyük sıkıntı. Daha gelişmiş
bir ülkede yaşamak isterim. Hani ben vatanımı sevmediğimi söylemiyorum da
vatanımı çok seviyorum ve burada yaşayıp öleceğimden çok eminim ama Batı’dan ne
eksiğimiz olduğunu da çok düşünüyorum. Daha iyi bir toplumda yaşayabilirdik.
Toplum baskısı çok fazla var bizim ülkemizde.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
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Yönelttiğimiz soruya içinde bulunduğu psikolojik buhrandan kaynaklı olarak
farklı bir bakış açısıyla cevap veren John, sevdiği kıza kavuşamadığı için madde
kullanımına başlamıştır. Bu psikolojisini yansıtan bir cevapla John ait olma, bir yere
bağlanma isteği içindedir.
“Evet ait hissediyorum ama biraz yalnız. Kendimi toplumun bir parçası
olarak görüyorum ama sadece birazcık yalnızlık hissediyorum etrafımda. İnsan
sadece aile bazında yaşamıyor. Ailem var, o konuda bir yalnızlık hissetmiyorum.
İnsan, insan olmanın yapısı gereği aile sevgisi ister, arkadaş sevgisi ister ama aynı
zamanda bir de gönül bağı olsun ister. Benim en çok yalnızlığını hissettiğim şey
gönül bağı. Sevecek birini istiyorum. Bunu da kendim için değil Allah için istiyorum.
Yani karşımdaki birine yararlı olmak istiyorum. İşim olsa o işime yararlı olmak
istediğim için istiyorum.” (John, 24, Konya, Erkek)
Sosyolojik bakış açısı, sapkınlığı, üzerinde uzlaşmaya varılmış herhangi bir
kuralın ihlali olarak tanımlar. Daha sonra kuralı ihlal edenlerin kimler olduğunu sorar
ve bu davranışın nedenlerini anlamak üzere kişiliklerini ve yaşam koşullarını inceler.
Bu yaklaşımla aynı sapkın davranışları sergilediklerinden dolayı kural çiğneyenlerin
türdeş bir kategoride olduklarını varsayar. Bu varsayım, sapkınlığa ilişkin en önemli
olgulardan birini göz ardı eder bir konumda işlemektedir: “Sapkınlık toplum
tarafından yaratılmıştır.” önermesi ile genel kanıya göre sapkınlığın nedenleri,
sapkının içinde yaşadığı toplumsal durumdan ya da bu davranışlara sebep olan
‘toplumsal etkenlerden’ kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Toplumsal gruplar, ihlal
edilmesi sapkınlık olarak tanımlanan kurallar koyarak sapkınlığı yaratırlar. Bu
kuralları belli kişilere uygularlar ve bu kişileri de “harici” olarak etiketlerler. Bu
açıdan bakıldığında sapkınlık, bireyin gerçekleştirdiği davranışa dayalı bir nitelik
değil, daha ziyade kuralların ve yasakların başkaları tarafından bir ‘suçluya’
uygulanmasının ortaya çıkardığı bir sonuç olmaktadır. Dolayısıyla “sapkın”, bu
etiketin kendisine başarıyla uygulandığı kişi, “sapkın davranış” da bireylerin sapkın
olarak nitelendirdikleri davranış olmaktadır. (Becker, 2013: 31) Görüşmecilerimiz de
Becker’in görüşlerine benzer şekillerde cevaplarda bulunmuş, madde kullanımları ile
alışkanlıklarının içinde yaşadıkları toplumun dayattığı yasaklar ve kurallar
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silsilesinden kaynaklandığını vurgulamışlardır. Bu yüzden yaşadıkları topluma
kendilerini ait hissetmemektedirler.

3.10. MADDE BAĞIMLISI BİREYİN PERSPEKTİFİNDEN TOPLUMUN
MADDE KULLANICILARINA ALGISI
Madde bağımlısı bireylerin önemli bir kısmı, toplum tarafından kendilerini
sapkın olarak gördüklerine inanmakta ve bu algının bir sosyal dışlanma mekanizması
olarak işlediğini düşünmektedirler. Madde kullanan bireyler, bu dışlanma tavrıyla
genel olarak dış görünüşleri, madde kullanmayan arkadaşlarından gördükleri
tepkiler, sosyal ilişkilerinin zedelenmesi ve sorumluluklarını yerine getirememe gibi
durumlarda karşılaşmaktadırlar.
3.10.1.

“Uyuşturucu

Madde

Bağımlısı”

Olarak

Etiketlenmek/Damgalanmak”
Madde

bağımlısı

bireyler,

başkaları

ve

kendileri

tarafından

nasıl

algılanmaktadır? Madde kullanan bireylerin davranışlarını sapma ya da suç olarak
tanımlamak, onları toplumda etiketleme ile gerçekleşmektedir. Derinlemesine
mülakat görüşmelerinde görüşmecilerimize yönelttiğimiz “Size göre toplumun
uyuşturucu maddelere yahut uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik tavrı, algısı,
bakışı nasıldır?” sorusu madde kullanan bireylerin yaşadıkları toplumda dışlanma
mekanizmasıyla etiketlenip etiketlenmediğini öğrenme amacı taşımaktadır.
Uyuşturucu maddelerle ilgili geniş bir bilgiye sahip olduğunu ifade eden
Bahtiyar’a göre bu konularda geri kalmışlık daha ehemmiyetli olmaktadır. Çünkü
maddelerle alakalı geniş bilgiye sahip olan toplumlarda daha çok kaos
yaşanmaktadır. Bilgiden kastettiği durumun meşrulaştırılması olduğunu düşünerek
madde kullanımının yasal olduğu ülkelerde toplumsal olarak bir çöküşün olduğunu,
madde kullanımında ilk basamak olan esrarın artık önemsenmediğini, kimyasal olan
maddelere yöneldiğini dile getirmiştir. Yaşadığı toplumda da bu durumun gittikçe
normalleşeceğinden endişe eden görüşmecimize göre toplumun esrara değil de
bonzaiye kötü baktığını ifade etmiştir. Kullanmayan bireylerin kendisine farklı
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baktıklarını, farklı bakış ile öteleyip dışladıklarını ifade eden Bahtiyar bu durumdan
oldukça rahatsız olmaktadır.
“…Esrara toplum artık normal bakıyor ama bonzaiye falan kötü bakıyorlar.
Bonzai de sentetik bir uyuşturucudur, o da eroin gibi Aman Allah’ım çok kötü bir
maddedir. Ki zaten esrar dışındaki maddelerin toplumdan silinmesi lazım. Avrupa
ülkelerinin bazılarında zaten esrar yasal. Zaten ben bütün uyuşturucu maddelerin
sınıflandırmasının ve içeriklerinin ne olduklarını hepsini biliyorum. Çünkü
uyuşturucu konusunda geri kalmışlık, cahillik çok önemli. Bu konuda ne kadar çok
cahil kalırsan o kadar iyi, Avrupa ülkelerine bakın artık esrarı falan geçmişler ve
metanfetamin kullanarak birbirlerini yiyorlar, on iki-on beş saat kafada yoksun,
halüsilasyonlar falan görüyorlar. Ha esrar kullandığım için pişmanım, vücuduma da
zarar verdiğinin farkındayım. Ama günahkar da olsa bir kulum. Çünkü hem dinen
zararlı, hem vücuduma zararlı, hem keseme zararlı, hem de aileme zararlı…Bütün
bunlar için pişmanlık duyuyorum ama şunu da biliyorum ki ben kimseye zarar
vermiyorum bunu içtiğim için. Kişiliğimden ödün vermiyorum, benim zararım sadece
kendime…Kullanmayanlar bana farklı bakıyor ve bu durum beni rahatsız ediyor.”
(Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Hem dinen hem aile değerleri hem de bütçesi ve sağlığı açısından bir yasağı
çiğnediğinin farkında olan Bahtiyar, “Bütün bunlar için pişmanlık duyuyorum ama
şunu da biliyorum ki ben kimseye zarar vermiyorum bunu içtiğim için. Kişiliğimden
ödün vermiyorum, benim zararım sadece kendime” diyerek bir savunma
mekanizması içine girmekte, yaptığı davranışı mantığa büründürmeye çalışmaktadır.
Uyuşturucu maddelerle alakalı geniş bilgiye sahip olma noktasında Batı’ya
benzemenin sakıncalı olduğundan Bahtiyar’a ters düşecek bir açıklamayla
Yazılmamış Olanı Yazmak adlı görüşmecimiz uyuşturucu maddelerin yasal olduğu
ülkeler gibi madde kullanmada özgür olmanın gerekliliğinden bahsetmektedir.
Yaşadığı toplumda uyuşturucu maddelere ve uyuşturucu madde kullanıcılarına tepki
gösterildiğinden bahsetmekte, bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etmektedir.
“…Toplumun

uyuşturucu

maddelere

ya

da

uyuşturucu

madde

kullanıcılarına tavrı oldukça yanlıştır. Çünkü bu ülke bugün esrarı yasallaştırsa
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kimse bu kadar uyuşturucu ağına düşmez. Mesela dünyada bugün Hollanda’da her
yerde esrarı satın alabilirsiniz, oturduğunuz herhangi bir kafede bile haşhaşlı kek
yiyebilir ya da istediğiniz kadar esrar içebilirsiniz. Orada adamlar cezaevlerini bile
kapatıyor, çünkü cezaevine düşen insan yok oralarda. Yani yasaklar kalkınca
suçlular da ortadan kalkar.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Toplumun uyuşturucu maddelere ve madde kullanıcılarına çok kötü gözle
baktıklarını vurgulayan Gri, çoğunlukla toplumun önyargılı olduğundan şikayet
etmektedir. Toplumu kendisinin yapmadığı bir davranış biçimi için sadece yanındaki
arkadaşının yaptığı davranıştan dolayı aynı kategoriye almalarından yakınan Gri,
arkadaşını öteleyerek aslında kendini toplumun dahil ettiği kategoriden sıyırmaya
çalışmış ve arkadaşını dahil etmiştir. Yaşadığı toplumda empati kurmanın
yoksunluğundan bahseden görüşmecimiz “sıradan, düzenli bir sosyal ilişkide kolayca
takdir toplayabilecekken madde kullanımı ve hayatındaki tercihleri ile yaşadığı
toplumdaki insanların ona sırt çevirmelerinden, bir damgaya maruz kalmaktan”
(Goffman, 2014: 33) dert yanmaktadır.
“Toplum uyuşturucu maddeleri ve uyuşturucu madde kullanıcılarını
‘kesinlikle dünyanın en zararlı insanları’ olarak görüyorlar. ‘Sana zarar veriyor,
seni öldürüyor, seni bir şeylere bağlıyor’ şeklinde algılıyorlar benim çevremdeki
kullanıcı arkadaşlarımı. Mesela benim torbacı arkadaşım vardı. Yaptığı iş falan
umurumda değildi ama bir gün oturduğumuz zaman polis bassa ben sadece
kullanıcıyım, satıcı değilim ki. O yüzden güme giderdim. Mesela o teknik takipteyse
ben sürekli onunla konuşuyordum, o yüzden ben satmazsam bile onunla beraber ben
de yanacaktım. Bu durum beni ürküttüğü için o arkadaşımla görüşmeyi kestim…Ben
de arkadaşa artık sen bu işi yapıyorsun, kendince önlemler de almışsın belli ama
bırakmayacaksın dedim. Ondan sonra bende arkadaşlığımı kestim. Belki bana hiç
zarar vermiyor olsaydı da sırf onun yanında olduğum için benim de hayatım
mahvolacaktı…Aldığım kişiyle çok yakın bir arkadaşlığım vardı. Beni çekemeyen
insanlar arkamdan ‘bu kız şundan bu maddeyi alıyor ama maddenin karşılığında da
onunla cinsel ilişkiye giriyor’ dediklerini de duydum. Daha bunun gibi daha
sayamadığım bir sürü şey diyorlardı ama aslında herkes benim aleyhimde her şeyi
söylerken kendileri de aynı şeyi yapıyorlar. Sadece benim hareketim karşımdakilerin
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gözüne batıyor. Oysaki ben bunu yaparken onlar da başka yanlışlar yapıyor. Onlar
bunun farkında değiller, sadece eleştirmenin peşindeler. Direkt damga, etiket her
şeyi yapıyorlar acımasızca ve toplumumuzda empati kurmak yok.” (Gri, 20, Konya,
Kadın)
Karmaşık duygular ve düşünceler içinde olan Doğa bir yandan kendisini
acımasızca eleştiren ve dışlayan erkek arkadaşının madde kullanımına karşı tepkisini
bir yandan da alkol kullanma durumunu sorgulamaktadır. Doğa’nın erkek arkadaşı
tarafından madde kullanımı yüzünden terk edilmesi kendisini dışlanmış olarak
görmesine neden olmuştur. Bu şekilde damgalanma sonucunda Doğa’nın diğer bütün
toplumsal kimlikleri bir tarafa itilerek erkek arkadaşının gözünde bütün kredisi
kaybolmuş, toplumsal olarak dışlanmıştır. (Bahar, 2008: 135) Bu şekilde bir
dışlanmaya maruz kalan Doğa, içinde yaşadığı toplumun empati kurmada daha
duyarlı olması gerektiğine inanmaktadır.
“…Kendim üzerinden yola çıkarsam toplum içerisinde çok değer verdiğim
biri bana sırf madde kullanıyorum diye kötü bakarsa kırılırım ama yine bırakmayı
düşünmem. Sadece ona bana kattığı şeyi anlatırım, beni anlamasını beklerim,
anlamasa yapacak bir şey yok. Keşke herkes madde kullansa da öğrense ne
olduğunu, neler yaşattığını maddenin. Mesela eski erkek arkadaşım ben madde
kullandığım için bana tepki koyuyordu ama ertesi gün kendisi tekila alıyordu, hep
beraber arkadaşlarıyla içip oraya buraya kusuyorlardı, eğlenip gülüyorlardı. Bu mu
iyi olan, güzel olan? O yüzden o benimle aynı frekansta değildi, olamazdı zaten
imkanı yoktu. Çünkü onun benimle empati kurmasını bekledim ama olmadı. İnsanlar
maddeyi aldığında nasıl olup alkolü aldığında nasıl olduğuna baksınlar. Yani ne
yararlı ne zararlı görsünler. Mesela ben alkol aldığımda kusmam çok daha mı iyi, o
zaman karşımdakiler böyle düşünüyorsa psikopatlar.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
Toplumun istikrarını olumsuz etkileme ve dolayısıyla toplumun sürekliliğini
tehlikeye atma ihtimali olan süreçleri inceleyen sosyologlar bu tür süreçleri , ‘sapkın’
olarak nitelendirirler ya da toplumsal düzensizlik belirtileri olarak tespit ederler.
Toplumun istikrarını sağlamaya destek olan, işlevsel ve istikrarı bozmaya yönelik
olan, bozuk işlevli özellikler arasında ayrım yaparlar. Sosyolojik bakış açısıyla ele
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alınan bu süreç, toplumda insanların farkında olmayabileceği ve sorun yaratma
ihtimali olan alanlara dikkat çekmesi ve duyarlılık gösterilmesi açısından faydalı
olmaktadır. Fakat öte yandan, bir toplum için neyin işlevsel neyin bozuk işlevli
olduğunu tanımlamak, pratikte kuramda göründüğünden daha zordur. Bir grubun
işlevinin ne olduğu ve nihayetinde bu işleve ulaşmaya nelerin yardımcı, nelerin de
engel olacağı sorusu çoğu zaman siyasi bir mesele olmaktadır. Grup üyeleri bu
işlevin ne olması gerektiği konusunda anlaşamaz ve kendi tanımlarının kabul
görmesi için mücadele ederler. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirildiğinde bir grubun
ya da kurumun işlevi, o kurumun doğasından değil de siyasi çatışma üzerinden türer.
Bu durumda hangi kuralların dayatılacağı, hangi davranışların sapkın addedileceği ve
kimin “hariciler” olarak etiketleneceği de siyasi bir olgu algılanmalıdır. (Becker,
2013: 29) Android adlı görüşmecimiz Becker’in sözlerini desteklercesine madde
kullanımının yaygınlaştırılmasının siyasi bir olgu olabileceğini açıklamaktadır.
Madde kullanımının yasal olmamasının da, serbest bırakılmasının da politik
nedenlerle açıklanabilecek bir durum olduğunu ifade eden görüşmecimiz toplumun
madde kullanıcılarına yönelik algının buna paralel olarak geliştiğini vurgulamaktadır.
“…Son zamanlarda bonzai denen bir illet çıktı. Ondan dolayı uyuşturucunun
türüne toplu bir linç oldu. Yani toplum uyuşturucu maddelere ve uyuşturucu madde
kullanıcılarına kötü gözle bakıyor, çok çok kötü gözle bakıyor. Ama baktığın zaman
gelişmiş dünya ülkelerinde Amerika’da birkaç eyalette son zamanlarda esrar
kullanımı serbest bırakılmaya başlandı. Tam bilmiyorum altındaki nedeni ama
politik bir durum olabileceğini düşünüyorum. Neye dayanarak böyle bir karar alındı
ama isteyen, ne bileyim ya bence esrar içebilmeli. Mesela alkolün raflardan alınıp
esrarın raflara yasal olarak konulmasını kesinlikle ben tercih ederim yani. Aynı
fiyatta olacaksa hem daha uygun hem de dediğim gibi esrar içen bir adam çok zarar
saçan bir adam haline dönüşmez. Kannabis dedikleri şey dalından kullanıcıya kadar
hiçbir işleme tabi tutulmadan getirilen doğal maddelerdir. O yüzden doğaldır. Bu
doğallıkta olursa ben raflarda bulunmasını isterim açıkçası. Hollanda’daki gibi belli
bir standartazisyonunun olmasını isterim. Türkiye’de nereden bakarsak belli bir yaş
aralığını indeks alacak olursak, mesela 40 yaşına kadar bir aralıkta bence on kişiden
biri esrarı tüketiyor. Bilhassa erkek bireylerde bu oran biraz daha fazladır. Bunu
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devlet olarak sen kontrol edemiyorsun belli ki, bu zıkkımı bulan buluyor, içen içiyor.
En azından devlet denetimi altına alırsa ve bilinçlendirirse insanları sonuç böyle
olmaz belki. Hollanda’da yasal olmasına rağmen içmeyen de çokmuş yani. Herkes
içiyor diye bir şey yok Hollanda’da, daha çok turist çekmek amaçlı yapılmış bu yasal
düzenleme. O kadar bilinçli bir halk ki, en son dünya çapında turist çeksin ve içenler
rahat rahat kullanasın diye yapılmış diye biliyorum. ‘Gelsinler, bizim bu Avrupa
rüyasını tatsınlar, esrarlarını içinler’ diye muhabbetine yapılmış bir politika. Çünkü
toplumun bilinci çok fazla. Bizim ülkede de içiliyorsa madem, bu zıkkımı da
engelleyemiyorsa devlet ve bence alkolden daha faydalı olarak görüyorum, daha
doğrusu alkole nazaran daha az zararlı olduğunu düşünüyorum, yasallaştırsın.
Bilinçli olarak da engellemek istemiyor olabilir devlet, onun da etkisi vardır
şüphesiz. Çünkü afyon verilmiş beyinleri yönetmek her zaman daha kolaydır ya da
dünyadan bihaber yetişen toplumun belli bir kısmı olduğu zaman kendi emellerini
daha farklı yerlere götürebilirsin. O da bir etkidir ama esrarla tanıştığı andan
itibaren ‘ölene kadar da içeceğim, çocuklarıma da içireceğim, torunlarıma da
sarmasını öğreteceğim’ diyen bir ton adamla karşılaştım ben. Bu bir kültür haline
gelebilir yani artık. Nasıl ki Trakya’daki adam yakınının doğmuş çocuğunun
kundağına bir şişe rakı koyuyorsa, öyle bir gelenek kültür varsa aynı şey esrar içinde
olabilir. Bu durumun Türkiye’de kültürleştiğini ben düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de
gittikçe bu bilincin oturacağını düşünüyorum. Her ne kadar Batı’yı yirmi yıl geriden
takip ediyor olsak da, bir üçüncü dünya ülkesi değiliz, gelişmekte olan bir ülkeyiz. O
yüzden Türkiye sosyolojik açıdan da toplumsal olarak bilinç kazanıyor, Batı’ya
yaklaşıyor. Yani bir Batılılık olacak. Bununla ilgili bir bilinç ya da kültürleşme
olacak. Mesela bu LGBT falan filan çıktı. Bizim ülkemizde ne kadar yadırganırdı. Bir
on yıl öncesine kadar biri çıksa ve ‘ben eşcinselim’ dese öldürme sebebi olurdu, nefsi
müdafaya girecek boyutta bir etkisi vardı. Ama şu anda adamlar çıkıp da rahat bir
şekilde ‘ben eşcinselim’ diyebiliyor yani. Ki ne kadar yadırganan bir şeydi. Eminim
bizim ülkede bir insanın eşcinsel olmasındansa uyuşturucu madde kullansın mantığı
vardır. LGBT bile meşruluk kazandıysa bunun için de bir zemin oluşturulabilir yani.
Alkol satmasın bence esrar satsın bizim ülke. Günün birinde illa ki LGBT gibi
uyuşturucu maddeler de meşruluk kazanacak zaten. Böyle arabaların havada uçtuğu
dönemlerde falan, kimse kimseyi pek takmayacak açıkçası, herkes birbirinin
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yaşantısına saygı duyacak. O günler de gelecek ama bilmiyorum bu ülke ne kadar
hazır bu duruma.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
‘Yaşadığımız toplumda madde kullanımının her ne kadar ötelenmiş,
yadırganan bir durum olduğunu ifade etsek de LGBT grubunun meşruluk kazandığı
bir ülkede bir zaman gelecek uyuşturucu madde kullanımı da meşrulaşacak, bir
kültür haline gelecek’ diyen görüşmecimiz Android esasında çok da uzağında
olmadığımız bir meseleye dokunmaktadır. Madde kullanan bireylerin kendi
aralarında bir altkültür oluşturdukları günümüz coğrafyasında madde kullanım
yaşının 12’lere düştüğü toplumumuzda “uyuşturucunun kültürleşmesi” de an
meselesi olmaktadır.
Toplum nezdinde kullanılan maddelerin normalleştiğinden bahseden John,
kimyasallara tepki gösterildiğini, onun dışında sigara, alkol, esrar ve türevlerinin
kullanımını normal karşıladığını açıklamaktadır.
“…Toplumumuzun %50’si demek istiyorum, çünkü etrafımda çok fazla alkol
ve sigara içen insan var ve bunların da birer uyuşturucu madde olduğunu sayarsak,
toplumun uyuşturucu maddelere karşı çok fazla toleransı var. Normalleştirme
bazında çok fazla normalleşmiş, artık sanki bu da hayatın bir parçası olmuş.
Özellikle kimyasal olan uyuşturuculara karşı bağımlılığı olan insanlara bakış açısı
kötü oluyor toplumun. Çünkü o uyuşturucu maddelere ulaşmak için her şeyi
yapabilecek insanlar oluyor. Yani bu konuda babasını annesini öldüren, bankadan
para çalan veya hırsızlık yapan bir sürü insan görüyoruz yani. Esrara çok da bir
tepki yok, çünkü normalleşmiş durumda.” (John, 24, Konya, Erkek)
Madde kullanımının yasallaştırılmasının ya da yasaklanmasının bir devlet
politikası olduğunu düşünen Sosyal İçici, bir toplumda yaşanan kaotik durumların
bireyleri ister istemez madde kullanımına yönlendirdiğini ifade etmektedir.
“…Toplum uyuşturucu maddelere yahut uyuşturucu madde kullanıcılarına
kötü bakıyor. Ki zaten bu artık bağımlılık aşamasındaysa insana yapmaması gereken
şeyleri bile yaptırıyor. Benim gözümde de bir duruş oluşturmuyor kullanan ya da
onları kullanmaya iten kişiler. Yani kullanmaya iten derken aile veya sıkıntılardan
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bahsetmiyorum. Ben bu tarz şeylerin tamamen devlet politikası olduğunu
düşünüyorum. Çünkü bir zamanlar 2009-2010 yıllarında Ankara’nın hiçbir yerinde
esrar bulunmuyordu. Ama eroini, Extacy’i her istediğin zaman, dakikada
bulabiliyordun. Konya’da da aynı şekildeydi yine esrar yoktu ama eroin çoktu. Şu an
Konya’nın gençlerinin yarısı eroinman, bundan emin olabiliyorsun. Festivaller
mesela hep bu tarz şeylere yönelik. Avrupa’da, Amerika’da var bu festivaller. Çok
kültürlü bir şey bu festivaller. 1991 yapımlı bir film olan Zehirli Sokaklar’da ana
tema crack (kokain) işleniyor ve vermek istediği düşünce de kaos zamanlarında
insanların sadece kokain içerek kafayı bulmak istedikleridir. İnsanlar zaten normal
yaşamlarında mutlu değiller. Yani kullananı da kullanmayanı da herkes mutsuz.
Etrafımızdaki herkes mutsuz. İki cephede savaştayız. Zaten nereden bakarsak otuz
yıldır Doğu soğuk savaşta, Batı’da işler istenildiği gibi gitmiyor, ilerleme yok, refah
yok. Bu ister istemez çalışanlara yansıyor. Çalışanlar annemiz, babamız,
ağabeyimiz, kardeşimiz, aldığı parayla geçinemiyor, mutsuz, evinde mutsuz. Öyle
olunca da kafa dağıtacak bir şeyler arıyor. Bu kafa dağıtacak şeyler de çoğunlukla
yararlı bir şey olmuyor. Millet sürekli kahvede, bilardo salonunda, orada- burada
falan ama her zaman işte kafa dağıtacak şeyler ya da yerler buralar olmuyor.
Mesela inanılmaz derecede depresyon ilaçları kullanılıyor. Uyuşturucu ya da Extacy
etkisi veren antidepresan ilaçlar var mesela.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
‘Türkiye alkol içmeyi de madde kullanmayı da bilmiyor’ diyen Mechul,
kapalı bir toplumda yasaklanan olay ve olguların bireyler tarafından bastırılmış
duygular şeklinde içselleştirdiğini ve bu durumun bir yansıması olarak madde
kullanımına

yöneldiğini,

fakat

kullanmayla

alakalı

olarak

dozunu

iyi

tutturamadığından yakınmaktadır.
“…Toplum haklı olarak uyuşturucu maddelere yahut uyuşturucu madde
kullanıcılarını biraz itici bulabiliyor. Çünkü insanlar itici hale getiriyorlar. Düşün
artık iğreneceği pozisyona getiriyorlar. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Doğru dürüst
kullansalar belki bu bakış açısı değişir. Dini olarak bilmiyorum, bir şey diyemem,
nihayetinde biz Müslüman ülkeyiz. Mesela Avrupa bu durumu aşmış durumda ama
bizim ülkemizde dini olarak günahtır. O yüzden dini olarak bilmiyorum.” (Mechul,
25, Batman, Erkek)
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Bireylerin madde kullanma alışkanlığına dair toplumun çoklu bir bakış
açısına sahip olduğunu öne süren Anter, bu durumu kategorize ederek açıklamıştır.
Madde kullanımından, alımı ve satışından memnun olup da bunun tam aksi bir
durum olarak eziyetini çekenlerin de olduğunu ifade etmiştir.
“…Toplumun maddelere ya da kullanıcılarına bakış açısını üçe bölebiliriz
galiba ya: Birincisi kullanıcılar, ikincisi satıcılar, üçüncüsü nötrler (arada kalmışlar,
anne-babalar). Gerçi satanların ya da kullananların çoğu da anne-baba mesela, o
da başka bir bakış açısı ama şimdi ben satıyorum, sen alıcısın bir de bizim
annelerimiz babalarımız var. Ben satıyorum memnunum, para kazanıyorum bu işten;
sen alıyorsun, kendine zarar veriyorsun o eksi tarafı belki de ama kafan güzel
olduğuna kendini mutlu edip inandırmışsın bu da senin için iyi bir şey, aslında kötü
bir şey; bir de anne-baba kısmı var, olan bitenden her şeyden bihaberler, aslında en
büyük eziyeti de onlar çeker. Öğrendiklerinde de tam bir travma yaşarlar.” (Anter,
26, Erzurum, Erkek)
Bir bireyin, kendisinden etkin bir şekilde toplum tarafından talep edilen
yaşam standardına uygun bir şekilde yaşamını idame ettirme konusunda başarısız
olmasına rağmen bu başarısızlığın ona olumsuz yönde etki etmemesi de
muhtemeldir. Dolayısıyla bu süreçte birey, yabancılaşmasının, kimlik meselesine ve
tercihlerine dair inançlarının koruması altında kendinin tamamıyla normal olduğunu,
asıl normal olmayanların ise kendisine normlarla bezenmiş bir yaşam sunanlar
olduğunu düşünmektedir. Çünkü madde kullanımına dair toplum tarafından
damgalanmıştır. Bu durumdan fazlasıyla etkilenmiş olmasına rağmen pişmanlık
duymamaktadır. (Goffman, 2014: 35) Araştırmamızın saha çalışmasında elde edilen
verilere göre görüşmelerimizin de aynı duygulara girdiği gözlemlenmiş, madde
kullanan bireylerin madde kullanımına dair içinde yaşadığı vicdani muhasebeye,
ailesel, toplumsal, dinsel vs. değerlere karşı duydukları mahcubiyete rağmen madde
kullanımına dair edindikleri alışkanlıklardan ötürü pişmanlık yaşamadıklarını dile
getirdikleri, toplumun kendilerini ötekileştirip dışladıkları anlarda savunma
mekanizmasına bürünerek kendilerini yücelttikleri tespit edilmiştir.
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3.10.2. Toplumsal Denetimi Hissederek Madde Bağımlısı Olmak, Madde
Bağımlılığına Devam Etmek
Madde kullanmayı öğrenmek, bireyin düzenli bir madde kullanımını
gerekleştirmesine yardımcı olmaktadır, fakat yeterli değildir. Birey madde
kullanımını uygunsuz ve gayri ahlaki ilan eden toplumsal güçlerle mücadele etmek
zorundadır. Bu yüzden madde kullanımını engellemek için geliştiriliş ayrıntılı
toplumsal denetimlere rağmen hangi olaylar ve deneyimler silsilesi sonucunda ve
hangi ruh dünyasıyla bireyler madde kullanmaya devam edebilmektedir? (Becker,
2013: 90) Aklımızda belirginleşen bu soruyu netleştirmek için görüşmecilerimize
yönelttiğimiz

“Toplumsal

denetimi

hissederek

madde

kullanmak

size

ne

hissettiriyor? Yani hem toplum tarafından hem de yasal düzenleyiciler tarafından
denetlenmek sizde ne gibi duygular uyandırıyor?” sorusuna cevaplar bulmaya
çalışılmıştır.
Her çeşit madde kullandığını, hatta yasal düzenleyiciler tarafından
dinlenildiğinin farkında olan kadın görüşmecimiz kontrollü olduğunu, kolluk
kuvvetlerine karşı tedbirli olduğunu ileri sürmektedir. Toplumsal olarak ise hiç
kimseden çekinmediğini defalarca dile getirmiştir.
“Ben hiçbir zaman o denetimi hissetmedim, o baskıyı yaşamadım.
Telefonlarımın falan dinlendiğini de biliyordum ama hiçbir şekilde polisle falan
karşı karşıya gelmedim. Aslında yasal olmayan her şeyi yaptım ama ben
kontrollüydüm ve her şeyin farkındaydım. Yani yasal güçlerle benim hiçbir sıkıntım
olmadı, olacağını fark ettiğimde ise kullanmayı bıraktım zaten.” (Yazılmamış Olanı
Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Yazılmamış Olanı Yazmak adlı görüşmecimiz gibi Doğa’da yasal ve
toplumsal denetimi çok fazla önemsemediğini dile getirmiştir.
“Ben hiçbir şekilde onları düşünmüyorum ki, benim hiç umurumda değil.
Çünkü bir aralar ben aşırı siyaset konuşup değerlendirme yapardım. Bu böyle olsun,
insanlar şöyle olsun falan diye ama şu an ne gerek var diyorum. Takmıyorum,
umursamıyorum.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
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Toplumsal denetimi çok fazla dikkate almayan, hatta yaşadığı toplumla
inatlaşmışçasına marjinal görünümlere bürünen ve davranışlarda bulunan Gri de tıpkı
Yazılmamış Olanı Yazmak ve Doğa gibi her ne kadar umursamadığını dile getirse de
yakın zamanda başına gelen talihsiz bir olaydan dolayı çok korktuğunu ve hayatında
radikal kararlar aldığını dile getirmektedir. Hiç bilmediği bir arkadaşının madde
kullanımından sonra evinde öleceğinden tedirgin olan Gri, hem topluma karşı ne
açıklamaya yapacağından hem de yasal olarak ağır bir ceza alacağından oldukça
endişelenmiştir.
“Korku dolu bir an yaşadım ve çok korktum…Ben o günden sonra da zaten
adamakıllı içmedim hiç ve ilk defa o korkuyu yoğun hissettim. Zaten içerken polis
gelse ne yaparım diye korkuyordum ama bu daha kötü bir korku oldu yani. Toplum
etkisini, millet ne der diye her şeyi geçtim. Benim hayatımı tamamen kötü yönde
etkileyecekti ve o olaydan sonra kararlar aldım. Kesinlikle evimde içirmiyorum
artık…” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Kendince tedbirler aldığını ve zaten yasal koruyucular tarafından gözaltına
alınma durumunda suç işleyecek bir pozisyonda olmadığını dile getiren Android,
kimi zaman kolluk kuvvetlerince yakalanmanın kendisi için bir çıkış yolu olacağını
bile düşünmüştür. Yasal düzenleyiciler tarafından kontrol altına alınırsa kendi elinde
tutamadığı

madde

kullanım

durumunu

düzenleyebileceğinden,

hatta

terk

edebileceğinden bahsetmektedir.
“Yasa koyucular, kolluk kuvvetleri ya da ne bileyim polis tarafından
yakalanma beni ilgilendirmiyordu. Çünkü ben kendimi bildiğim için yatsam da sıkıntı
yoktu ya benim açımdan. Yani kaza kurşunuyla, yanlışlıkla bile olsa, pardon diyerek
alacak bile olsalardı benim için sorun yoktu. Çünkü ben kendimi biliyordum. Bir suç
işlemiyordum kendimce ya da bir hırsızı evime sokarak saklamıyordum onu
kimseden, benim evimde kalmıyordu, ben bakmıyordum ona. O yüzden toplumsal
denetim benim umurumda değildi açıkçası. Ben içiyordum sadece çok çok benim
yatacağım neydi ki yasal denetimlilik falan olurdu. Bazen o kadar çok içiyordum ki
artık keşke yakalasalar da bir denetimli serbestlik falan verseler ve artık içmesem
gidip idrar tahlili falan veriyoruz ya üç ayda bir falan onların denetimliliği için diye
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düşünüyordum. Artık içmek istemediğim için keşke yakalasalar da gitsem diye dua
ediyordum. Korkmuyordum yani açıkçası. Benim için çıkış yolu olacak diye
düşünüyordum

ama

kafam

güzelken

derse

girmek

istemiyordum

mesela.

Anlaşılmıyordum aslında dışarıdan bakıldığı zaman ama biriyle muhatap olacak
olmak ya da biriyle iletişime girecek olmak beni sıkıntıya sokardı diye
düşünüyordum.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Yasal düzenlemenin olması ve yasa koyucuların kullanıcı bireyleri
denetlemesi Anter için belirleyici bir faktör olmaktadır. Bu durumdan çekinen
görüşmecimiz madde kullanımını da ona göre düzenlemekte, hatta yasal olmayan
madde kullanımını terk edip yasal olan alkol kullanımına yönelmiştir. Yasal
düzenlemelerde yanlışlıkların olduğundan bahseden görüşmecimiz bu durumlara
açıklık getirmiştir.
“İlk herhalde şunlar söylenebilir: babamız-annemiz bu tarz şeylere çok
tersler ya, yani onların bilmeden bir şeyleri gizli kapaklı yapmak insanı biraz
heyecanlandırıyor ya bunun gibi uyuşturucunun bu kadar müthiş revaçta olmasının,
ilgi görüyor olmasının, müthiş satılıyor olmasının, kullanıcısının olmasının sebebi
hakikaten yasaklardı. Çok basit bir algısı var. En basitinden bugün alkolü saat
ondan sonra satmıyorlar demi. Bu gün hem ekonomik hem de insani anlamda iki
zararlı şeyi var. Gece tekelleri var, iki katı fiyatına satıyorlar ama gece ondan sonra
alkol bulmak isteyen buluyor mesela bu birincisi. İkincisi ise yasal olana bir
durumdan yasa dışı para kazanan insanlar oluyor. Bireyde yasal olan bir şeyin bu
şekilde alınması daha da hırçınlık sebebi olabiliyor. Kafelerde sigara içme mevzusu.
‘Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır’ sebebiyle insanlar şimdi sigara içmek için
dükkan dükkan geziyorlar. Hangi dükkanda sigara içiliyor diye, sigara içmemek
yerine içilen yeri aramayı tercih ediyorlar. Kendi yasağını kendin çiğniyorsun
yani…Ben toplumsal baskıyı üzerimde ilk defa lisede tuvaletlerde sigara içerken
hissettim. Onun dışında da bir baskı hissetmedim. Polislerin korkusu var tabi. Kolluk
kuvvetlerinin ciddi anlamda var korkusu. Çünkü yakalandığında aslında belki çok
küçük miktarla yakalanıp, kendin içiyorsun nihayetinde ticaretini yapmıyorsun,
bende bu zaman kadar çok şükür hiç satmadım, kimseyi zehirlemedim ne alkolde ne
madde de, o zaman seni yakalayan polisin vicdanına kalabilirsin. Bunun korkusunu
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yaşadım. Aslında içiciyken dağıtıcı gibi gösterilebilirdim yani. Bunun korkusu çok
vardı ve bu durumdan içeriye giren çok tanıdığım insan oldu.” (Anter, 26, Erzurum,
Erkek)
Yasal düzenleyicileri dikkate alan ve hatta madde kullanımını sırf bu yüzden
tamamen terke edeceğinden bahseden Mechul de Anter gibi yasal olmayan bir
maddeyi kullanmaktansa yasal olan alkolü kullanmayı tercih edeceğini ifade etmiştir.
“Yasal baskıyı dikkate alırım. Bırakırsam kullanmayı o yasal baskıdan dolayı
bırakırım. Mesela alkolü ileriki zamanlarda da içebilirim. Çünkü yasal bir baskısı
yok ama cigara ve diğer uyuşturucu maddeler yasal olmadığı için bırakırım yani.
Yasal düzenleyicilere ters düşmemek adına. Yapacak bir şey yok ani. Çünkü yasal
düzenleyicilerle ters düşersem ben de ezilmiş pozisyonuna düşerim. Evli, çocuklu
olunca gidip cigara mı alayım torbacıdan? O konumda gidip cigara alamam yani
torbacıdan.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Yasa dışı bir davranışta bulunduğundan dolayı (madde kullanımı) John,
kendini oldukça rahatsız ve huzursuz hissetmektedir.
“Kötü hissediyorum tabiî ki. Bahsettiğimiz şey bir yasak, yasak bir şeyin
üzerine bu kadar gittiğimin zaman kendimi kötü hissediyorum. Devlet bu durumun
olmasını istemiyor, her ne kadar alkol ve sigarayı satıyorsa bile, bunlar yasal olsa
bile, esrarı ve türevlerini yasallaştırmak istemiyor. Çünkü sağlığa zararlı olduğunu
biliyor yani.” (John, 24, Konya, Erkek)
Yasakların olmasından rahatsızlık duyan Sosyal İçici’ye göre yasal
düzenleyiciler yasak koydukça bireyler de bu yasakları çiğneyecektir. Yasakları
çiğneyen biri olarak madde kullanıcılar ile yasa koyucular arasında bir
kandırmacanın sürüp gideceğinden bahsetmektedir.
“Yeterince akıllı olmadıklarını düşünüyorum. Yani nereye kadar, neyi ne
kadar yasaklayabilirsin ki. Sen yasakladıkça, yani şu an alkol ve sigara hariç her şey
yasak,

ama

sen

yasal

uyuşturucuları,

antidepresanları,

şunları,

bunları

verebiliyorsun. Hani politika çarpık, öyle olunca kullanıcı da kendini onlardan daha
zeki hissedip kandırmaca yoluna gidebiliyor.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
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Duygularını ifade etmekten çekinen bir başka görüşmecimiz kaçamak
cevaplar vermektedir.
“Yani o an yaşadığım duyguyla alakalı olur hislerim.” (Zenci, 26, Dünyalı,
Erkek)
Düzenli olarak esrar ve alkol kullanan fakat eroine karşı oldukça hassas olan
Bahtiyar, toplumda madde kullanıcılarına yönelik toplu bir etiketlemenin olduğunu,
bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirmektedir. Bilinçli ve duyarlı esrar
kullanıcıların eroine karşı mücadele verdiğini iddia eden Bahtiyar bu duruma karşı
duyarlı olduğunu ileri sürmektedir.
“Rahatsız

oluyorum.

Toplumda

uyuşturucu

kullanmayan

adam

uyuşturucunun iyisini, kötüsünü bilmez. Sadece ‘uuuu bu uyuşturucu kullanıyor,
esrar kullanıyor’ der, geçer. Ama esrar kullanan adam, alkol içen adam bunu ayırt
eder. Eroinle mücadele edenlerin çoğu esrar içtikleri için karşıdırlar. Mesela bana
deseler ki sen ölürsen eroini ortadan kaldırırız, ben ikiletmem ve canımı veririm
yani. Toplumda eroin için neler neler yapan insan var. Benim de kardeşim var. Ben
maddenin iyisini, kötüsünü bildiğim için bu duruma duyarlıyım.” (Bahtiyar, 28,
Diyarbakır, Erkek)
Görüşmecilerimizin bir kısmı toplumsal denetimi de yasal denetimi de çok
fazla önemsemediklerini dile getirseler de aksi bir durumda dikkate alarak madde
kullanımını sürdürmektedirler. Madde kullanımını genellikle gece içmeyi tercih
etmeleri hem toplumdan soyutlanmak hem de yasal düzenleyicilerden uzaklaşmak
amacını taşımaktadır. Yani kendileriyle çelişen cevaplar veren görüşmecilerimizde
yaptıkları davranışı kendilerince normalleştirme çabaları dikkat çekmektedir.
Toplumsal ve yasal denetimin olması gerektiğine inanan diğer görüşmecilerimiz ise
içinde bulundukları durumdan sıyrılma, madde kullanma alışkanlığını terk etme
adına kendilerine yardımcı bir alan olarak görmektedirler.
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3.11. MADDE BAĞIMLISI BİREYİN HAYAT PRATİKLERİ
3.11.1. Din
Saha

araştırmamızda

görüşmecilerimizin

büyük

çoğunluğunun

dini

değerlerine önem verdikleri görülmüş ve madde kullanımlarına dair duydukları
kaygının temelinde dini inançlarına ters düşen bir şeyi yapmaktan ötürü vicdani
muhasebe yaşadıkları gözlemlenmiştir.
Madde kullanmaya dair duyduğu kaygının temelinde geleneksel, ailesel,
toplumsal ve dinsel değerlerin bir bütün olarak bulunduğunu dile getiren Zenci adlı
görüşmecimizin din noktasında hassasiyeti bulunmaktadır.
“Bunların hepsini hissettim ama en merkezde olan aileme karşı
mahcubiyetlik…Allah’ın ve annemin benden razı olduğu gördüğümü hissettiğim anı
görmek, yaşamak isterdim. Aynı şekilde ailemin, yakınlarımın yani.” (Zenci, 26,
Dünyalı, Erkek)
Madde kullanımından dolayı sağlığını çok fazla düşünmediğini söyleyen
John, dini değerlerine uygun olmayan davranışlarda bulunduğundan ötürü kendini
kötü hissetmektedir.
“Sağlıktan ziyade içtiğim sürece ben kendimi zaten çok kötü hissediyorum,
sırf dini değerlerime ters düştüğü için. Dinimiz zaten mantık dini olduğu için
dinimizce ters bir şey mutlaka topluma, sağlığa, aileye de zararlıdır.” (John, 24,
Konya, Erkek)
Dindar bir anne babaya sahip olduğunu dile getiren Anter, kendi benimsediği
düşünce yapısı ne olursa olsun, bir yerlerde madde kullanımından dolayı vicdani
muhasebeye girdiğini ifade etmektedir.
“…Ama o içme ya da bırakma sırasında ben vicdan azabı çekiyordum ya.
Çünkü benim babam dindar bir adam nihayetinde, tamam şimdi şey diyebiliriz,
babamın kendi iradesi ama bu da senin kendi özgür iraden, ama ne kadar zorlarsak
zorlayalım içinde bulunduğumuz toplumun şartları hiç de bunu desteklemiyor.
Şundan dolayı, ne kadar anarşist bir ruh yapısıyla da yaklaşsak karşımızda bizi
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büyüten aile ve toplumun körüklenmiş bir yapısı var ve bunun istediğin kadar üstüne
git, empoze edemezsin insanlara. Babam dindar, muhafazakar bir adam mesela,
annem keza öyle, ağabeylerimin çoğu öyle. Şimdi onların arasında benim evimde
hiçbir zaman alkol vitrinim olamaz yani. Alkol vitrinim olsa babam gelmez yani… Bu
yaptığım vicdani muhasebe aileme karşı duyduğum saygıdan oluyor, her ne kadar
özgür irade derdine düşsek de kabul etsek de etmesek de biz doğduğumuzdan beri bir
din konusu empoze edilmiş ve bunu istesek de istemezsek bir yerlerden fırlayıp
çıkıyor.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
İbadetlerine bağlılık gösteren bir anne-babaya sahip olan Android, kendi
çevresinde madde kullanan bütün bireylerin madde kullanımından dolayı sahip
oldukları dini inançlarına ters davrandıklarının farkında olduklarını; fakat bırakmak
için din faktörünün kendileri için çok da belirleyici olmadığından bahsetmektedir.
“…Ya zaten Konya’da içtiği şeyin günah olmadığını niteleyen adam yok.
Herkes yaptığımız şeyin günah olduğunu biliyordu, bende onun farkındaydım ama
Allah affetsin çok iyi bir kul değiliz yani o çok tetiklemiyordu. Bir yerlerde var ama
yine de dini inançta.” (Android, 27, Malatya, Erkek)
Alkollü iken babasının evine, babasına duyduğu saygıdan ve babasının din
anlayışından

dolayı

girmekten

çekinen

Mechul

de

aynı

mahcubiyetliği

hissetmektedir.
“…Dini inançlarda oluyor ama insanlara karşı değil, bireysel kendi
vicdanımda bir mahcubiyet hissediyorum. Dış kesimde değil yani. Aileme karşı
oluyor.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)

3.11.2. Siyasi Görüş/İdeoloji
“Çok sıkı bağlı olduğunuz bir ideolojiniz ya da siyasi görüşünüz var mı?”
sorusuyla görüşmecilerimizin yaşadığı toplumdan memnun olup olmadıklarını
öğrenme amaç edinilmiştir.
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Maddi açıdan ailesinden çok fazla para desteği almayan Bahtiyar bunun
sıkıntısını çekmektedir. Babası ve annesinin ideolojik görüşünü ifade eden ve
durmadan tartışan ebeveynlerinin para yüzünden tartıştığı algısına girdiği için küçük
yaşlardan beri çalıştığını belirtmektedir. Evden uzaklaşıp sokaklara sığınan
Bahtiyar’ın madde kullanma alışkanlığı da sokaklarda başlamıştır.
“Şu anda yaşasın kapitalizm diyorum ve bence kapitalizmden başkası yalan.
Çünkü bütün dünya kapitalizmin köpeği olmuş. Fakat küçükken ilk okuduğum kitap
Dar Ağacında Üç Fidan oldu. Annem sosyalistti, babam faşistti. Ben bu durumu
kitaplardan önce evde gördüm. Babam annemi çok döverdi, ben on üç, on dört
yaşına gelip ta ki babama isyan edene kadar bu böyle devam etti. Yani bir nevi
annem ezilen halktı. Babam asabiydi ve her fırsatta döverdi annemi. Belki bu durum
benim evden uzaklaşama neden oldu. Evde kalmak istemiyordum bir yandan, ama
evin huzuru bozulmasın diye de çalışırdım, para getirirdim eve. Aman kavga
etmesinler falan diye düşünürdüm ve ben hep böyle büyüdüm. Kendimi evden ziyade
sokaklara attım, daha çok sokaklardan arkadaşlardan edindim ve arkadaşlarımla
büyüdüm.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek)
Bahtiyar gibi küçük yaşlarda hem okuyup hem para kazanmak zorunda olan
Anter içinde yaşadığı toplumun sistemini eleştirmektedir.
“Var, Komünizim. Çünkü sistem ben olmalıyım. Sistem benim için çalışmalı,
ben sistem için değil. Ben sistem için çalışırsam sadece birilerinin cebini
doldururum. Ama sistem bizim için çalışırsa herkes eşit olur.” (Anter, 26, Erzurum,
Erkek)
Yaşadığı toplumdan memnun olmayan John insanların daha anlayışlı
olmasını isterken bu durumu sadece madde kullanıcılarına yönelik olarak
algılanmaması gerektiğini ifade etmektedir.
“Yok. Yaşadığımız dünyada insanların birbirlerine tolereli olmasını isterdim,
daha doğrusu insanların birbirlerine daha saygılı olmasını isterdim. Bunu yasakları
delen veya bir madde kullanan insanlar için kastetmiyorum. Dünyanın daha
yaşanabilir olmasını isterdim.” (John, 24, Konya, Erkek)
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Sorduğumuz soruyu direkt siyasetle ilişkilendiren Gri, “devlet, parti, siyasetle
işim olmaz” diyerek söze başlamış ve sonrasında maddelerin yasal olması durumunu
kendince değerlendirmiştir. “Kendi dünyamı, kendi devletimi, kendi partimi kuran
biriyim”

diyen

Gri,

yaşadığı

toplumda

yasakların

olmaması

gerektiğine

inanmaktadır. “Yasaklar çiğnenmek içindir ve ben bu lafın en güzel örneğiyim.
Ailem bana bir sürü yasak koydu, kural koydu ama yasaklanan her şey bana daha
cazip geldi ve çiğnedim.” diyen Gri madde kullanımıyla da aslında hem ailesine hem
de yaşadığı topluma başkaldırmaktadır.
“Yok. Siyasetle zaten hiç alakam yok, mesela şu an bana bir partinin
başkanını sorun ya ismini bilmem ya da hangi partiden olduğunu bilmem. Siyasetti,
devlet işleriydi, onlardan tamamen uzağım. Yani tamamen kendimi idare etmek
kafasındayım. Siyasetle alakalı eleştirim ya da yargılama olmaz ama tamamen kendi
hayatımda kendi devletimi, kendi partimi kurmuş bir şekilde ilerliyorum diyebiliriz.
İnsanların kesinlikle öğrenmeye açık olduğu bir dünyada yaşamak isterdim. Yani
yargılamadan önce dinleyip anlayan insanların olduğu bir dünyada yaşamak
isterdim. Herkes bilinçli olup önce kendileri için yaşayan insanlar olsun. Çünkü ben
dar bir toplumdan geldim, aşırı küçük ve dedikoducu bir yerde yaşıyorum. Hiç kimse
kendisi için bir şey yapmaz, sürekli o bunu dedi, bu şunu dedi diye konuşur. Bak
şunun kızı şunu yapmış kafasındalar ve ben böyle düşüncelerden nefret ediyorum.
‘Kendine bak, başkası ne yapıyor, ne ediyor ilgilenme kardeşim ya’ Tamam eğer o
kişiyi seviyorsan git hatasını ona söyle, millete yayma. Yargılayıcı olmamalı insan.
Yasaklar çiğnenmek içindir ve ben bu lafın en güzel örneğiyim. Ailem bana bir sürü
yasak koydu, kural koydu ama yasaklanan her şey bana daha cazip geldi ve
çiğnedim…Yasaklardan bahsetmişken kullandığımız maddelerin yasal olmasını bir
yandan isterdim ama bir yandan da istemezdim…” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Toplumdaki yasakların olmaması gerektiğine inanan ve madde kullanmak
isteyen herkesin rahatça kullanabilmesini isteyen Sosyal İçici ideolojik olarak
sosyalizmi benimsemektedir.
“Sosyalizm diyebiliriz.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
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Her şeyin bir ismi olduğundan şikayetçi olan Doğa bu durumdan rahatsız
olduğunu dile getirmektedir. Saçlarının rastalı olduğu için toplum tarafından farklı
algılandığı, madde kullandığı için arkadaşları tarafından eleştirilerek bir isme tabi
tutulmaktan rahatsız olduğu gözlemlenmiştir.
“Her şeyin bir ismi var ve ben ona karşıyım aslında. Hiçbir şeye bağlı
değilim ama aslında çok şeye bağlıyım. Ben çok karışığım ya. Umarım kendimi
bulurum ve doğrusunu bulurum. Buldum diye sanma halinde olmak istemiyorum.”
(Doğa, 20, Konya, Kadın)
Çok fazla bu konuda görüş beyan etmek istemeyen Zenci adlı görüşmecimiz
evrensel kardeşlikten yana olmaktadır.
“Her partiden olabilirim. Ben dünyalıyım dedim ya.” (Zenci, 26, Dünyalı,
Erkek)
Buna benzer bir yaklaşımla Mechul:
“Çok koyu bağlı olduğum hiçbir şey yok. Hiçbir şey…” (Mechul, 25,
Batman, Erkek)
Yaşadığı toplumun daha iyiyi elde edebileceğinden emin olan ve bu
durumdaki geri kalmışlığını eleştiren Android hayatında aşırılıklara yer vermek
istemediğini

dile

getirmekte

ve

madde

kullanım

alışkanlığının

aşırılığını

törpülediğine inanmaktadır.
“Yok, benim çok sıkı bağlı olduğum bir şey olamaz zaten, çünkü aşırılığı
sevmiyorum.” (Android, 26, Malatya, Erkek)
Görüşmecilerimiz benimsedikleri ideolojik düşüncelerle madde kullanımının
yaşadığı toplumda yasak olmasından dolayı yaşadıkları rahatsızlığı dile getirmeye
çalışmışlardır. Bunun dışında hoş karşılanmayan ve etiketlendirilen davranışlarının
benimsedikleri ideolojik düşüncenin hakim olduğu toplumlarda normal karşılandığı
için benimsedikleri ortaya çıkmaktadır.
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3.11.3. Aile Yapısı
Görüşmecilerimizden iki tanesi dışında hepsinin anne babası beraber
yaşamaktadır. Genel olarak düzenli aile yapılarına sahip olan bireylerde genel olarak
belirleyici ailevi bir sıkıntıya denk gelinmemiştir. Görüşmecilerimizin hiçbirinin
ailesinde madde kullanan bir şahsa rastlanılmamıştır, fakat birkaçının babasının
sadece alkol kullandığı öğrenilmiştir. Madde kullanma alışkanlıklarında en önemli
faktörün arkadaş etkisi ve kısmen de merak olduğu tespit edilmiştir.

3.11.4. Dinlediği Müzik Türü/İzlediği Film
Görüşmecilerimize sorduğumuz “Hangi tür filmlerden ve müziklerden
hoşlanırsınız?” sorusuyla düzenli olarak kullandıkları maddeler arasında ilişki kurma
amaç edinilmiştir. Saha araştırmamızın hem görüşmeler safhasında hem katılımlı
gözlemler kısmında hem de doküman inceleme sürecinde dinlenilen müzik türleri ile
maddeler arasında ilişki kurulduğu saptanmıştır. Madde isimleri üzerine şarkılar
bestelendiği görülmekte, bu şarkılar video çekimleri ve hatta profösyonel çekimlerle
medyaya yansıtılmaktadır. Madde ve kullanımlarıyla alakalı müziklerin genel olarak
rap dalında yaygınlık gösterildiği tespit edilmiştir. Onun dışında maddelerin bireylere
yaşattığı duyguya, hisse göre (kafaya göre) müzik tercihlerinde bulunduğu
saptanmıştır. Mesela esrarın kullanımından sonra hareketlerinin ağırlaştığı, yorgun
düştüğü birey seçimini arabesk ya da daha ağır müzikleri dinlemekten yana
kullanırken, Extacy hap içtikten sonra enerji patlaması yaşayan birey seçimini daha
hareketli, hit parçalar dinlemekten yana kullanmaktadır. Alkol kullanımından sonra
bireyin içinde bulunduğu ruh dünyasına göre müzik seçimini yaptığı tespit edilmiştir.
Sıkıntısını unutmak için alkol kullanan bireyin esrar kullanan birey gibi arabesk,
özgün ya da daha ağır müzikler dinlediği gözlemlenirken eğlenmek amacıyla alkol
içen bireyin tıpkı Extacy hap kullanan birey gibi hareketli parçalar dinlediği
gözlemlenmiştir.
Yaptığımız tespitlere uygun bir açıklama yapan Zenci adlı görüşmecimiz:
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“Bir zamanlar Azeri, Müslüm’ü daha doğrusu arabeski dinlerdim. Şimdi ise
yabancı parçalar dinliyoruz. Müzikler de gündemde olan maddelere göre hit oluyor.
Yani maddelerin kafa yaptıkları durumlara göre parçalar dinlenir. Daha doğrusu
örnek aldığımız kültüre göre.” (Zenci, 26, Dünyalı, Erkek)
Her ne kadar diğer maddelerin tadına bakmış olsalar da düzenli olarak esrar
kullanan Bahtiyar adlı görüşmecimiz arabesk, özgün, slow ya da daha ağır müzik
dinlemeyi tercih etmektedir.
“Ahmet Kaya, Sezen Aksu, Müslüm Gürses benim vazgeçilmezlerim. Ahmet
Kaya’yı annem o kadar severdi ki radyolarda hep onu dinlerdi ve bana küçükken bu
benim abim derdi. O yüzden de Ahmet Kaya’ya ben dayı diyorum. Sanatı her
anlamda seviyorum. Yabancı bütün müzikleri, rap şarkılarını dinlerim. Dünyadaki
etnik müzikleri de severim. Farid Farjad’ı da çok severim. Bütün kulağıma hoş gelen
bütün müzikleri severim. Bir sene koroda görev yaptım, bir senede tiyatroda oynadım
ama babam ‘ehh bu nedir’ dedikten sonra bıraktım.” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır,
Erkek)
Bahtiyar’a benzer madde kullanımıyla Mechul:
“Müzik olarak slow, yavaş müzikleri severim. Klasik müzik olur. Ahmet Kaya
olur. Yavaş ve slow olmasını tercih ederim.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Akla gelebilecek her maddeyi kullanan Yazılmamış Olanı Yazmak adlı
görüşmecimizin kullandığı maddenin kendisinde yaşattığı duyguya göre müzik
seçimini yaptığı görülmüştür.
“Moduma göre dinleyeceğim müzikler değişir ama genelde her türlü müzik
dinlerim.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs, Kadın)
Sadece esrar, alkol ve Extacy hap kullanan Gri de tıpkı Yazılmamış Olanı
Yazmak adlı görüşmecimiz gibi kullandığı maddenin yaşattığı moda göre müzik
tercihini yapmaktadır. Hap kullandığı zaman dilimlerinde yaşadığı enerji
patlamasıyla tekno müzikleri ya da trans müzikleri tercih ettiği görülürken, esrar
kullandığı zamanlarda arabesk ya da daha ağır müzikleri dinlemektedir.
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“Tamamen ruh halime bağlı olarak dinlerim müzikleri. Arabesk dinlediğim
de olur, Ahmet Kaya, Deniz Tekin, tamamen zıbıdı zıbıdı tekno müzik de dinlerim,
trans müzik çok severim. Değişiyor ya onun ben de kestiremiyorum. Bugün ağlarım
mesela, on dakika bir bakarsınız eğlenceliyimdir, e buna göre de dinlediğim müzikler
değişkenlik gösterir.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Küçüklüğünden beri müziğe aşinalığının olduğunu söyleyen LSD aşığı Doğa,
madde kullandıktan sonra dingin bir kafa yaşamak istediğini dile getirmekte ve
dolayısıyla müzik tercihini ruhunu dinlendiren müziklerden yana kullanmayı tercih
etmektedir. Kullandığı maddenin kendisine yaşattığı kafa da bunda önemli rol
oynamaktadır.
“Ortamına göre değişir. Bazen açıp türkü bile dinlerim. Annem ve babamdan
müziğin o şeyi bana küçüklükten verildi. Babam biraz nemruttur benim, yani klasik
Türk erkeği. Annem de ne kadar rahat olsa da annedir yani. Telefonumda Ahmet
Kaya da vardır, yabancı şarkılar da vardır. Her şey vardır yani.” (Doğa, 20, Konya,
Kadın)
Düzenli esrar ve alkol kullanıcısı Android esrarın yaşattığı dinginliğe göre
türkü vs. dinlemeyi tercih ederken eğlenmek, stres atmak için alkol kullanımında
daha ekstrem müzikleri dinlemektedir.
“Bizi anlatan, bizim toplumuzu anlatan, bizim bağrımızdan gelişmiş,
Anadolu’nun bağrından kopmuş halk müziklerini, türkülerini severim ama eğlenmek
için de yabancı ekstrem müzikleri dinlerim. Kulağıma güzel gelen şeyleri dinlemeyi
seviyorum ama çoğunlukla beni alıp bir yerlere götüren müzik tarzlarım türküler.”
(Android, 27, Malatya, Erkek)
Android’e benzer bir yaklaşım ve benzer madde kullanımıyla Anter:
“Belki caz olur, bluz olur. Türkü dinlerim, buram buram Anadolu türküleri,
özgün müzik önemli, bir de ideolojik müzikleri dinlerim.” (Anter, 26, Erzurum,
Erkek)
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Genelde rap müzik dinleyen Sosyal İçici rap şarkı sözü de yazmakta ve
müzikle ilgilenen küçük bir arkadaş grubuyla da bestelemektedir. Rap müziğin
gerçekleri yansıttığını ve toplumda yaşanan olay ve olgulara karşı bir duruş
sergilediğini ifade etmektedir. Onun dışında esrar kullanımında süreklilik sağlayan
Sosyal İçici de esrarın yaşattığı dingin kafaya göre özgün müzikleri dinlemeyi tercih
etmektedir.
“Genelde aksiyon filmleri izlerim. Hemen hemen bütün müzik türlerini
dinlerim ama en çok sevdiğim müzik Rap. Çünkü siyasi ve güncel olaylara dayanıyor
ve protest bir duruş sergilediği için rap müziği seviyorum. Özgün müziği severim
mesela Ahmet Kaya, Cem Karaca’yı çok severim.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Madde kullanımında yaşattığı hissiyatlara göre birbirinden tamamen farklı
olan esrar ve hap kullanan görüşmecimiz John:
“Kulağıma hangi müzik hoş gelirse onu severim. Filmlerden de dram harici
her şeyi severim.” (John, 24, Konya, Erkek)

3.11.5. Eğitim Yapısı
Bütün

görüşmecilerimiz

eğitimli

bireylerden

oluşmaktadır.

Tamamı

üniversite öğrencilerinden oluşan görüşmecilerimizin birçoğunun ailesi de eğitimli
insanlardan oluşmaktadır. Eğitim seviyelerinin yüksek olması itibariyle kullandıkları
maddelerle alakalı araştırmalar yapan bireyler maddelerin kendilerine olan zararların
da farkında olmaktadır. Saha araştırmamız boyunca hem derinlemesine mülakat
görüşmeleri sırasında hem de katılımlı gözlemler sırasında görüşmecilerimizin
hemen hemen her alandan bilgi sahibi olmaları ve gündemi yakından takip etmeleri
de oldukça dikkat çekici olmaktadır. Bilgi dağarcığı olarak kendini yetiştirmeye özen
gösteren gencecik bireylerin madde kullanma alışkanlıklarına dair hem kendilerine
hem de çevrelerine verdikleri zararların farkında olmaları da oldukça manidardır.
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“Babam memur emeklisiydi vefat etti, annem ev hanımı.” (Zenci, 26, Dünyalı,
Erkek) diyen görüşmecimiz 2009 girişli Mühendislik Fakültesi lisans son sınıf
öğrencisidir.
“Annem ev hanımı, babam serbest meslekle uğraşıyor, daha doğrusu
ticaretle uğraşıyor.” (Mechul, 25, Batman, Erkek) diyen görüşmecimiz 2011 girişli
Harita Kadostro Bölümü önlisans son sınıf öğrencisidir.
“Annem ev hanımı, babam belediyede halk otobüs şoförlüğünden emekli.”
(John, 24, Konya, Erkek) diyen öğrencimiz 2011-2012 girişli lisans mezunu ve 2016
girişli yüksek lisans öğrencisidir.
“Annem sınıf öğretmeni, babam İngilizce öğretmeni.” (Sosyal İçici, 26,
Ankara, Erkek) diyen görüşmecimiz Balıkesir’de okuduğu üniversiteyi terk ederek
2010 girişli Mühendislik Fakültesi lisans son sınıf öğrencisidir.
“Annem ev hanımı, babam çiftçi.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek) diyen
görüşmecimiz 2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırmış,
iki ay sonra okulu terk etmiş ve 2012 girişli Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık
Bölümü öğrencisidir.
“Annem ve babam emekli memurlar. Annem kamuda memur, babam
bankacı.” (Android, 27, Malatya, Erkek) diyen görüşmecimiz Kıbrıs’ta okuduğu
üniversiteyi terk ederek 2011 girişli Mühendislik Fakültesi lisans son sınıf
öğrencisidir.
“Annem tiyatroda oyuncu, babam öğretmen.” (Doğa, 20, Konya, Kadın)
diyen görüşmecimiz 2015 girişli Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü lisans
ikinci sınıf öğrencisidir.
“Annem ev hanımı, babam boya teknisyeni şu an bir fabrikada çalışıyor.”
(Gri, 20, Konya, Kadın) diyen görüşmecimiz 2014 girişli Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü lisans üçüncü sınıf öğrencisidir.
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“İkisi de kamuda memur” (Yazılmamış Olanı Yazmak) diyen görüşmecimiz
2014 girişli Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü lisans üçüncü sınıf
öğrencisidir.
“Annem ev hanımı, babam serbest meslek, boya-badana ustası, inşaat
işleriyle uğraşıyor” (Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek) diyen görüşmecimiz önlisans
mezunu ve dikey geçiş sınavı ile 2011 girişli Mühendislik Fakültesi lisans son sınıf
öğrencisidir.

3.12. MADDE BAĞIMLISI BİREYİN HAYALLERİ VE PİŞMANLIKLARI
Görüşmecilerimize sorduğumuz “Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir?”
ve “En büyük hayaliniz ve hayatınızda olmasını istediğiniz şey nedir?” sorusuyla
madde kullanımına dair pişmanlık yaşayıp yaşamadığı öğrenilmeye çalışılmıştır.
Pişmanlık yaşayan bireylerin doğrudan ifade edemediği duyguları ölçülmeye
çalışılmış, dahası pişmanlıkları dolaylı anlatımlarla da olsa tespit edilmiştir. Bunun
dışında madde kullanımının kendilerini ne kadar etkilediği hayallerinin olup
olmadığı sorusuyla ölçülmeye çalışılmıştır.
Dini inancı kuvvetli olan Zenci adlı görüşmecimizin madde kullanımından
dolayı sık sık vicdani muhasebeye girdiği tespit edilmiştir. En büyük hayalini
‘Allah’ın ve annemin rızasını kazanmış olduğumu görmek’ şeklinde ifade eden
görüşmecimizin en büyük pişmanlığı da aynı doğrultudadır. En büyük pişmanlığını
‘büyüklerinin sözünü dinlememek ve bu durumu da kendine huy edindiğini’ dile
getiren Zenci madde kullanımından dolayı büyüklerin sözünü dinlemediğini ve bu
durumdan dolayı hayıflandığını vurgulamaktadır.
“Allah’ın ve annemin benden razı olduğu gördüğümü hissettiğim anı görmek,
yaşamak isterdim. Aynı şekilde ailemin, yakınlarımın yani…Büyüklerimin sözünü
dinlememek ve bunu da huy edinmek.” (Zenci, 26, Dünyalı, Erkek)
Bir yandan artık hayal kurmuyorum diyen Bahtiyar, bir yandan da bir umuda
bağlanmaya çalışmaktadır. ‘Hayatta çok pişmanlığım var’ diyen görüşmecimizin
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madde

kullanım

alışkanlığının

da

bu

pişmanlıklar

içerisinde

yer

aldığı

gözlemlenmiştir.
“Artık hayal falan kurmuyorum. Gözümde yok şuna sahip olayım, yok bunu
elde edeyim diye hiçbir şey yok. Benim ehliyetim bile yok. En büyük isteğim ya da
hayalim, eğer evlenirsem çocuğumun, eşimin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar param
olsun yeter, başka da bir şey istemem. Onun içinde bir işimin olması lazım. Eskiden
Ankara Siyasal okumak isterdim. Ama yine de birçok insanın yapamadığı şeyi
yaptım. Liseyi bitirdim. İki yıllıktan çalışıp dört yıllığa geçtim ve Allah’ın izniyle
lisansımı bitirmek üzereyim…Hayatta çok pişmanlığım var…” (Bahtiyar, 28,
Diyarbakır, Erkek)
Madde kullanımı konusunda oldukça cesaretli olan görüşmecimiz en ağır
maddeleri gün aşırı kullanmış olmasına rağmen görüşmemiz esnasında yaklaşık altı
aydır madde kullanmayı bıraktığını ve maddelerin anıldığı yerlere bile girmek
istemediğini

belirtmiştir.

Sonraki

süreçte

bizimle

görüşmeyi

kabul

eden

görüşmecimizin iradeli, güçlü, kararlı olduğu gözlemlenmiş, madde kullanmayı terk
etmesindeki en büyük faktörün kişilik özelliklerinden kaynaklı olduğu tespit
edilmiştir. Hayatının belli bir dönemini madde kullanımıyla kaosa çeviren
görüşmecimizin istikrarlı bir şekilde hayallerini gerçekleştirmeye çalışması takdir
edilecek bir durumdur. Yaptığı şeylerden pişman olmadığını dile getiren Yazılmamış
Olanı Yazmak adlı görüşmecimizin görüşmeler esnasında en büyük tedirginliğinin
kardeşinin de bir gün madde kullanımına yelteneceği olduğu ve bu yüzden radikal bir
kararla madde kullanımını bırakmayı tercih ettiği gözlemlenmiştir.
“Hayattaki en büyük idealim Almanya’da çok ünlü bir dergiye editör olmak
ve yine şu ana kadar yazılmamış olanı yazmak…Herhangi bir pişmanlığım yok, yine
olsa yine her şeyi aynı şekilde yapardım. Çünkü hayatımdaki o hataları bugün
yapmamış olsaydım şu anki ben olmazdım.” (Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs,
Kadın)
En verimli vaktini farklı şeyler harcayarak tükettiğinin farkında olan Gri
idealist bir öğrencidir. Madde kullanımıyla ya da takıldığı arkadaş çevresiyle yanlış
bir ortamda olduğunun farkında olan ve bu durumdan dolayı zaman zaman kendine
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yasaklar koyan görüşmecimizin yine de hayatından vazgeçmemiş, ideallerinin
peşinden gitmesi kendine olan güveni ile alakalı olmaktadır. En büyük pişmanlığının
okuluna ara vermesi olduğunu dile getiren Gri’nin bu durumun altında yatan nedenin
madde kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Madde kullanım alışkanlığı ile etrafa
borçlanan görüşmecimiz, borçlarını ödemek için okuluna ailesinden habersiz ara
vermiş ve bu durumdan dolayı pişmanlık yaşamaktadır.
“En büyük hayalim okulu kesinlikle birincilikle bitirmek ve hatta bitireceğime
de inanıyorum. Bu kadar takılıyorum, geziyorum, eğleniyorum ama birincilik bende
olacak. Daha sonra mesleğimi elime alıp ya sırt çantamı alıp yurt dışına gideceğim,
dünya turu yapacağım ya da güzel, küçük bir atölye açacağım. Yaptığım işten para
kazanmasam bile kendime ait güzel bir atölyem olacak, onun içinde yaşayacağım ve
gelen giden insanlarda boş insanlar olmayacak…Geçen sene ikinci dönem okuluma
ara verdim ve çalıştım. Bu durum beni psikolojik olarak o kadar çökertti ki, kendimi
bu yüzden o kadar çok yargılıyorum ki. ‘Sen bu hayal ile girdin okula dedim’ ama
bir çalışma uğruna ara verdin. Çalışıyordum ama keşke bir şeyler elde edebilseydim.
Belki bir şeyler elde edebilseydim o kadar çok üzülmeyecektim. Kötü sonuçlandığı
için de kendimi deli gibi yedim, bitirdim. Bu yüzden hayattaki en büyük pişmanlığım
da okuluma ara vermek oldu. Çünkü ben okuluma, hocalarıma çok bağlıyım. Eğitime
çok önem veriyorum.” (Gri, 20, Konya, Kadın)
Hayatında birbiriyle çelişkili kararlar alan Doğa’nın zihninin her durumda
karışık olduğu tespit edilmiştir. Görüşmemiz esnasında madde kullanım alışkanlığına
dair cevaplarda birbiriyle tutarsız cevaplar veren Doğa, bu durumun farkında olmuş
ve sık sık ‘benim aklım karman çorman aslında’ şeklinde ifadeler de kullanmıştır.
Babasını melankolik alkolik olarak tanımlamasına rağmen sigara kullanmaktan bile
nefret ettiğini söylemiş ve bir anda sigaraya başlamadan madde kullandığını,
kendisinin bile bu durumun içine nasıl girdiğini bile anlamadığını ifade etmiştir.
Doğa’nın madde kullanım alışkanlığında en büyük faktörün arkadaş etkisi olduğu
tespit edilmiştir. En büyük pişmanlığında da arkadaş seçimlerinin yanlışlığından
bahseden Doğa bu tespitimizi doğrulamıştır.
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“Yok sanırım bir hayalim. İyi hislerimiz, iyi duygularımız olsun. Ben bunu
çok düşünürüm kendi kendime ama istediğim bir şey yok. Karavan hayalim vardı
ama onu da çok klişeleştirdiler. Ondan da vazgeçtim. Okul bir bitsin önce, zaten şu
okul da ne işe yarıyor bilmiyorum ama annem babama mahçup olmamak ve
gelecekte belki fikrim değişirse elimde bir belge olmasını istediğim için şu okul bir
bitsin de o zaman bakarım. Önce bir Hindistan’a gitmek istiyorum. Pisliği bile güzel
Hindistan’ın,

hayatı

boyunca

hiç

yıkanmayan

insanlarla

oturmak

istiyorum…Hayatta net bir tane pişmanlığım yok ama genel olarak arkadaş
seçimlerim. Yani insanlara çok çabuk güveniyorum ve herkesi kendim gibi sanama
gibi bir özelliğim var. Ben nasılsam o da öyledir deyip kendimi çok çabuk açıyorum
ve sonuçta çok büyük darbeler yiyorum. Sonra ‘neden insanlar böyle ya da ben mi
yanlışım’ diye kendimi yiyip bitiriyorum. Büyük pişmanlıklarım insanlara güvenmek
oluyor. Bencillik biraz da aslında, yani ben öyleysem o da öyle olacak diye bir kural
yok ama canım acıtınca sorun başlıyor ve ben çok arkadaş kazığı yedim.” (Doğa, 20,
Konya, Kadın)
Hayata realist yaklaşan Android madde kullanma alışkanlığını törpülemiş ve
ilerleyen zamanlarda tamamen bırakabileceğine inanmaktadır. Hayatında ‘keşke’lere
yer vermeyen Android madde kullanım alışkanlığına dair her ne kadar olumsuz
durumlarla karşılaşmış olsa bile bu durumdan pişman olmadığını dile getirmekte,
pişmanlığının sadece madde kullanma alışkanlığını kendi zümresine ait olmayan
bireylerle kazanmış olmasından kaynaklandığını vurgulamıştır.
“Bu aralar biraz depresif durumlar içerisindeyim. Şu anda pek umutlu
bakmıyorum yarınıma ama ütopik hayallerim de pek yok ya. Ailemle olayım yeter
benim için, karnım doysun, iyi kötü maaşımı da alayım, birikim falan da yapmak
istemiyorum ben, ailemi çekip çevireyim, düzgün bir işim olsun, kafam rahat olsun
başka da bir şey istemem…Büyük bir pişmanlığım yok. Ben pişman olmayı
becerebilen bir değilim. Maddeyi kullanmaktan da şu anda pişmanlık yaşamıyorum.
Maddeyle ilgili pişmanlığım olacak olursa da ağabeylerle, ayılarla takılıp
içmektense keşke böyle kendi öğrencimize ait, uyuşturucu kullanan hanım
arkadaşlarımızın falan olduğu ortamlarda takılsaydık yani. Belki de böyle daha iyi
oldu bilmiyorum. (Android, 27, Malatya, Erkek)
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Komünizmi benimseyen Anter bir yandan da çok parasının olmasının
istemektedir. Küçük yaşlardan beri hem çalışıp hem okumak zorunda olan
görüşmecimizin ailesinden para takviyesi almamaktadır. Bu durumdan dolayı
fazlasıyla yıpranan görüşmecimizin hayalleriyle yaşadığı hayat örtüşmemektedir.
Madde kullanım alışkanlığını da çalıştığı yerde kazanmış olduğunu görüşmelerimiz
esnasında belirtmiştir. Çalıştığı mekanda kullandığı maddeye para ödemek zorunda
olmaması kendisini bu alışkanlığın içine daha çok çekmesine sebep olmuştur.
“Çok param olması lazım en büyük hayalim için. Belli ki bu sistem böyle
devam edecek, bizim üç beş kişinin bir araya gelmesiyle bu sistemi değiştirmemiz
mümkün olmayacak, ütopik biraz. Bari benim en azından çok param olsun ki ben bu
çektiklerimi çocuklarıma, yeğenlerime, yakınlarıma, kardeşlerime çektirmeyeyim
yani. Bu yüzden çok param olsun isterim yoksa çok parayla işim olmaz. Akşam evime
gidebiliyorsam, kapıma kimse para için gelmiyorsa ve ben iki tane bira içiyorsam bir
de yanımda eşim, dostum bir şeye muhtaç değillerse o bana yeter, o zaman zenginim
yani. Çünkü yanımda bir şey götüremeyeceğim onu biliyorum. Ama bu hayatta çok
para lazım ya…Benim direkt olarak yaptığım bir pişmanlığım yok. Saçmalık olur ya,
olmuş bitmiş niye pişman olayım ki…Keşkelerim var ama şu anlamda. Keşke
kafamdakileri yapabilsem, sistem ya da tepedeki insanlar bunlara izin verseler.
Mesela şu an bir projem var kafamda, o olursa çok mutlu olurum. Kendim için de
sadece düşünmüyorum. Bir projeyle kız arkadaşım, yeğenim, kardeşlerim var,
hepimiz beraber para kazanıp okulumuzu bitireceğiz. Şimdi gidip hiç tanımadığım
bir adamın yanında çalışıp 30-40 tl almak yerine bu parayı benim bildiğim
insanlarla kazanmak daha mantıklı benim için.” (Anter, 26, Erzurum, Erkek)
Öğretmen bir anne babanın tek evladı olan Sosyal İçici ebeveynleri tarafından
üniversite okuyup bir diploma sahibi olmaya zorlanmıştır. Bu durumdan hoşnut
olmayan Sosyal İçici bunun mücadelesini uzun bir zaman vermiş olmasına rağmen
yine de ideali olmayan bir bölümde eğitimini devam ettirmektedir. Tamamen ailesi
istediği için bu bölümü okuduğunu, onlar için bu diplomayı alacağını belirten Sosyal
İçici boş zamanlarında bir yandan da köpek eğitmenliği yapmaktadır. Yaşadığı
hayatın adil olmadığını dile getiren görüşmecimizin en büyük hayali adil bir
toplumda yaşamak olurken, en büyük pişmanlığı da isteksiz okuduğu bölümü
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zamanında bitirmemek olmuştur. İstemediği bir bölümü uzatarak okuyor olması
yanlış arkadaş seçimlerine ve yanlış alışkanlıklar kazanmasına sebep olmuştur.
“Ya dediğim gibi adil bir toplumda yaşamak ya da toplumdan uzak yaşamak.
Umarım başarabilirim. Adil bir toplum olmuyorsa toplumdan uzak yaşayabilirim.
Planladığım gibi giderse, gerçi hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor ama soyutlanmak
da tam olarak denemez ama toplumla minimum temas kuracak şekilde
yaşarım…Galiba okulu zamanında bitirememek en büyük pişmanlığım. Bunun
tamamen sorumlusu benim ama doğru yönlendirilmediğimi düşünüyorum. Aile, çevre
tarafından doğru yönlendirilmediğimi düşünüyorum. İnsanlarda bir düşünce var, işte
işin olsun, devlete sırtını yasla her şey düzelir, para kazanmak zorundasın gibi bir
düşünce beni gerçekten rahatsız ediyor.” (Sosyal İçici, 26, Ankara, Erkek)
Minimalist olan John yüksek lisans öğrencisi olmasına rağmen eğitim
alanında yanlış bir bölüm okuduğuna inanmakta ve bundan dolayı pişmanlık
yaşamaktadır.

Bu

inancı

okulu

bitirdikten

sonra

iş

bulamamasından

kaynaklanmaktadır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra düzenli bir iş ve yuva
kuramamaktan yakınan John, bu durumdan dolayı içine düştüğü boşluk anında
madde kullanmaya başlamıştır. Arkadaş ortamının da madde kullanmasında oldukça
etkili olduğu ve görüşmecimizin tamamen özendiği için madde kullanımına başladığı
tespit edilmiştir.
“İyi bir işe ve eşe sahip olmak isterim…Geçmiş zamanlarda yapabileceğim
ve yapmadığım şeylerden pişmanım. Mesela daha çok ders çalışıp daha iyi bir
üniversiteyi kazanabilirdim veya daha çok çalışıp daha çok para kazabilirdim, daha
çok kendimi huzurlu hissedebilirdim. Bunları yapabilseydim yapardım ama
yapamıyorum. Bunun için de hayatımın geri kalan kısmını güzel geçirmek
istiyorum.” (John, 24, Konya, Erkek)
‘Benim aidiyet gibi bir problemim var’ diyen Mechul hiçbir yere ya da hiç
kimseye bağlı yaşayamadığından, bu durumdan dolayı da ailesinin yanında uzun
süreli gitmediğinden, gittiği zaman dilimlerinde de çok kısa vadeli orada kaldığından
bahsetmektedir. Aidiyet problemi olan görüşmecimizin aile kurup kız çocuk sahibi
olmak

istemesi

ilgi

çekici

olmaktadır.

Ailesinden

kardeşini

kaybeden
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görüşmecimizin en büyük pişmanlığının kardeşinin vefat ettiği gün ona tokat atması
durumu belki de kendisini evden uzaklaştırmasına neden olan bir etken olmaktadır.
Psikolojik olarak kendini sorgulayan, gel-gitler yaşayan görüşmecimiz her şey
muhalif olmakta, bu muhalif tavrından dolayı muhafazakar bir aileye sahip olmasına
rağmen bir karşı duruş biçimi olarak madde kullanmaktadır.
“Kız çocuğu sahibi olmak. En büyük hayalimin bir kız çocuğumun
olması…Hayattaki en büyük pişmanlığım on yaşındaki kardeşimin öldüğü gün ona
tokat atmak oldu.” (Mechul, 25, Batman, Erkek)
Görüşmecilerimizin birçoğunun hayallerinin olmasa bile pişmanlıklarının
doğrudan

madde

kullanım

alışkanlıklarına

dair

olduğu

gözlemlenmiştir.

Görüşmelerimiz ve katılımlı gözlemlerimiz esnasında madde kullanımlarını
normalleştirme yoluna giden, hatta olumlu yönlerinin daha çok olduğunu iddia eden
bireylerin bu kategorideki sorularla doğrudan olmasa da dolaylı olarak pişmanlıkları
ile aksini söyledikleri saptanmıştır.
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SONUÇ
Toplumsal dışlanmışlık hisseden ve “madde bağımlısı birey” olarak
tanımlanan gençlerin toplumsal davranış ve yönelimlerinin bir gençlik altkültürü
formuna yakın bir şekilde ifade bulmasının nedenlerinin, nasıl gerçekleştiğinin ve
sonuçlarının tanımlanmasını amaçlayan tez çalışmasının son kısmı olan bu bölümde,
elde edilen veriler ekseninde birtakım öneriler ele alınacaktır.
Bu bölümde ele alınacak olan kavramsal tanımlamalar ve madde bağımlısı
bireyin gündelik hayatına dair bulgular daha önceki bölümlerde de ele alınan
konuların bir tekrarı olmanın ötesinde, çalışmanın bütünlüklü bir okumasının ve
sağlıklı bir değerlendirmesinin yapılabilmesini amaçlamaktadır.
Madde bağımlısı bireyler üzerine Türkiye’de yapılan akademik çalışmaların
sınırlı ve genel bir okuma şeklinde olması, madde bağımlısı bireylerin altkültürleri
üzerine kapsamlı sosyolojik çalışmaların olmaması ve bu anlamda saha
çalışmalarının da yetersiz kalması, bir taraftan bu çalışmayı güçleştirirken, bir
taraftan da madde bağımlısı bireyleri tanıma-anlama adına yapılan yeni çalışmaların
ve saha tecrübelerinin aktarılmasının mümkün olması motive edici bir unsur
olmuştur. Bu bölümde daha çok madde bağımlısı bireyler ve yaşadıkları toplumsal
alanda aidiyetlik hislerinin ne denli olduğu tartışılacak, toplumsal dışlanmış ile
kendilerini toplumun bir parçası olarak görmedikleri problemin üzerinden bir
değerlendirme yapılacak ve son olarak saha bulguları göz önünde bulundurularak
öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır.
Tezimizin çalışma konusunu oluşturan ‘madde bağımlısı birey’ aslında
Erving Goffman’ın damgalısının bir versiyonudur. Bu anlamda nasıl ki Goffman’ın
damgalısının “hikayesi” gri alanda kalmanın, tanımlanamaz olmanın bir trajedisi ise
madde bağımlısı bireyin hikayesi de aynı şekilde bir trajedi olmaktadır. Madde
bağımlısı bireyin önemi tıpkı damgalının önemi gibi “sınıflandırılamaz” olmaktan
kaynaklanmaktadır. Toplumsal yaşam içerisinde tanımlanan ‘normaller’ dünyasına
ait olmadıkları gibi toplumsal alandan da tamamen kopuk değillerdir. Toplumsal
açıdan hem var hem yok kabul edilen madde bağımlısı birey, adeta toplumsal
dışlanma ve aidiyet kıskacında sıkışıp kalmaktadır. Bir nevi doğa ve kültür arasında
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var olan çizginin ihlali olmaktadırlar. Madde kullanım alışkanlığı ile birey toplumsal
olarak dışlandığının, dolayısıyla da toplumsal ötekileştirilmeye tabi tutulduğunun
farkındadır. Sahip olunan bu alışkanlık, taşınan bir damga misali, bireyin kültür
taşıyıcısı olma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Madde bağımlısı birey bu açıdan
sınırda olan, muğlak sınırlar içerisinde iki dünya arasında sürekli savrulan bir
pozisyonda durmaktadır. (Ünsaldı, 2014: 20) Bu açıdan madde bağımlısı birey
kendini yaşadığı topluma hem ait hisseden hem de dışlanmış olarak gören kişi
olmaktadır.
Araştırmamıza dahil olan görüşmecilerimizin durumu da Goffman’ın ifade
ettiği damgalı kişinin özel durumu ile aynı olmaktadır. Toplumun madde
bağımlılarına da büyük bir grubun üyesi gibi baktığı aşikardır. Bağımlı bireyi
toplumsal aidiyetle içine alan toplum, bir yandan onu ‘normal’ bir insan
kategorisinde görürken, bir yandan da onun madde kullanımıyla bazı açılardan farklı
olduğunu, toplumsal normlar açısından ötekileştirildiğini de hissettirmektedir. Bu
noktada toplumsal dışlanmışlıkla damgalanmış olan bağımlı bireyin farklılığının
reddetmesinin boşuna olacağını vurgulamaktadır. Dolayısıyla madde bağımlısı birey,
etiketlenmiş bir durumdayken bir yandan toplum tarafından herkes gibi biri olduğu
hissine kapılmakta, bir yandan da “-mış, -miş” gibi yapmasının ya da farklılıklarını
görmezden gelerek madde kullanmayan bireylerle ilişkiler kurmasının, ‘normal’ bir
birey olarak, bağımlı bir birey değilmiş gibi davranarak “kendi” grubuna ihanet
etmesinin de pek inandırıcı olmayacağının farkındadır. Kısacası, hem ‘herkes’ gibi
olduğu hem de ‘herkesten farklı’ olarak kendini görerek bir çelişki yaşamaktadır.
(Goffman, 2014: 174-175) Bu bağlamda “madde bağımlısı birey” ya da “müptezel”
olarak etiketlenen/damgalanan genç, toplumsal dışlanmaya maruz kalırken, içinde
doğup büyüdüğü toplumun değerlerini, kültürünü, dinini tam olarak yaşamasa da
vicdani olarak bu değerleri kendince sorgulaması da toplumsal aidiyete bağlı
olduğunu göstermektedir.
“Madde bağımlısı birey” lerin toplumsal davranış ve yönelimlerini ortaya
çıkarabilmeye dair belirlenen tez konusunun sorularına verilen cevaplardan hareketle
ulaşılan sonuçlar ve öneriler bu şekilde özetlenebilir. Saha bulgularının sonuçlarının
değerlendirilmesi aşamasında ulaşılan en önemli netice bağımlı bireylerin kim
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olduğu ve toplumsal alanda kendilerini nerede gördükleri sorusuna araştırmacının
kendisinin verdiği cevap olmaktadır. Bu anlamda “madde bağımlısı birey” leri
Yaman’ın (2013: 378) ifadesiyle kavramsal olarak ‘veresiye hayat’ yaşayan bir
gençlik olarak tanımlamak uygun görülmektedir. Veresiye hayatla bağımlı bireyler,
ertelenmiş ve şimdi yaşanamadığı düşünülen bir hayat tasavvur etmektedir.
Kendilerinin izahıyla “…Hani dedik ya gün içerisindeki bir beş dakikanı, belki
sonraki haftanı, belki sonraki ayını öldürmek…Madde kullanarak ertelersin
hayatı…” (Mechul, 25, Batman, Erkek) hayatı sürekli ileriye ötelemenin bir izahıdır.
Bu anlamda madde bağımlısı birey, bağımlılığından okulu bitirdikten, düzenli bir iş
bulduktan, kendisini seven ve sevdiğine inanan bir eş ile yuva kurduktan ve en
önemlisi kendisinin bir şeylere imza attığını, başarıya ulaştığını gördükten ve
ailesinden bu anlamda takdir görüp hem toplumsal hem de dini olarak vicdanını
rahatlattıktan sonra uyuşturucu madde kullanımını terk edeceğini ifade etmektedir.
Madde kullanma alışkanlığını terk ettikten sonra suça bulaşmadan (yasal olmayan
maddeleri kullanmadan) bir hayat sürdüreceğinin, madde kullanan arkadaş çevresini
değiştireceğinin, ebeveynlerine iyi bir evlat, ailesine iyi bir eş ve Allah’ına iyi bir kul
olacağının, güzel mütevazi bir hayatta yaşamını idame ettireceğinin hayalini
kurmaktadır. Bir nevi kurmuş olduğu bu hayali şu an yaşamış olduğu hayatın
karşılığında veresiye olarak satın almaya çalışmaktadır. Bu anlamda toplumsal
alanda aidiyet ve dışlanmışlık arasında sıkışmış olan bağımlı birey, kendi hayatı
üzerinden büyük bir pazarlığa girmektedir. Hayatla girmiş olduğu veresiye ilişkisi,
geleceğe dair umutları satın almaya ve gerçekleşmesi beklenen değişime bel
bağlayarak hayata tutunabilmeye dayanan bir strateji üzerine kurulmaktadır.
Veresiye ilişkisinin başlangıç tarihi ise düzenli bir hayat kurmaktan ve birileri
tarafından değer görmekten geçmektedir. Maddeyi terk etmek adına bütün beklenti
ve değişim umutları net olan bireylerin madde kullanım alışkanlıklarını ne zaman
terk edeceklerinin tarihi ise muğlak olmaktadır.
Sonuç olarak tez çalışmamızın konusu olan madde bağımlısı bireylerin
hayatları ertelenmiş bir hayat üzerine kurulu olmaktadır. Madde kullanım
alışkanlığını terk edeceği tarih belli olana kadar bir uyuşturucu madde altkültürü
içerisinde kendisine yaşam alanı bulan bağımlı birey, uyuşturucunun yarattığı
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sosyalizasyonlarla toplumsal hayat içerisindeki bireylerle temaslarda bulunmakta, bu
anlamda da aidiyet ve dışlanmışlığı da bir arada yaşamaktadır.
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EKLER

EK 1- Görüşme Formu
GÖRÜŞME SORULARI
Demografik Sorular
S.1) Yaşınız?
S.2) Cinsiyetiniz?
S.3) Eğitim Durumunuz?
S.4) Mesleğiniz?/ Öğrenci iseniz bölümünüz ve giriş yılınız?/ Üniversite adınız?
S.5) Doğum Yeriniz?
S.6) Medeni Haliniz?
S.7) Anne ve babanızın mesleği?
S.8) Anne ve babanız beraber mi yaşıyor? Ayrı yaşıyorlarsa ayrılık nedenleri? (Ölüm, -Boşanma, -Diğer…) Toplam kaç kardeşsiniz?
S.9) Ailenizle beraber mi yaşıyorsunuz yoksa yalnız mı? (Kiminle yaşıyorsunuz?)
S.10) Aylık ortalama geliriniz?

Uyuşturucu Maddeler Hakkındaki Algılama ve Bakış Açısına Dair Sorular
S.1) Herhangi bir maddenin uyuşturucu olarak kabul edilmesi için hangi özelliklere
sahip olması gerekir? Mesela alkol, hap, sigara vb. hangisi veya hangi boyuttan sonra
uyuşturucu madde olarak kabul edilebilir?
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S.2) Bir kerelik bile olsa denediğiniz madde (kimyasal haplar), içecek (Alkollü)
yahut ot türevi (esrar, eroin vb.) kullandınız mı? Eğer kullandıysanız hangileri
olduğunu söyler misiniz?
S.3) Uyuşturucu maddeler arasında bir hiyerarşi söz konusu mudur? Kullanıcıları
birbirinden ayıran maddeler var mıdır? Zengin-fakir, liseli-üniversiteli, kadın-erkek
vb.. Siz hangi maddeyi kullanıyorsunuz?
S.4) Ailenizde bağımlı olan var mı? Kim ve ne bağımlısı? Bağımlılığını nasıl tarif
edersiniz?
S.5) Madde kullanmaya ne zaman başladınız? İlk madde deneyimlemeye neden
başladınız, ilk deneyimleme anınızı hatırlıyor musunuz, ne hissetmiştiniz, ilk
duygunuz neydi? Pişmanlık, rahatlama, huzur, ağır bir travma, vs.
S.6) Kullandığınız madde ile olan ilişkinizi anlatır mısınız? Yani kendinizi onun
bağımlısı olarak mı, zaman zaman kullandığınız bir yardımcı madde olarak mı,
sıkıntı, problem, dertlerinizden bir kaçış, bir rahatlama imkanı olarak mı vs.
görüyorsunuz? Biraz açar mısınız?
S.7) Kullandığınız maddeyi bırakabileceğinizi düşünüyor musunuz? Kullanmadan da
yaşarım, canım ne zaman isterse kullanırım, arada muhabbetine kullanırım gibi
cümleler kurabilir misiniz yoksa tersi mi olur? Yani siz mi maddenin kölesisiniz,
madde mi sizin köleniz?
S.8) Ne kadar aralıklarla madde kullanırsınız? Yani maddeyi alma zamanınız düzenli
veya planlı olur mu?
S.9) Gün içerisinde en çok hangi zaman aralıklarında madde kullanmayı tercih
edersiniz? Neden?
S.10) Madde kullandıktan sonra keyif alıyor musunuz? Neler hissediyor, neler
yaşıyorsunuz?
S.11) Kullandığınız maddeye dair tutumlarınız nelerdir? Yani madde olumlu yönde
mi sizi ve hayatınızı etkiliyor yoksa tam tersi yönde mi? Ya da başka bir deyişle
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maddenin sizin için yararlı olduğunu düşünüyor musunuz? İştah açıyor, beni dinç
hissettiriyor vs. gibi cümleler kullanır mısınız?
S.12) Sizce madde kullanma tekniği var mıdır? Varsa kullandığınız maddenin
kullanım tekniği nasıldır?
S.13) Sizce kafayı bulmak ne demektir? Maddeyi aldıktan sonra kafa yaptığınızı
nerden anlarsınız? Yani belirtileri ne olur?
S.14) Kafa yapmak gündelik hayatınızı etkiliyor mu? Etkiliyorsa nasıl etkiliyor?
Kafayı bulduktan sonra ailenizle ya da madde kullanmayanlarla karşılaşmak size ne
hissettiriyor? Kafayı bulduktan sonra yalnız kalmayı mı yoksa onun tadını çıkaracak
ortamlarda bulunmayı mı tercih edersiniz?
S.15) Kafayı bulmaktan korktuğunuz bir an hiç oldu mu?
S.16) Alkol içip sarhoş olmak mı, madde kullanıp kafa yapmak mı? Hangisini tercih
edersiniz? Neden?
S.17) Maddeyi her canınız istediğinde rahatlıkla bulabileceğiniz yerler ya da kişiler
var diyebiliyor musunuz? Maddeye ulaşmak istediğinizde, ulaşımdaki en büyük
problem sizce nedir? (-para/ekonomik sıkıntılar, -yasal düzenleyiciler/polis vs.satıcıya ulaşma, -diğer sebepler…)
S.18) Hiç madde kullanmayı bırakmayı denediniz mi? Ya da bırakmayı
düşündüğünüz bir zaman dilimi var mı? Hani şu olursa hayatımda madde kullanmayı
bırakırım, bu hayalim gerçekleşirse ya da evlenirsem, okulu bitirirsem madde
kullanmayı bırakırım vs. gibi madde kullanmayı terk etmeyi planladığınız bir zaman
dilimi var mı?

Toplumsal Bağlamda Sorulan Sorular
S.1) Madde kullanma alışkanlığınıza dair hiç kaygı duydunuz mu? Duyduysanız bu
kaygının temelinde sizce neler yatıyor? (-Geleneksel değerler mi? -Dini inanç mı? –
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Sağlığınız hakkındaki endişeler mi? –Aileye karşı mahçubiyet mi? –Toplumsal
baskılar mı? _Diğerleri…)
S.2) Kendinizi yaşadığınız dünyaya ait hissediyor musunuz? Toplumun bir parçası
olarak görüyor musunuz? Size göre toplumun uyuşturucu maddelere yahut
uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik tavrı, algısı, bakışı nasıldır?
S.3) Toplumsal denetimi hissederek madde kullanmak size ne hissettiriyor? Yani
hem toplum tarafından hem de yasal düzenleyiciler tarafından denetlenmek sizde ne
gibi duygular uyandırıyor?
S.4) Madde kullandığınızı yakın çevrenizdekilerin bilmesinde bir sakınca var mı?
Varsa nelerdir? Yani ailenizin, arkadaşlarınızın ya da akrabalarınızın madde
kullandığınızı bilmeleri ne gibi sonuçlar doğurur?
S.5) Anne-baba iseniz şu anda, değilseniz ilerde anne-baba olunca çocuklarınızdan
birinin madde kullandığını öğrenirseniz ne yaparsınız? Ya da abi-ablaysanız
kardeşlerinizden birinin madde kullandığını öğrenirseniz ona karşı tepkiniz ne olur?
S.6) Hiç cezaevi deneyiminiz oldu mu? Olduysa hangi suçtan ve ne kadar süre
kaldınız? Cezaevine girip çıktığınızı çevrenizdekilerin bilmesinde bir sakınca var
mıdır? Sizin cezaevine girip çıktığınızı öğrenen insanların size karşı algıları, tepkileri
nasıldır?
S.7) Çok sıkı bağlı olduğunuz bir ideolojiniz ya da siyasi görüşünüz var mı?
S.8) Hangi tür filmlerden ve müziklerden hoşlanırsınız?
S.9) En büyük hayaliniz ya da hayatınızda olmasını istediğiniz şey nedir?
S.10) Peki hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir?
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EK 2- Madde Bağımlısı Bireylerin Demografik Dağılımı

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Metin İçinde Kullanılan Kısaltmaların Açıklamaları

KOD AD

EĞİTİM ‐
CİNSİYET MEMLEKET YAŞ
İŞ
DURUMU

METİN İÇİNDEKİ KISALTMA

Bahtiyar

Ünv.
Öğrenci

Erkek

Diyarbakır

28

[Bahtiyar, 28, Diyarbakır, Erkek]

Gri

Ünv.
Öğrenci

Kadın

Konya

20

[Gri, 20, Konya, Kadın]

Doğa

Ünv.
Öğrenci

Kadın

Konya

20

[Doğa, 20, Konya, Kadın]

Android

Ünv.
Öğrenci

Erkek

Malatya

27

[Android, 27, Malatya, Erkek]

Mechul

Ünv.
Öğrenci

Erkek

Batman

25

[Mechul, 25, Batman, Erkek]

Zenci

Ünv.
Öğrenci

Erkek

Dünyalı

26

[Zenci, 26, Dünyalı, Erkek]

Anter

Ünv.
Öğrenci

Erkek

Erzurum

26

[Anter, 26, Erzurum, Erkek]

Sosyal İçici

Ünv.
Öğrenci

Erkek

Ankara

26

[Sosyal İçici,26, Ankara, Erkek]

Yazılmamış Olanı
Yazmak

Ünv.
Öğrenci

Kadın

Kıbrıs

Yazılmamış Olanı Yazmak, 19, Kıbrıs,
19
Kadın]
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EK 3- Madde Bağımlısı Bireylerin Sık Kullandığı Kavramlar ve Deyimler
MADDE BAĞIMLISI BİREY SÖZLÜĞÜ
Müptezel: Uyuşturucu madde bağımlısı olmak.
Harman Olmak (Harmanım): Uzun süre ya da birkaç gün esrar içmemiş olmak,
maddeden yoksun olmak.
Kafası güzel olmak: Uyuşturucu madde kullanımından sonra kendiden geçmek.
Kafasını yaşamak: Maddenin etkisi altında kalmak.
Kafası Bir Milyon Olmak: Uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçip etrafa
duyarsızlaşmak.
Kafamı Kırsana/ Kafama Bir Taş Atsana/ Bir Güzellik Yapsana: Samimi
arkadaşlar arasında ‘bir çay ya da yemek ıslatma’ gibi madde istemek.
Patlamak: Maddenin etkisini yoğun olarak zirvede hissetmek.
Atar Yapmak/ Posta Koymak: Asi bir tavır sergilemek.
Kubar: Esrarın işlenmiş hali.
Mefta: Uyuşturucu madde ile kendinden geçme, bayılma, şuurunu kaybetme hali.
Tezgah: Uyuşturucunun satıldığı/pazarlandığı yer.
Kanal: Uyuşturucunun satıldığı/pazarlandığı yere giden bağlantılı kişi/köprü vazifesi
yapan kişi.
İş Vermek: Polise ispiyonlamak.
Xalo, Dayı, Ayan, Zarbo, Memur: Polis
Paket Olmak: Polise yakalanmak.
Patates Olmak/ Benzetilmek: Başkası tarafından fena halde dövülmek.
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Komposto Etmek: Bir kişiyi ya da grubu fena halde dövmek.
Salça Olmak: Etrafındakilere sarkıntılık ederek onları rahatsız etmek.
Kokain: Taş.
Ot, Cigara, Derman: Esrar.
Panzehir: Çok etkili esrar, güzel esrar.
Şeker, Pıt, Leblebi, Düğme: Uyuşturucu hap.
Asit: LSD.
Bonz/Jam (Jamaika): Bonzai.
Eşya: Kullanılacak olan uyuşturucu madde için ifade edilen terim.
Fişek: Bir paket esrar.
Fitillemek: Uyuşturucu maddeyi kendi üzerinde saklamak.
Zula Yapmak: Uyuşturucu maddeyi evinden uzak, polisin bulamayacağı şekilde
saklamak.
Tırrek/ Teneke: Boş adam.
Mıtsubishi, Kiraz, Kelebek, Şirin Baba, Batman, Casper, Hayalet, Puma, Nıke,
McDonalds, Mıce Mouse (Fare), Gülen Çocuk, Sarı Lale, Yandex, Facebook,
Whatsapp, Love: Uyuşturucu hap.
Yav he he: Karşıdakinin yalan söylediğini düşünerek kullanılan geçiştirme ifadesi,
söylediklerini dikkate almama.
Ih Ih…: Karşıdakini uyarmak için kullanılan ifade.
Çay Yoksa Ihlamur İç: Bulunduğu ortamda madde kullandığını bilmeyen insanlara
karşı karşıdakini uyarma şekli.
Kovalamak: İllegal iş peşinde olmak, bir maddeyi temin etmek için uğraşmak.
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Kovala da Gelsin: Esrar sırasını bekleten kişiye verilen uyarı.
Soğut Onu Mest Etsin Seni: Sarma tekniğiyle içilen esrarın bir müddet yandıktan
sonra boşa gitmemesi için tükürükle ıslatılması.
Mest Olmak/ Pert Etmek: Uyuşturucu madde kullandıktan sonra kendinden
geçmek.
Yapıştır: Esrar sarmak.
Tribe Girmek: Uyuşturucu madde kullandıktan sonra maddenin etkisiyle içine
girilen durum, çıkılan seyahat.
Eftik Yapmak: Kokain içtikten sonra maddenin bittiğini anlayan kullanıcının
arayışa girmesi.
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