
Makale Gönderilme Tarihi / Article Submission Date: 24-04-2020 

Makale Kabul Tarihi / Article Acceptance Date: 25-08-2020 

Araştırma Makalesi / Research Article 

 

                                                                                                                        

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND EDUCATION (IJHE), 

VOLUME 6, ISSUE 14, P. 614 – 623. 

ULUSLARARASI BEŞERİ BİLİMLER VE EĞİTİM DERGİSİ (IJHE), CİLT   6,  

SAYI 14,  S. 614 – 623. 

 

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Suç İlişkisi 

Demet KARAKARTAL
1
 

Özet 

Yaşam koşulları ve teknolojik gelişmelerin insan ilişkilerini değiştirdiği ve yalnızlaşmayı artırdığı günümüzde 

bireylerin sağlıklarını ve üretkenliklerini tehdit eden zararlı yönelimlere kolaylıkla başvurabildikleri 

görülebilmektedir. Uyuşturucu madde; bireylerin duygularında, düşüncelerinde ve buna bağlı olarak 

davranışlarında olumsuz değişikliklere neden olabilen bir kez alındığında bile bağımlılık yapma riski taşıyabilen 

zaman içerisinde bireyler üzerinde ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilen ve kullanımının ve satışının da 

kanunlarca yasaklandığı bir madde türü olarak tanımlanabilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığı ise; 

vücudun bir ya da birden fazla işlevini olumsuz yönde etkileyebilen kişininin  zarar gördüğü halde bu 

maddelerin kullanımın bırakılamaması olarak tanımlanabilmektedir.  Madde bağımlısı olan birey, her durumda 

ve her koşulda maddeyi alabilmek için engellenemeyen bir istek duyabilmekte, madde kullanımına ara verdiği 

zaman yoksunluk belirtileri yaşayabilmekte ve zaman içerisinde madde kullanım dozunu da artırabilmektedir.  

Uyuşturucu madde ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olamayan çocuklar ve gençler, her toplumda kullanıcı 

potansiyel adayları olabilmekte ve bu gençler uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin hedefi haline 

gelebilmektedir. Uyuşturucu madde suçu tek başına bir suç türü olmamakta pek çok suç türünün (hırsızlık, 

cinayet, trafik, taciz ve tecavüz) de temelini oluşturabilmektedir. Bu nedenle, bireyleri bu tehlikeden uzak 

tutabilmenin ve  uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda önleyici önlemler alabilmenin gerekliliği 

düşüncesinden yola çıkarak bu çalışmada uyuşturucu madde bağımlılığı ve suç ilişkini değerlendirmek 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu, Uyuşturucu madde bağımlılığı, Suç.  

Drug Use and Crime Relationship 

Abstract 

 

In today's world, where living conditions and technological developments change human relations and increase 

isolation, individuals can easily resort to harmful orientations that threaten their health and productivity. Drugs; 

It can be defined as a type of substance that can cause negative changes in individuals' emotions, thoughts and 

thus their behavior, even once taken, may cause economic and social problems on individuals and cause 

economic and social problems over time, and its use and sale are prohibited by law. Drug addiction; It can be 

defined as inability to discontinue the use of these substances even though a person who can adversely affect one 

or more functions of the body is harmed. Substance addicts may feel an unavoidable desire to take the substance 

under any circumstances and under any circumstances, may experience withdrawal symptoms when they take a 

break from substance use and may increase the dose of substance use over time. Children and young people who 
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do not have enough information about drugs can become potential users in every society and these young people 

become targets of drug traffickers. Drug crime is not a type of crime in itself, but can also form the basis of 

many types of crimes (theft, murder, traffic, harassment and rape). Therefore, based on the idea that it is 

necessary to keep individuals away from this danger and to take preventive measures for drug addiction, this 

study aims to evaluate drug addiction and the relationship of crime. 

Key Words: Drugs, Addiction, Drug addiction, Crime. 

Giriş 

Uyuşturucu; bireylerin duygularında, düşüncelerinde ve buna bağlı olarak davranışlarında 

olumsuz değişikliklere neden olabilen bir kez alındığında bile bağımlılık yapma riski 

taşıyabilen zaman içerisinde bireyler üzerinde ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilen ve 

kullanımının ve satışının da kanunlarca yasaklandığı bir madde türü olabilmekte (Ögel, 2018) 

sözlük anlamına bakıldığı zaman ise; uyuşturma özelliği olan uyuşturucu ilaçları olarak 

tanımlanabilmektedir (Meydan Larousse, 1981). Tıp literatüründe ise, psikoaktif madde 

olarak adlandırılabilmekte (Ögel, 2018) ve yuşturucu maddeler kullanıldığı zaman, kişide 

uyuşturucu etkiler doğurabilmekte hem fiziksel hem de psikolojik alışkanlık yapabilmekte ve   

ortaya çıkan klinik tabloları nedeniyle çağımızın en önemli sorunları arasında yer 

alabilmektedir (Demirel, Avsallı, Üngüren ve Baltacı, 2015). Madde bağımlılığı dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de başta gençler olmak üzere herkesi derinden etkileyebilen hem 

biyolojık hem ruhsal hem de sosyal boyutları olabilen sadece bireysel değil aynı zamanda 

toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir (Özmen ve Kubanç, 2013). Uyuşturucu 

madde ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olamayan çocuklar ve gençler, her toplumda kullanıcı 

potansiyel adayları da olabilmekte ve bu gençler uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin 

hedefi haline gelebilmektedir. Uyuşturucu madde suçu, tek başına bir suç türü olmamakla 

birlikte pek çok suç türünün (hırsızlık, cinayet, trafik, taciz ve tecavüz) de temelini 

oluşturabilmektedir (Siegel, 2010). 

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 

 

Uyuşturucu madde kavramı, genellikle tıp alanında kullanılan bir kavram olabilmekle birlikte 

hukuk alanında da karşımıza çıkabilmektedir. Tıp, uyuşturucu maddeyi; fiziksel ya da ruhsal 

bir rahatsızlığın tedavisinde kullanılan bir madde olarak kabul etmekte ancak  uyuşturucu 

maddenin zararlı bir şekilde, amacının dışında ya da gelişigüzel bir şekilde keyif verici olarak 

kullanılması halinde ise sözcük olarak hukusal bir nitelik kazanabilmektedir (Dönmezer, 

1971). Yunanca ‘uyku’ anlamındaki ‘narke’ den gelen ve İngilizce’ye ‘narkotik’ olarak geçen 

uyuşturucu kelimesi; uyuşturma özelliği olan, fiziksel ve ruhsal bağımlılığa yol açabilen hem 

kişisel hem toplumsal hem de ekonomik yönden sosyal çöküntü oluşturan bağımlılık yapıcı 

maddeler ifade edilmektedir (Salmaner, 2003). Uyuşturucu; bireylerin duygularında, 
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düşüncelerinde ve buna bağlı olarak davranışlarında olumsuz değişikliklere neden olabilen bir 

kez alındığında bile bağımlılık yapma riski taşıyabilen zaman içerisinde bireyler üzerinde 

ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilen ve kullanımının ve satışının da kanunlarca 

yasaklandığı bir madde türü olabilmekte (Ögel, 2017) sözlük anlamına bakıldığı zaman ise; 

uyuşturma özelliği olan uyuşturucu ilaçları olarak tanımlanabilmektedir (Meydan Larousse, 

1981). Tıp literatüründe ise, psikoaktif madde olarak adlandırılabilmekte (Ögel, 2017) ve 

uyuşturucu maddeler kullanıldığı zaman, kişide uyuşturucu etkiler doğurabilmekte hem 

fiziksel hem de psikolojik alışkanlık yapabilmekte ve   ortaya çıkan klinik tabloları nedeniyle 

çağımızın en önemli sorunları arasında yer alabilmektedir (Demirel, Avsallı, Üngüren ve 

Baltacı, 2015). Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre uyuşturucu madde bağımlılığı ise; 

biyolojik süreçlere bağlı olarak hem bedensel, hem ruhsal hem de toplumsal sorunlar ortaya 

çıkaran, bağımlılık yapan maddelerin sahte iyi oluş hali sağlamak amacıyla vücuda alınması 

ve sentetik ya da doğal bir maddenin tekrar kullanımı sonucunda oluşan bir zehirlenme 

durumu olarak tanımlamaktadır (KOMDB, 2007). Alan yazına bakıldığı zaman, herhangi bir 

maddenin uyuşturucu madde olarak değerlendirilebilmesi için; uluslararası anlaşmalara bağlı 

olan listelerde böyle bir maddenin tayin ve ilan edilmiş olması, söz konusu maddenin toksik 

etkisinin bulunması, keyif verici etkisinin bulunması, gittikçe artan miktarlarda kullanılması 

için eğilim duyulması ve kullanılması halinde fiziki, psikolojik ya da her iki şekilde 

bağımlılık yapması, kesilmesi veya bırakılması halinde yoksunluk belirtilerinin ortaya 

çıkması gerekebilmektedir (EGM, 2000). 

Suç 

Suç kavramı, farklı disiplin alanları ve bilim adamları tarafından tanımlanmaya ve 

açıklanmaya çalışılmıştır (İçli, 2004; Burkay, 2008; Giddens, 2008). Alan yazında suç 

kavramının çeşitli tanımları yer almakta ancak tek bir tanımı yapılamamaktadır (Burkay, 

2008). Dolu, suç kavramını, ‘‘toplumda var olan normlardan ve kurallardan sapma’’ olarak 

tanımlamaktadır (Dolu, 2012). Giddens ise;  suç kavramını, ‘‘geleneksel norm ve değerlere 

uygun olmayan davranışlarda bulunma ve bu uygun olmayan davranışların yıkıcı nitelik 

taşıması nedeni ile toplumsal yapıya yönelen bir tehdit’’ olarak tanımlamaktadır (Giddens, 

2008). Hukukçular ise suç kavramını, yasanın suç saydığı ve yaptırım gerektiren bir eylem, 

kriminologlar çok sayıda faktörün etkisinde olmakla birlikte herhangi bir zorunluluk söz 

konusu olmadan belirli bir durum karşısında yapılan bir davranış (Bal, 2003), sosyologlar 

sosyal kötülükleri belirten bir semptom (Dönmezer, 1994), psikologlar ise, psikolojik 

uyumsuzluğun neden olduğu normal dışı bir davranış olarak tanımlamaktadırlar (Siegel ve 
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Senna, 1981). Türk Ceza Kanununun verdiği tanıma göre ise “suç” yasanın cezalandırdığı 

hareket olarak tanımlanmaktadır. Belirtilen tanımlarda “suç”kavramına farklı yaklaşımların 

getirildiği görülmekte ancak Kanunumuzda belirtilen tanım göz önüne alındığı zaman kavram 

o kadar basit olmayıp pek çok yaklaşımı ve düşünceyi de beraberinde getirebilmektedir. 

Yetişkinlerde  Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Suç  

Bireyleri suç işlemeye yönelten birçok faktör olabildiği gibi uyuşturucu madde bağımlılığı  da 

suç işlemeye yönelten nedenler arasında yer alabilmekte uyuşturucu; kişilerin durum ve 

davranışlarında değişime yol açarak birey suçun mağduru durumuna gelebilmektedir. Alan 

yazın incelendiği zaman yasa dışı madde kullanımı ile şiddet, saldırganlık ve hırsızlık suçları 

arasındaki ilişkiden söz edilmektedir (Abadinsky, 2008). Uyuşturucu madde etkisi altında 

işlenen şiddet, saldırganlık ve hırsızlık suç türlerinin dışında trafik kazaları, medde kuryeliği 

ve cinsel saldırı gibi suç türleri de işlenebilmektedir (Boles ve Miotto, 2003). Bunun yanında 

kişiler madde kullanımının etkisi altındayken yanlış kararlar nedeniyle; davranış bozuklukları, 

kışkırtma ve saldırganlık, sahtekarlık, madde bağımlıları kullandıkları maddeyi temin 

edebilmek için hırsızlık olmak üzere silahlı-silahsız saldırılar, şantaj ve tehdit, adam öldürme 

gibi suçlara karışabilmekte, trafik kazalarına sebebiyet verebilmekte, cinsel istismar, kendine 

ve bir başkasına zarar verebilecek şekilde iş kazalarına neden olabilmekte ve hapis cezası 

sırasında da madde kullanımı gibi suçlar da işleyebilmektedirler (Jones, Kugelberg  ve 

Holmgren, 2008). 

Çocuk ve Ergenlerde Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Suç  

Çocuk hakları evrensel bildirgesine göre; 0-18 yaş aralığında olan her birey çocuk sayılmakta 

ve bu dönemde görülen riskli davranışların, aksaklıkların ya da yaşanılan travmaların, çocuk 

ve ergenlerde psikiyatrik bozuklukların gelişmesine ve çocuk ve ergenlerin bu süreç içerisinde 

madde kullanımına yönelmesi; mevcut sağlık durumlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Bu konuda yapılan  araştırma bulguları; madde kullanımı ile çocuk ve ergenlerde, silah 

taşıma, kavgaya karışma gibi şiddet içeren davranışlar bunun yanı sıra evden kaçma, erken 

yaşta ve korunmasız cinsel ilişkiye girme, akademik başarısızlık, kendine zarar verme 

davranışları arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır (Erdem, Eke, Ögel ve Taner, 2006).  

Lindberg, Boggess ve Williams (2000) tarafından yapılan bir çalışmada, çocuk ve ergenlerin 

sağlık durumlarını etkileyen on riskli davranışı (sigara kullanımı, alkol kullanımı, marihuana 

kullanımı, marihuana dışı yasal olmayan madde kullanımı, kavgaya karışma, silah taşıma, 

intihar düşünceleri, öldürücü olmayan intihar girişimleri ve korunmasız cinsel ilişki 

incelenmiş ve katılımcıların %26’sının bir riskli davranış, %28’inin ise ikiden fazla riskli 
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davranış içinde bulunduğu ortaya konulmuştur. Yapılan diğer bir  çalışmada ise, eroin gibi 

maddelerin kullanımının da suça sürüklenme davranışı için risk oluşturduğu belirlenmiştir 

(White ve Gorman, 2009).Yapılan çalışmalar, madde kullanımı ve suça sürüklenmenin 

birbirinin yordayıcısı olduğunu bize göstermektedir. Dolayısıyla  dünyayı adım adım 

keşfetmekte olan çocuk ve ergenler, bu süreç içerisinde biyolojik ve psikolojik gelişimini 

tamamlama yolunda ilerlerken, yaşadığı fırtınalı süreçte içinde bulunduğu sosyal ortam 

özellikleri doğrultusunda yasal olmayan maddelere ve suç işleme davranışına eğilim 

gösterebilmektedirler. 

Sonuç ve Tartışma 

Yaşam koşulları ve teknolojik gelişmelerin insan ilişkilerini değiştirdiği ve yalnızlaşmayı 

artırdığı günümüzde bireylerin sağlıklarını ve üretkenliklerini tehdit eden zararlı yönelimlere 

kolaylıkla başvurabildikleri görülebilmektedir. Madde bağımlılığı dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de başta gençler olmak üzere herkesi derinden etkileyebilen hem biyolojık hem 

ruhsal hem de sosyal boyutları olabilen sadece bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir 

sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir (Özmen ve Kubanç, 2013). Madde bağımlılığı; 

psikolojik nedenler, kalıtımsal nedenler, sosyo-kültürel etkenler, aile içerisinde madde 

kullanan bireylerin varlığı, merak, sorunlardan kaçmak, sorunlara çözüm aramak, eğlenmek 

ve  kötü arkadaş çevresi  olarak karşımıza çıkabilmektedir (Ögel, 2019). Bu konuda yapılan 

araştırma sonuçları; gençlerin en çok merak, arkadaş baskısı ve ailevi nedenlerden dolayı 

madde kullanmaya başladığını göstermekte (Şahin, 2007; Ögel, 2004) bunun yanı sıra 

gençler, sorunlarını çözmek için başka yol kalmadıklarına inanmalarından dolayı madde 

kullanımına daha fazla yönelebilmektedirler (Ögel, 2001). Bunun yanı sıra bireyler; 

depresyon, kaygı ve stresten geçici olarak kurtulmanın bir yolu olarak uyuşturucu 

kullanabilmekte ve bunu bir tedavi yöntemi olarak algılayabilmektedirler (Flannery, 2006). 

İçli (1999) madde bağımlılığının nedenlerini; kişilik yapısı, aile içi ilişkiler, çocuğun 

sosyalleşme süreci, ailenin sosyo-ekonomik statüsü, bireyin çevresinde madde kulanan 

bireylerin varlığı olarak ifade etmiştir. Uyuşturucu madde ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi 

olamayan çocuklar ve gençler, her toplumda kullanıcı potansiyel adayları da olabilmekte ve 

bu gençler uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin hedefi haline gelebilmektedir. Bireyleri 

suça yönelten bir çok neden olabileceği gibi uyuşturucu maddeler de neden olabilmektedir. 

Kişi/kişiler maddenin etkisi altındayken suçun faili ya da mağduru olarak olaya dahil 

olabilmektedir.Uyuşturucu maddelerin suç ile ilişkisi, etki mekanizmalarına göre bireylerin 

davranışlarında değişiklit yaratarak şiddet davranışlarına neden olabilmekte bunun yanı sıra 
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uyuşturucu madde suçu, tek başına bir suç türü olmamakla birlikte pek çok suç türünün 

(hırsızlık, cinayet, trafik, taciz ve tecavüz) de temelini oluşturabilmektedir (Siegel, 2010).  

Alan yazın incelendiği zaman yasa dışı madde kullanımı ile şiddet, saldırganlık ve hırsızlık 

suçları arasındaki ilişkiden söz edilmektedir( Abadinsky, 2008). Uyuşturucu madde etkisi 

altında işlenen şiddet, saldırganlık ve hırsızlık suç türlerinin dışında trafik kazaları, medde 

kuryeliği ve cinsel saldırı gibi suç türleri de işlenebilmektedir (Boles, ve Miotto, 2003). 

Bunun yanında kişiler madde kullanımının etkisi altındayken yanlış kararlar nedeniyle; 

davranış bozuklukları, kışkırtma ve saldırganlık, sahtekarlık madde bağımlıları kullandıkları 

maddeyi temin edebilmek için hırsızlık olmak üzere silahlı-silahsız saldırılar, şantaj ve tehdit, 

adam öldürme gibi suçlara karışabilmekte trafik kazalarına sebebiyet verebilmekte, cinsel 

istismar, kendine ve bir başkasına zarar verebilecek şekilde iş kazalarına neden olabilmekte ve 

hapis cezası sırasında da madde kullanımı gibi suçlar da işleyebilmektedirler (Jones, 

Kugelberg  ve Holmgren, 2008). 

Öneriler  

Toplumda, uyuşturucu maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önlemek bu maddelerin 

yarattığı hem bireysel hem de toplumsal problemleri en aza indirmek ve toplumda sağlıklı 

davranışların gelişimini sağlamak açısından önemli olabilmektedir. Bu bağlamda önleme 

çalışmaları kapsamında bir çok kişi ve kurumun birarada çalışması, madde kullanımının 

nedenlerinin araştırılması ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması, toplumun, ailenin ve 

gençlerin farkındalıklarını artırmaya yönelik verilen farkındalık eğitimlerinin artırılması 

bunun yanı sıra maddenin etkileri ve sonuçları hakkında ailelere, çocuklara ve gençlere 

seminerler düzenlenmesi, müfredata ‘madde bağımlılığı’ dersinin de konulması ve bu dersin 

çocukların gelişim dönemlerine uygun olarak okullarda verilmesi, bunun yanı sıra çocukve 

gençlere problem çözme becerilerinin öğretilmesi  araştırmacı tarafından önerilmektedir. 
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Extended Abstract 

In today's world, where living conditions and technological developments change human 

relations and increase isolation, individuals can easily resort to harmful orientations that 

threaten their health and productivity. Drugs; It can be defined as a type of substance that can 

cause negative changes in individuals' emotions, thoughts and thus their behavior, even once 

taken, may cause economic and social problems on individuals and cause economic and social 

problems over time, and its use and sale are prohibited by law. Drug addiction; It can be 

defined as inability to discontinue the use of these substances even though a person who can 

adversely affect one or more functions of the body is harmed. Substance addicts may feel an 

unavoidable desire to take the substance under any circumstances and under any 

circumstances, may experience withdrawal symptoms when they take a break from substance 

use and may increase the dose of substance use over time. Children and young people who do 

not have enough information about drugs can become potential users in every society and 

these young people become targets of drug traffickers. Drug crime is not a type of crime in 

itself, but can also form the basis of many types of crimes (theft, murder, traffic, harassment 

and rape). Therefore, based on the idea that it is necessary to keep individuals away from this 

danger and to take preventive measures for drug addiction, this study aims to evaluate drug 

addiction and the relationship of crime. In today's world, where living conditions and 

technological developments change human relations and increase isolation, individuals can 

easily resort to harmful orientations that threaten their health and productivity. Substance 

addiction can be not only an individual but also a social problem, which can have both 

biological, spiritual and social dimensions that can deeply affect everyone, especially youth, 

in our country as well as in the world (Özmen & Kubanç, 2013). Substance abuse; 

psychological reasons, hereditary reasons, socio-cultural factors, the presence of individuals 

using substances in the family, curiosity, avoiding problems, seeking solutions to problems, 

having fun, and bad friends (Ögel, 2019). Research results on this subject; It shows that young 

people mostly start using substances because of curiosity, peer pressure and family reasons 

(Şahin, 2007; Ögel, 2004). Besides, young people tend to use substances more because they 

believe that there is no other way to solve their problems (Ögel, 2001). In addition, 

individuals; They can use drugs as a way of temporarily relieving depression, anxiety and 

stress and perceive it as a treatment method (Flannery, 2006). İçli (1999) causes of substance 

addiction; personality structure, intra-family relationships, socialization process of the child, 

socio-economic status of the family, existence of individuals using substances in the 
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environment of the individual. Children and young people who do not have enough 

information about drugs can be potential users in every society and these young people can 

become targets of drug traffickers. There may be many reasons that lead individuals to crime, 

as well as drugs. While the person / persons are under the influence of the substance, they can 

be involved as the perpetrator or victim of the crime. The relationship of drugs with crime can 

cause violent behavior by creating changes in individuals' behaviors according to their 

mechanism of action. It can also form the basis of its genre (theft, murder, traffic, harassment 

and rape) (Siegel, 2010). When the literature is examined, the relationship between illegal 

substance use and violence, aggression and theft crimes is mentioned (Abadinsky, 2008). 

Apart from the types of violence, aggression and theft committed under the influence of 

drugs, types of crimes such as traffic accidents, medde courier and sexual assault can also be 

committed (Boles, and Miotto, 2003). In addition, due to wrong decisions when people are 

under the influence of substance use; Behavioral disorders, provocation and aggression, fraud, 

theft to obtain the substance they use, armed-unarmed attacks, blackmail and threats, murder, 

can cause traffic accidents, sexual abuse can cause occupational accidents in a way that can 

harm themselves and others. and may commit crimes such as substance abuse during 

imprisonment (Jones, Kugelberg, & Holmgren, 2008). 

 

 


