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ÖZET

ABSTRACT

Amaç: Ülkemizde bugüne kadar tutuklu ve hükümlü
ergenlerle yapılan çalışmalar genelde tek bir kurum
içinde yapılmış çalışmalardır. Bu nedenle söz konusu
çalışmalardan elde edilen sonuçların ülke genelinde
tutuklu ve hükümlü ergen örneklemini yansıttığı
söylenemez. Bu çalışmada Türkiye örnekleminde tutuklu
ve hükümlü ergenlerde madde kullanımının yaygınlığı ve
özellikleri araştırılmaya çalışılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini İstanbul, Ankara,
Elazığ ve İzmir’ de bulunan tutukevi ve ıslahevinde
bulunan 18 yaş ve altı 270 ergen oluşturmaktadır. Ergenler
önceden belirlenen bir rasgele yöntemiyle seçilmiştir.
Araştırmada Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından
geliştirilen bir anket formu uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya alınan ergenlerin yaş ortalaması
17.43±0.97’ dir. Ergenlerden %29.7’si daha önce suç
işlerken madde etkisi altında olduğunu belirtmiştir.
Tutuklanmasına ve hüküm giymesine yol açan suçu
işlerken madde etkisi altında olan ergenlerin oranı ise
%32.8’dir.
Ergenlerde suç işleme yaş ortalaması 14.2±2.4 olarak
bulunmuştur. Herhangi bir maddeyi yaşam boyu en az bir
kez deneyenlerde ilk suç işleme yaşı ortalaması 13.8±2.6
bulunmuştur. Tütün, alkol ve esrar kullanımının büyük
çoğunlukla suç işlemeden önce olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışmada tutuklu ve
hükümlü ergenlerde madde kullanım yaygınlığının yüksek
olduğu görülmüştür. Tutuklu ve hükümlü ergenlerle
çalışırken madde bağımlılığının gözden kaçırılmaması ve
kaldıkları kurum içinde tedavi edilmelerinin gerektiğini
gösterdiğine inanıyoruz.
Anahtar kelimeler: Suç, madde, tutuklu ve hükümlü
ergen.

Objective: Generally the studies on deliquent
adolescents are conducted in one institution. So, these
findings are insufficient to represent the whole deliquent
adolescent population over the country. The objective of
this study is to determine the prevalence and characteristics
of substance use in deliquent adolescents.
Method: The sample of the study consist of 270
adolescents, under the age of 18, staying in İstanbul,
Ankara, Elazığ, İzmir reformatory and detention centers
. The sample is randomly selected. The applied research
questionnare developed by Yeniden Health and Education
Society.
Results: The mean age of the participants were
17.43±0.97. %29.7 of the adolecents stated that while they
were commiting a crime, they were under the influence
of substances. 29.7% of the deliquent adolescents
reported that they were under the influence of substance
in their previous crimes. In addition, 32.8% reported that
they were under the influence of substances during their
last crime which was ended with being arrested and
sentenced.
In deliquent adolescents, the mean age of
committing a crime was 14.2±2.4. Among deliquent
adolescents try substances at least once, the mean age
of first crime was 13.8±2.6. It was found that generally,
substances like tobacco, alcohol and canabis are being
used before the crime.
Discussion: In conclusion, the prevalence of
substance use found to be high in deliquent adolescents.
While people are working with deliquent adolescent,
they should keep substance use in mind and we believe
that they should intervene end treat substance users in
the institution.
Key words: Crime, substance, deliquent adolescent.
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TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ERGENLERDE MADDE KULLANIMI

GİRİŞ

YÖNTEM

Çocuk suçluluğu son zamanlarda ülke gündeminde önemli bir yer almaya başladı. Çocuk
ve suç kavramlarını beraber düşünmek çoğu zaman güç olmakla birlikte, suç işleyen çocuk olgusu birçok ülkenin önemli sorunlarından biri
olmaya devam etmektedir (Dülger ve ark. 1996).
Son yıllarda yapılan araştırmalar, yalnız gelişmekte
olan ülkelerde değil, başta ABD olmak üzere
birçok gelişmiş ülkede, suç işleyen çocuk oranında
artış olduğunu göstermektedir (Pellegrini ve ark.
2000). Bu suçların başında; şiddet davranışları, cinsel suçlar, yasal olmayan ilaç ve madde kullanımı,
hırsızlık, gasp sayılabilir (Oto ve ark. 2002).
Türkiye’de madde kullanıcıları arasında
suç işleme oranının yüksek olduğunu bildiren
araştırmalar vardır (Aköz 1996; Çöpür 1996). Tutuklu ve hükümlü ergenlerde madde kullanım
yaygınlığına ilişkin ülkemizde yapılmış araştırma
sayısı ise oldukça azdır. Ancak, başka konuda yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular
arasında ergenlerde suç ve madde kullanımına
ilişkin bilgilerin olduğu dikkati çekmektedir.
Yıllara göre bu araştırmaları incelediğimizde, tutuklu ve hükümlü ergenlerde madde kullanımı
yaygınlığının giderek arttığı dikkati çekmektedir.
1993 ve 1994 yılları arasında yapılan çalışmalarda
tutuklu ve hükümlü ergenlerde madde kullanımı
%6.9 ile %30.8 arasındadır (Tartar 1993, Karpat ve
ark. 1994). 1995 yılında yapılan araştırmalarda tütün
kullanım yaygınlığının %79 ile %81.7 arasında,
alkol kullanımının ise %49 ile %62 arasında olduğu
görülmektedir (Türkeri1995, Doğan 1995, Ceyhan
ve ark. 1995). Tutuklu ve hükümlü ergenlerde
madde kullanımı bu yıllarda yapılan araştırmalarda
%7 ile %35 arasında saptanmaktadır (Erkan 1995,
Doğan 1995, Kolbaşı 1995, Özkan 1995, Ceyhan ve
ark. 1995). Sadece bir araştırmada esrar kullanımı
oldukça yaygın (%75.6) bulunmuştur (Türkeri 1995).
1997 ile 1999 yılları arasında yapılan çalışmalarda
ise tütün kullanım yaygınlığı %34.7 ile %60, alkol
kullanımı %20- %52, madde kullanım yaygınlığı ise
%13 ile %56.7 arasındadır. (Gürsel 1997, Kabasakal
1997, Akalın 1999, Özçeşmeci 1999). 2001 ile 2003
yılları arasında yapılan çalışmalarda ergenlerde
madde kullanımı yaygınlığının arttığı dikkati çekmektedir. Bu yıllarda tütün kullanım yaygınlığı %44.6%67.6, alkol kullanımı %4.8-%21, madde kullanım
yaygınlığı ise %40.8 ile %82 arasında değişmektedir
(Küçüker 2001, Aslan ve ark. 2003, Yavuz 2003).
Ülkemizde bugüne kadar tutuklu ve hükümlü
ergenlerle yapılan çalışmalar genelde tek bir kurum içinde çalışmalardır. Bu nedenle söz konusu
çalışmalardan elde edilen sonuçların ülke genelinde
tutuklu ve hükümlü ergen örneklemini yansıttığı
söylenemez. Bu çalışmada Türkiye örnekleminde
tutuklu ve hükümlü ergenlerde madde kullanımının
yaygınlığı ve özellikleri araştırılmaya çalışılmıştır.

Örneklem

12

Araştırmanın örneklemini İstanbul, Ankara,
Elazığ ve İzmir’ de bulunan tutukevi ve ıslahevinde
kalan 18 yaş ve altı ergenler oluşturmaktadır. Bu illerden çalışmaya alınan kurumlar İstanbul H Tipi Kapalı
Cezaevi, Ankara Çocuk Islahevi, Bergama M Tipi
Cezaevi, İzmir Çocuk Islahevi, E Tipi Kapalı Cezaevi,
Elazığ Çocuk Islahevi, Elmadağ Kapalı Cezaevi’dir.
Türkiye’de diğer illerde ıslahevi olmadığı için sadece
bu iller çalışmaya alınmıştır. Örneklem büyüklüğü
270 olarak belirlenmiştir. Bu örneklem büyüklüğüyle,
%1’den %50’ye kadar olan sıklıklar kabul edilebilir kesinlik sınırları içinde olmaktadır (power %90,
tahmin edilen kesinlik sınırı %1’den %50’ye ±5).
Her kurumdan seçilecek ergen sayısı kurumun
genel örneklem içindeki ağırlığına göre belirlendi.
Her kurumda kalan ergenler önceden belirlenen
bir rasgele yöntemiyle seçildi. Klinik olarak zeka
geriliği ya da zihinsel bir sorunu olduğu düşünülen
çocuk ve ergenler çalışmaya alınmamıştır. Kurumlarda sadece erkekler kaldığı için bu çalışma erkek
çocuk ve ergenler popülasyonunu yansıtmaktadır.
Araçlar

Araştırmada Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir anket formu uygulanmıştır. Anket formunda sosyo-demografik bilgiler, aile özellikleri, kendine
zarar verme davranışı, madde kullanım özellikleri, arkadaş ve çevre özellikleri, yasal ve ruhsal
durumları ve travma yaşantıları sorgulanmıştır.
Madde kullanımı ile ilgili sorular daha önce bu
alanda yapılan anket sorularından yararlanılarak
hazırlanmıştır (Ögel ve ark. 2005, Ögel ve Liman
2003). Ruhsal durumu araştıran sorular Gençler İçin
Kendini Değerlendirme Ölçeği’nden alınmıştır (Erol
ve ark, 1998). Bu araştırmada madde kullanımıyla
ilgili bölüm değerlendirilmiştir. Soru formundaki yanıtlar kategorik olarak düzenlenmiştir. Ankette relaktin ismiyle bir tuzak madde yer
almıştır. Analiz sırasında bu maddeyi kullandığını
işaretleyenlerin yanıtlarının güvenirliliği olmadığı
düşünülmüş, bu formlar araştırmadan çıkarılmış
ve değerlendirmeye alınmamıştır. Relaktin isimli
tuzak maddeyi işaretleyenlerin oranı %1.5 (n=4)
bulunmuştur. Bu oran kabul edilebilir bir sıklığı
işaret etmektedir (Hibell ve ark, 1995). Flunitrazepam Türkiye’ de yasal olarak satılmadığı için
benzodiazepinden ayrı olarak değerlendirilmiştir.
Uygulama

Araştırma 2004 yılında yapılmış ve verilerinin
toplanması 2 ay sürmüştür. Anket formu kurumlarda
bulunan sosyal hizmet uzmanı ve/veya psikologlar
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tarafından yüz yüze uygulanmıştır. Uygulama öncesi anket uygulayıcıları bir eğitimden geçirilmiştir.
Görüşmeler tek oturumda tamamlanmıştır. Sorulara ‘bilmiyorum’ cevabı verenler değerlendirmeye
alınmamıştır. Araştırmaya alınan ergenlerin
ebeveynleri olmadığı için araştırmaya katılmaya
ilişkin sözlü onayları kendilerinden ya da kurum
çalışanlarından alınmıştır. Zor koşullar altında
yaşayan çocuklarla ve ergenlerle yapılan çalışmalar,
yarar gözeten ve gizlilik ilkelerine uygun yürütülen
araştırma ve tedavi programlarında çocuktan
alınacak sözlü onamın yeterli olduğunu belirtmektedir (Slenick ve Meade 2002, Sanci ve ark.
2004). Araştırmaya katılmayı red eden olmamıştır.
İstatiksel işlem
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 8.0
programından yararlanılmıştır. Frekans, t testi, ki kare
ve %95 güven aralığında odds oranı kullanılmıştır.

BULGULAR
Çalışmaya alınan ergenlerin yaş ortalaması
17.43±0.97’ dir. Ergenlerden hiç eğitim alamayan
veya sadece okuma yazma bilenlerin oranı %27.1
olarak bulunmuştur. Ergenlerin yüzde doksandan fazlasının anne ve babası özdür. Ergenlerin
yarısından fazlası ailesiyle birlikte yaşamaktadır.
Anne babası ayrı yaşayan çocuk oranı %10.6’dır.
Ailelerinin gelir durumuna baktığımızda önemli bir kısmının gelir düzeyi ayda 600 YTL ve
altındadır. Ergenlerin yarıya yakının ailelerinin gelir düzeyini bilmediklerini belirtmiştir. Ergenler
arasında daha önce tutuklananların oranı %23.1,
islahevinde kalanların oranı ise %9.5’tir (Tablo 1).
Tutuklu ve hükümlü ergenlerde yaşam boyu
en az bir kez madde kullanım yaygınlığı Tablo
2’de verilmiştir. Ergenlerin %69.8’ i her gün tütün
ve %23.5’ i haftada birden fazla alkol kullandığını
belirtmiştir. Yaşam boyu en az bir kez tütün ve
alkol dışı madde kullanımına bakıldığında en fazla kullanılan madde %71.3 ile esrardır. Esrardan
sonra sırasıyla en sık kullanılan maddeler ise
flunitrazepam, uçucu maddeler ve ecstasy’dir.
En az denenen madde ise %2.3 ile eroindir.
Ergenlerden %29.7’si daha önce suç işlerken
madde etkisi altında olduğunu belirtmiştir (Tablo 3).
Araştırmanın yapıldığı dönemde tutuklanmasına ve
hüküm giymesine yol açan suçu işlerken madde etkisi altında olanların oranı ise %32.8’dir. Tutuklu ve
hükümlü ergenlerin babalarında alkol kullanımı oldukça yüksektir (%45.5). Anne, baba ve kardeşlerde
tütün, alkol dışı madde kullanımı yakın akrabalarda
tütün, alkol dışı madde kullanımından daha düşüktür
(Tablo 3). Ailesinde tütün, alkol dışı madde kullanımı
olan ergenlerin madde kullanma riski ailesinde madde
kullanımı olmayanlara göre 4.3 kat fazladır (odds:
4.34, GA:1.21-15.5). Tutuklu ve hükümlü ergenlerin

%76.9’ u ailesinin madde kullandığını bilmediğini
belirtmiştir. Anneler arasında madde kullanımını
bilenlerin oranı, babalara göre daha fazladır.
Ergenlerde suç işleme yaş ortalaması 14.2±2.4,
ilk kesici alet taşıma yaşı ortalaması ise 12.5±2.4
olarak bulunmuştur. İlk kez tütün ve alkol kullanma yaş ortalamaları sırasıyla 11.3±2.8 ve
13.4±2.1’dir. En az her gün tütün kullanımı olan
ergenlerde ilk suç işleme yaşı ortalaması 14.4±2.1,
kullanmayanlarda ise 13.9±2.9 olup, fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (t değeri:-1.3 sd:241
p:0.1). Haftada en az iki kez alkol kullanan ve kullanmayanlarda suç işleme yaşı ortalaması sırasıyla
13.3±3.0 ve 14.5±2.1’dir (t değeri:3.3, sd:240,
p:0.0). Tütün ve alkol dışı herhangi bir maddeyi
yaşam boyu en az bir kez deneyenlerde ilk suç
işleme yaşı ortalaması 13.8±2.6, madde denemeyenlerde 14.6±2.2 bulunmuştur. Madde deneyen
ve denemeyenlerin ilk suç işleme yaşı ortalaması
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t
değeri:2.5, sd:231, p:0.0).
İlk madde kulanmaya başlama yaşları Tablo 4’te
görülmektedir. Tütün, alkol ve esrar kullanımının
büyük çoğunlukla suç işlemeden önce olduğu
saptanmıştır (Tablo 4). Flunitrazepam ve eroin kullanmaya başlama ise çoğunlukla suç işlemeye
başladıktan sonradır. Uçucu madde ve ecstasy kullanma yaşı ile suçun aynı yaşlarda işlendiği görülmektedir.
Tablo 1: Tutuklu ve Hükümlü Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri
n

%

EĞİTİM DURUMU
- Hiç
- Okuma-yazma biliyor
- İlkokul
- Ortaokul
- Lise

14
55
85
94
7

5,5
21,6
33,3
36,9
2,7

ANNE BABA DURUMU
- Anne-baba öz
- Anne üvey
- Baba üvey
- Anne-baba üvey

240
12
8
2

91,6
4,6
3,1
0,8

AİLE DURUMU
- Birlikte yaşıyor
- Boşandı/ ayrı yaşıyor
- Anne ölü
- Baba ölü
- Her ikisi ölü

181
28
11
41
3

68.6
10.6
4.2
15.5
1.1

AİLENİN GELİR DURUMU
- 0-400
- 401-600
- 601-800
- 801 ve üstü
- Bilmiyorum

69
29
15
22
125

26,5
11,2
5,8
8,5
48,1

ÖNCEKİ SUÇLAR
- Daha önce tutuklanan
- Daha önce islahevinde kalan

61
25

23.1
9.5
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Tablo 2: Tutuklu ve Hükümlü Ergenlerde Yaşam Boyu
En Az Bir Kez Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı

Tütün
Esrar
Flunitrazepam
Uçucu madde
Alkol
Ecstasy
Benzodiazepin
Eroin

n

%

186
92
69
62
113
46
33
3

73.8
71.3
53.5
48.1
45.0
35.7
25.6
2.3

Tablo 3: Suç İşleme ile Madde İlişkisi ve Ailede
Madde Kullanımı
n

%

Suç ve madde
- Daha önceki suçlarda madde kullanma
- Şimdiki suçta madde kullanma

77
86

29,7
32,8

Aile ve akrabalarda suç ve madde
- Annede alkol kullanımı
- Babada alkol kullanımı
- Anne baba kardeşte madde kullanımı
- Akraba madde kullanımı

9
111
16
32

3.6
45.5
6.6
13.0

Ailenin madde kullanımından haberdar olması
- Haberleri yok
- Annem biliyor
- Babam biliyor

70
17
4

76.9
18.7
4.4

Tablo 4: Ergenlerde İlk Suç İşleme, Kesici Alet Taşıma, Tütün, Alkol ve Madde Kullanma Yaş Ortalamaları ile Madde Kullanımının Suç İşlemeden Önce ve Sonra Olma Oranları
Suç işlemeden
önce madde

Aynı yaşta suç
ve madde

Suç işledikten
sonra madde

Ort ±SS

n

%

n

%

n

%

İlk tütün içme yaşı

11.3±2.8

158

79

29

14.5

13

6.5

İlk alkol kullanma yaşı

13.4±2.1

68

54.4

17

13.6

40

32.0

İlk flunitrazepam kullanma yaşı

14.2±1.8

21

30.6

13

18,8

35

50.6

İlk benzodiazepin kullanma yaşı

13.7±2.1

18

42.7

7

16.7

17

40.6

İlk esrar kullanma yaşı

14.3±1.5

238

98.8

1

0.4

2

0.8

İlk uçucu madde kullanma yaşı

13.1±2.7

25

36.1

14

24.1

19

39.8

İlk ecstasy kullanma yaşı

14.7±1.5

12

26.1

12

26.1

22

47.8

İlk eroin kullanma yaşı

14.8±1.3

1

33.3

-

-

2

66.7

TARTIŞMA
Bu araştırmada tutuklu ve hükümlü ergenlerde
madde kullanım yaygınlığı ve özellikleri araştırılmaya
çalışılmıştır. Tutuklu ve hükümlü ergenlerde tütün,
alkol ve madde kullanım yaygınlığının aynı yaştaki
diğer popülasyonlarla karşılaştırıldığında oldukça
yüksek olduğu dikkat çekmektedir. 2004 yılında
İstanbul lise ikinci sınıf öğrencilerinde (15-17 yaş
grubu) yaşam boyu en az bir kez tütün kullanım
yaygınlığı %37, alkol kullanım yaygınlığı %51.2
bulunmuştur. Bu oranlar uçucu madde için %5.9,
esrar için %5.8, flunitrazepam için %4.4, benzodiazepinler için %3.7, ecstasy için %3.1 ve eroin için
%1.6 olarak saptanmıştır (Ögel ve ark, 2005). 2003
yılında altı ilde yine aynı yaş grubunda lise öğrencileri
arasında yapılan ESPAD çalışmasında ise yaşam
boyu tütün kullanımı %50.2, alkol %45, esrar %4.3,
uçucu %4.2, ecstasy %1.8, hap kullanımı %2 olarak
bulunmuştur. Her iki çalışmayla karşılaştırdığımızda
bizim araştırmamızda, tütün kullanımı dışında diğer
tüm maddelerin kullanım yaygınlıkları tutuklu ve
hükümlü ergenlerde daha yüksektir (ESPAD 2004).
Sokakta yaşayan çocuklarla ilgili yapılan
14

araştırmalarda da alkol, esrar ve uçucu madde
kullanımın yaygın olduğu gözlenmiştir (Bailey
ve ark, 1998; Morakinyo ve Odejide, 2003). 2003
yılında İstanbul’da sokakta yaşayan çocuklarla ilgili yapılan çalışmada erkek çocukların madde
kullanım yaygınlığı tütün için %79.9, alkol için
%56.7, flunitrazepam için %9.2, uçucu madde
için %50.9, eroin için %2.5 bulunmuştur (Ögel
ve ark, 2004). Bu bulgularla araştırmamızda elde
edilen bulguları karşılaştırdığımızda tütün ve
alkol kullanımının tutuklu ve hükümlü ergenlerde
sokakta yaşayanlara göre düşük, flunitrazepam
kullanımının ise yüksek olduğu, diğer madde
kullanım yaygınlıklarının ise benzer olduğu görülmektedir. Flunitrazepam kullanımının araştırma
popülasyonunda yüksek çıkması, flunitrazepam
kullanımının suçla ilişkili olduğunu belirten niteliksel araştırmalarla uyumludur (Ögel 2002).
Tutuklu ve hükümlü ergenlerle daha önce
yapılan araştırmalarla kıyasladığımızda, tütün,
alkol ve madde kullanım yaygınlığının bizim
çalışmamızda daha yüksek olduğunu görüyoruz. Aslan ve arkadaşlarının 2003 yılında yaptığı
çalışmada ergenlerin %44.6’ sının tütün kullandığı
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ortaya çıkmıştır. Bizim çalışmamızda ise tütün
kullanım yaygınlığı %73.8 olarak bulunmuştur.
Alkol kullanımına bakıldığında geçmiş yıllarda %4.8%21 arasında olduğu görülmüştür. (Küçüker 2001,
Aslan ve ark. 2003, Yavuz 2003). Çalışmamızda
alkol kullanım yaygınlığı daha yüksektir (%45).
Tutuklu ve hükümlü ergenlerle son yıllarda
yapılan çalışmalarda yaşam boyu en az bir kez
madde kullanım yaygınlığının %40.8 ile %82
arasında değiştiğini görmekteyiz (Aslan ve
ark. 2003, Yavuz 2003). Ancak bu çalışmaların
büyük çoğunluğunda maddeye göre dağılım
belirtilmediği için karşılaştırma yapmak güç
olmaktadır. Yavuz’ un 2003 yılında yaptığı
çalışmada tutuklu ve hükümlü ergenlerin %13.8’
inin esrar, %3.4’ünün amfetamin, %10.3’ünün
LSD ve ecstasy, %51.7’sinin uçucu ve yapıştırıcı
kullandığı ortaya çıkmıştır. Bizim çalışmamızda esrar ve ecstasy kullanımındaki artış dikkat çekicidir.
Uçucu maddeler de ise bir düşüş gözlenmektedir. Bu bulgular, son yıllarda ülkemizde esrar ve
ecstasy kullanım yaygınlığında artış olduğunu belirten çalışmalarla uyumludur (Ögel ve ark, 2005).
Craven ve arkadaşlarının 2003 yılında
yaptıkları çalışmada tutuklu ve hükümlü ergenlerin
%88.7’ sinin alkol, %95.7’ sinin esrar kullandığını
belirtmiştir. Başka bir çalışmada ise ergenlerin
%66’ sının alkol, %69’ unun esrar ve %15’ inin
uçucu madde kullandığı bulunmuştur (Robertson
ve ark, 2004). 178 tutuklu ve hükümlü ergenle
yapılan bir çalışmada ergenlerin %60-%71’ inin
herhangi bir madde kullandığı saptanmıştır (Kinlock ve ark, 2004). Dünya’da yapılan çalışmalarla
araştırmamızı karşılaştırdığımızda, başka ülkelerde
esrar kullanım yaygınlığı biraz daha yüksek olmakla birlikte, benzerlik göstermektedir. Uçucu madde
kullanımı ise bizim araştırmamızda daha yüksek
olarak bulunmuştur. Suç işlemeyen ergenlerle
yapılan çalışmalarda ise, dünyada madde kullanım
yaygınlığının ülkemizden daha fazla olduğu dikkati çekmektedir (Baus ve ark, 2002; Weitzman ve
Chen 2005; Marsden 2005). Suç işleme davranışı
ile madde kullanma davranışı arasındaki yakın
ilişkinin, madde kullanımını suç işleyen popülasyonda madde kullanımını daha kabul edilebilir
hale getirdiği ve bulunabilirliği artırdığı (Kinlock
ve ark, 2004) , bu nedenle tutuklu ve hükümlü
ergenlerde madde kullanım yaygınlığının Batı
ülkelerine benzer bulunduğunu söyleyebiliriz.
Araştırmamızda ebeveynlerinde alkol ve
madde kullanımı olan ergenlerde madde kullanım
riskinin arttığı saptanmıştır. Daha önce tutuklu ve
hükümlü ergenlerle yapılan çalışmalarda da ailede
alkol kullanımının %36.8 ile %61.5 arasında, madde
kullanımının ise %4.8 ile %18.3 arasında olduğu
saptanmıştır (Küçüker 2001,Yavuz 2003, Aslan ve
ark. 2003). Bu bulgular çalışmamızda elde ettiğimiz
verilerle benzerlik göstermektedir. Ebeveynlerinde
alkol ve madde kullanımı olan tutuklu ve hükümlü

ergenlere yönelik müdahalelerde ailenin de tedaviye katılmasının gerekli olduğunu inanıyoruz.
Bu araştırmada tutuklu ve hükümlü ergenlerin yaklaşık üçte birinin suç işlerken madde
etkisinde olduğu saptanmıştır. Bu bulgu suç ile
madde arasında önemli bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Araştırma verileri ilişkinin yönü
hakkında bize ipucu vermemekle birlikte, suç
işleyen ergenlerde madde kullanımına yönelik
müdahalelerin önemini gösterdiğini söyleyebiliriz. Öte yandan ailelerinin önemli bir kısmının
çocuğunun
madde
kullandığından
haberi
olmadığı da araştırma sonuçlarında görülmektedir. Bu bulgunun, tutuklu ve hükümlü ergenlerle çalışırken ailelere yönelik yaklaşımların
geliştirilmesinin önemini gösterdiği inancındayız.
Tutuklu ve hükümlü ergenlerle Türkiye’ de
yapılan çalışmalarda suç ve madde arasındaki
ilişkiyi veya her iki davranışın başlama gösteren
yeterli veri bulunmamaktadır. Küçüker’in 2001
yılındaki çalışmasında tekrarlayan suç işleyen
%56.3’ ünün, ilk defa suç işleyenlerin ise %28.7’sinin herhangi bir bağımlılık yapıcı madde kullandığı
gösterilmiştir. Araştırmamızda madde kullananlarda suç işleme yaşı ortalamasının daha düşük
olduğu gösterilmiştir. Ancak madde kullanımının
mı önce olduğu, suç işlemeye başlama yaşının mı
önce olduğu sorusunun yanıtı kullanılan maddeye
göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, elde
ettiğimiz veriler ışığında suç ve madde kullanımı
arasında bir neden sonuç ilişkisi kurmak güçtür.
Araştırma
için
kullanılan
anketin geçerlilik ve güvenirliliğinin olmaması
bu araştırmanın zayıf tarafıdır. Bu anketin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarının
yapılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.
Sonuç olarak, bu çalışmada tutuklu ve hükümlü ergenlerde madde kullanım yaygınlığının
yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulguların, tutuklu ve hükümlü ergenlerle çalışırken madde
bağımlılığının gözden kaçırılmaması ve bu ergenlerin kaldıkları kurum içinde tedavi edilmelerinin
gerektiğini
gösterdiğine
inanıyoruz.
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