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• 
Bu bro~ür, Avrupa Komisyonu nun mali 
destegi ile gerc;ekle~mi~tir. Ne Avrupa 

Komisyonu, ne de ismi gec;en diger ki~iler verilen 
bilgilerden ve bunlarm kuUammmdan sorumlu
durlar. 

Önsöz 

Sen, seks piyasasmda c;al1~lp, pararu da 
bir klslm buradan kazaruyorsan; Uyu~turu
cular, seks piyasasmda, büyük rol oynarlar. 
Bunlar, gündemde olan Alkohol gibi, Hint 
Keneviri, XTC, Kokain, Speed ve Poppers de 
olabilirler. Eger, uyu~turucu kuUaruyor isen, 
en azmdan, bunlann, kendilerinin neler ve 
ne denli degi~ik etkileri oldugunu bilme
lisin. Bu bro~ür, sana, küc;ük bir ön bilgi 
verecektir. 

Genelde gec;erli olan: Degi~ik uyu~tu
ruculann, senin bedenin ve davram~larm 
üzerinde farkh bir etki buakmalandu. 
Kendini ne kadar kötü hissedersen, her~ey
den önce ruhsal olarak, her okadar da 
uyu~turucu kuUammmda dikkatli olmallsm. 
Cogu durumlarda, uyu~turucular duygu ve 
his alarum yogunla~tmr. Cogu kez kendini 
da ha hür hisseder, ki~isel smulanm degi~
tirir ve neyi isteyip, neyi istemedigini, 
belirtip, bildiremez hale gelirsin. Seks 
piyasasmdaki i~inde, hangi ~artlarda neyi 
yaplp yapmayacaglm bilip, karanru alabi
lmen, her ba~ka ~eyde oldugu gibi, burada da 
önemli. Bu ise, senin i~in ; Onun ic;in sana 
uyu~tucu kuUanmaman önerilir. 

rroft~\joHd.1 ."l1t1Ir kiff' O'~h~IH! 
Gereksiz risklere girip, saghgmla 

oynama! - 0 senin sermayendir. Eger 
mü~terinin biri, seni, kendisi beraberinde 
uyu~turucu kuUanmaya ikna etmek isterse, 
bunu da reddetmelisin . Eger sorun yaratacak 
olursa; ona ~unu sor: 0 c;ah~uken uyu~tu
rucu kuUaruyormu imi~, acaba? Bilir ki~i 
olmak, uyu~turucu konusunda da c;ok verimli 
olur. Birc;ok mü~terin, bunun degerini 
bilecektir: Seni güvenilir bir ki~i olarak 
görecek ve hem senin kendini, hemde onu 
korudugunu fark edecektir. Uyu~turuculara 
bilinc;li ve ölC;ülü yakla~maYl gerektiren, c;ok 
iyi nedenler. 
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• 
Bu broşür, Avrupa Komisyonu nun mali 
desteği ile gerçekleşmiştir. Ne Avrupa 

Komisyonu, ne de ismi geçen diğer kişiler verilen 
bilgilerden ve bunların kullanımından sorumlu
durlar. 

Önsöz 

Sen, seks piyasasında çalışıp, paranı da 
bir kısım buradan kazanıyorsan; Uyuşturu
cular, seks piyasasında, büyük roloynarlar. 
Bunlar, gündemde olan Alkohol gibi, Hint 
Keneviri, XTC, Kokain, Speed ve Poppers de 
olabilirler. Eğer, uyuşturucu kullanıyor isen, 
en azından, bunların, kendilerinin neler ve 
ne denli değişik etkileri olduğunu bilme
lisin. Bu broşür, sana, küçük bir ön bilgi 
verecektir. 

Genelde geçerli olan: Değişik uyuştu
rucuların, senin bedenin ve davranışların 
üzerinde farklı bir etki bırakmalarıdır. 
Kendini ne kadar kötü hissedersen, herşey
den önce ruhsalolarak, her okadar da 
uyuşturucu kullanımında dikkatli olmalısın. 
çoğu durumlarda, uyuşturucular duygu ve 
his alanını yoğunlaştırır. çOğu kez kendini 
daha hür hisseder, kişisel sınırlarını değiş
tirir ve neyi isteyip, neyi istemediğini, 
belirtip, bildiremez hale gelirsin. Seks 
piyasasındaki işinde, hangi şartlarda neyi 
yapıp yapmayacağını bilip, kararını alabi
lmen, her başka şeyde olduğu gibi, burada da 
önemli. Bu ise, senin işin ; Onun için sana 
uyuştucu kullanmaman önerilir. 

rroft~\joHd.1 ."l1t1Ir klft' O'~h~IH! 
Gereksiz risklere girip, sağlığınla 

oynama! - O senin sermayendir. Eğer 
müşterinin biri, seni, kendisi beraberinde 
uyuşturucu kullanmaya ikna etmek isterse, 
bunu da reddetmelisin . Eğer sorun yaratacak 
olursa; ona şunu sor: O çalışırken uyuştu
rucu kullanıyormu imiş, acaba? Bilir kişi 
olmak, uyuşturucu konusunda da çok verimli 
olur. Birçok müşterin, bunun değerini 
bilecektir: Seni güvenilir bir kişi olarak 
görecek ve hem senin kendini, hemde onu 
koruduğunu fark edecektir. Uyuşturuculara 
bilinçli ve ölçülü yaklaşmayı gerektiren, çok 
iyi nedenler. 



Maddeler ve i~erdikled 

A'~ 
Alkohol yasal 

olmasma ragmen, 0 da 
her digeri gibi, bir 
uyu~turucu saytlu. 

~ 
Vasal uyu~turucu; 

Miktan ve etkisi 
hi~te kü~ümsen

memelidir. 

Hemen hemen herkes alkohol iI;er, kullamffil da 
~ogu kez sorun yaratmaz . Bir~ok durumlarda 
y:inede alkoholün etkisi kü~ümsenir. En azmdan 
~ah~uken, alkoholün düzey:ini ~ok dü~ük tutma
l1sm . Eger devamh olarak, ~ok miktarda alkohol 
kullamyor isen, alkoholün senin i~in ne türde bir 
anlam ta~ldlgml, ve da ha degi~ik seni rahatlatacak 
verilerin olup olmadlgml da dü~ünmelisin. 

~ ~ ~~~1~~u'k,n 
saldugan, üzgün ve ba~kalanna kar$l dÜ$manca 
dü~ünceler 
bedendeki ve davram~ üzerindeki kontrolün 
kaybl 

r!fJIl T ~ 
() Q ~vf'\je 

() Bu alanda, mü~terilerin geneIde i~ki lsmar-
lamalan gelenek olsa dahi, enba~ta ~ah~tlgm anlar 
da alkohol kullarumml kontrolün altmda tutmaya 
~aLI~ . Eger ba~ml serin tutarsan, sonunda, ~ansm 
da 0 kadar ~ogalml~ olur. 

~ Bar-
ocJa biturat 
~ lar tlpta sakin-

Barbiturat ve Benzeodia
zepin en c;ok tanman ila~lar 
dular. Bunlar, ~e~itli marka ve 
isim altmda, "Rohypnol. 
Diazepam vb." ve tablet 
halinde satlLIrlar. Bunlarm 
etkisinin, ne zaman ba~lay:Ip, 

le~tirici , uyku 
verici ve uyu~tu
rucu olarak kul-

lamlan ila~lard1f. 
Kontrolsüz kul

lamldlgmda 
baglml1l1k tehli

kesini te~kil 
ederler. 

ne kadar sürdügünü tahmin edebilmek zor 
olmaktadu. 

~ f ~n:~~:~b" doujm, gö" uyku ''''ci 
uzun süre kulammda ters etkili 'kI~kutlCl, sarho~ 
eden' 'ruhsal degi~imler' yüzünden ~okta 
tehlikeli 
Uyu~uk, yava~ tepkiler, 'davram~lar' 
Ne istey:ip, ne dü~ündügünü söylemekte zorluk 
~ekmek 
Özellikle, alkohol ve afyon ile birlikte ahndIk
lannda, yüksek dozaja ne den olabilir ler 

r!fJll ~ 
() Q T ~vf'\je 

() 
. Bu etkilerinden dolay:I, "Barbi' ve 'Benzolar", 

i~e yaramazlar. Degi~ik maddeleri i~eren uyu~tu
ruculan bir arada almamaya ~ah~mahsm. Ne yaZlk 
ki. bir bir daha iki etmedigi ortada. Alman her iki 
maddey:i iy:i tamsan dahi, bunlar, beraber ahndl
gmda, daha y:üksek orantlda ve farkh bir etkiye 
sahip olabilirler. 

Maddeler ve İçerdikleri 

A'~ 
Alkohol yasal 

olmasına rağmen, o da 
her diğeri gibi, bir 
uyuşturucu sayılır. 

~ 
Yasal uyuşturucu; 

Miktan ve etkisi 
hiçte küçümsen

memelidir. 

Hemen hemen herkes alkohol içer, kullanımı da 
çoğu kez sorun yaratmaz. Birçok durumlarda 
yine de alkoholün etkisi küçümsenir. En azından 
çalışırken, alkoholün düzeyini çok düşük tutma
lısın . Eğer devamlı olarak, çok miktarda alkohal 
kullanıyor isen, alkoholün senin için ne türde bir 
anlam taşıdığını, ve daha değişik seni rahatlatacak 
verilerin olup olmadığını da düşünmelisin. 

~ ~ ~~~1~~uŞk,n 
saldırgan, üzgün ve başkalarına karşı düşmanca 
düşünceler 
bedendeki ve davranış üzerindeki kontrolün 
kaybı 

r!fJll r ~ 
() Q ~vfı\je 

() Bu alanda, müşterilerin genelde içki ısmar-
lamaları gelenek olsa dahi, enbaşta çalıştığın anlar 
da alkohal kullanımını kontrolün altında tutmaya 
çalış . Eğer başını serin tutarsan, sonunda, şansın 
da o kadar çoğalmış olur. 

~ Bar-
ocJa biturat 
~ lar tıpta sakin-

Barbiturat ve Benzeodia
zepin en çok tanınan ilaçlar 
dırlar. Bunlar, çeşitli marka ve 
isim altında, "Rohypnol. 
Diazepam vb ." ve tablet 
halinde satılırlar. Bunların 
etkisinin, ne zaman başlayıp, 

leştirici , uyku 
verici ve uyuştu

rucu olarak kul-
lanılan ilaçlardır. 

Kontrolsüz kul
lanıldığında 

bağımlılık tehli
kesini teşkil 

ederler. 

ne kadar sürdüğünü tahmin edebilmek zor 
o lmaktadır . 

~ f ~n:~~:~b" d,ujm, gö" uyku ''''ci 
uzun süre kulanımda ters etkili 'kışkırtıcı, sarhoş 
eden' 'ruhsal değişimler' yüzünden çokta 
tehlikeli 
Uyuşuk, yavaş tepkiler, 'davranışlar' 

Ne isteyip, ne düşündüğünü söylemekte zorluk 
çekmek 
Özellikle, alkohol ve afyon ile birlikte alındık
larında, yüksek dozaja neden olabilir ler 

r!fJll ~ 
() Q r ~vfı\je 

() 
. Bu etkilerinden dolayı, "Barbi' ve 'Benzolar", 

işe yaramazlar. Değişik maddeleri içeren uyuştu
rucuları bir arada almamaya çalışmalısın. Ne yazık 
ki. bir bir daha iki etmediği ortada. Alınan her iki 
maddeyi iyi tanısan dahi, bunlar, beraber alındı
ğında, daha yüksek orantıda ve farklı bir etkiye 
sahip olabilirler. 



Esrar ve Mari
uhana en eski 
uyu~turucular 

j Esrar, 

~ 
"arap'rada, 

, kurutulmu ~ 

'raYH, saman". 
Etkisi, 'rok degi~

ken olabilir. 
dandular. Bunlar hint keneviri 
bitkisinden kazarulu, ic;inde bulunan THC, "Tetra
hydrocannabinol", etkili olan maddesi dir. Esrar, 
bitkinin, kurutulup, presten gec;tikten soma elde 
edilen rec;inesidir. Ufalamp, örnegin sigara 
bic;iminde, "Joint" iC;ilir. Onu pasta, kek ve c;ay ile 
de kullanmak mümkündür. Mariuhana bitkinin 
c;ic;ek ve yapragmm kan~lml olup, esrardan be~ 
kere daha az, etkili madde, THC'yi ic;erir. Her ikisi 
de etkilerini c;ok güC;lü ve hlZll bir bic;imde 
gösterirler. Etkileri en fazla dört, be~ saat kadar 
sürer. 

~ ~d::1:~'tm'k' "h,thk, uyumluluk 
arzusu, konu~kanllk dürtüleri, gülmek 
Algllamalann güc;lenmesi "Görmek, duymak vb ." 
Zaman duygusunun kaYlP olmasl 
Yorgunluk, yava~ hareket ve tepkiler, kendi ic;ine 
c;ekilmek korku, migde bulantlSl 
Devamh ve yüksek dozajda kullamldlgmda: 
Umursamaz olmak, Ki~ilikteki degi~meler, 
"Karakter degi~mesi". 

rlt! T"v,,~ 
~ Kanabisin arada bir kullamml mutlaka sorunlu 

olmaya bilir. Önemli olan, kanabis, yani esrann, 
degi~ken ve herkeste farkh bir etki gösterebile
ceginin bilincinde olmandu. Eger, örnegin 
korkupta, panik ya~arsan, önce kendini sakin
le~tirmeyi dene. 0 durumda, yemek, ic;mek, 
bilhassa Vitamin C yardlmcl olabilir. 

LSD, "Lysergsaeurediethyl
amid", en c;ok tanmam ve en 

LSD 'de bazen 
ruhsal baglmhhk 
olu~abilir. Bunun 

dl~mda , aym 
ayar etkiyi yaka
layabilmek i'rin, 

'rok 'rabuk, doza-
jlda yükseltmek 

ge rekir. 

güC;lü halusinogen dir. Kaglt parc;aSl yada beyaz 
tab let halinde piyasadadu. Meskalin, "beyaz 
kapsül" ve Psylocybin, LSD' nin yamsna en yaygm 
halusinasyon yaratan uyu~turucular dandu. 
Bunlar yutularak almu ve genelde birkac; dakika 
soma etkilerini gösterirler. Etkileri 12 saat, hatta 
bazen 24 saate kadar bile sürebilir. 

4 !:~~9~,"'''h'tl,m, 
Algllamada olan degi~meler 
"Örnegin, ohnayan ~eyleri görme ve duyma gibi 
olabilir" 
Zaman duygusunun kaybl 
Sekse olan arzunun artmasl; 
Tehlike: Bununla birlikte rizikolu davram~a 
"kondomsuz Seks" e yatkm olmak. 
Kan basmCl ve nabz'm yükselmesi; titreme, 
bulantl ve kusmak 
Kötü seyahat "gezinti", duygusal bunahm, 
halusinasyon ve korkulu anlar. 

'rl ~! T"v"\jt 
.~ Eger halusinogen leri deneyecek olursan, 

mutlaka güvendigin bir ki~inin, yamnda bulun
maSlm saglamallsm, c;ünkü: sen süresini ve akl~lm 
kendin belirleyemeyecek bir yolculuga C;lkmaYl 
göze allyorsun. Cevrende olup bitenler gerc;ekler
den uzak, fakll "degi~ik" görünür. Kolayhkla, 
her~eyin sana fazla gelip, korkuya kapllman 
sözkonusu olabilir. t~e ba~lamadan klsa bir süre 
önce, yada i~ esnasmda kullanman tavsiye edil
mez. "Beklenmedik, bedensel ve ruhsal kötü 
etkiler yaratabilme ihtimali yüksektir." 

Esrar ve Mari
uhana en eski 
uyuşturucular 

j Esrar, 

~ 
"arapçada, 

, kurutulmu ş 

çayır, saman". 
Etkisi, çok değiş

ken olabilir. 
dandırlar. Bunlar hint keneviri 
bitkisinden kazanılır, içinde bulunan THC, "Tetra
hydrocannabinol", etkili olan maddesi dir. Esrar, 
bitkinin, kurutulup, presten geçtikten sonra elde 
edilen reçinesidir. Ufalanıp, örneğin sigara 
biçiminde, "Joint" içilir. Onu pasta, kek ve çay ile 
de kullanmak mümkündür. Mariuhana bitkinin 
çiçek ve yaprağının karışımı olup, esrardan beş 
kere daha az, etkili madde, THC'yi içerir. Her ikisi 
de etkilerini çok güçlü ve hızlı bir biçimde 
gösterirler. Etkileri en fazla dört, beş saat kadar 
sürer. 

~ ~d::1:~'tm'k' "h,tlık, uyumluluk 
arzusu, konuşkanlık dürtüleri, gülrnek 
Algılamaların güçlenmesi "Görmek, duymak vb ." 
Zaman duygusunun kayıp olması 
Yorgunluk, yavaş hareket ve tepkiler, kendi içine 
çekilmek korku, miğde bulantısı 
Devamlı ve yüksek dozajda kullanıldığında: 
Umursamaz olmak, Kişilikteki değişmeler, 
"Karakter değişmesi". 

rttı T"v(ı~ 
~ Kanabisin arada bir kullanımı mutlaka sorunlu 

olmaya bilir. Önemli olan, kanabis, yani esrarın, 
değişken ve herkeste farklı bir etki gösterebile
ceğinin bilincinde olmandır. Eğer, örneğin 
korkupta, panik yaşarsan, önce kendini sakin
leştirmeyi dene. O durumda, yemek, içmek, 
bilhassa Vitamin C yardımcı olabilir. 

LSD, "Lysergsaeurediethyl
amid", en çok tanınanı ve en 

LSD 'de bazen 
ruhsal bağımlılı k 

oluşabilir. Bunun 
dışında , aynı 

ayar etkiyi yaka
layabilmek için, 

çok çabuk, doza-
jıda yükseltmek 

ge rekir. 

güçlü halusinogen dir. Kağıt parçası yada beyaz 
tablet halinde piyasadadır. Meskalin, "beyaz 
kapsül" ve Psylocybin, LSD' nin yanısıra en yaygın 
halusinasyon yaratan uyuşturucular dandır. 
Bunlar yutularak alınır ve genelde birkaç dakika 
sonra etkilerini gösterirler. Etkileri 12 saat, hatta 
bazen 24 saate kadar bile sürebilir. 

4 !:~~9~,"'''h'tl,m, 
Algılamada olan değişmeler 
"Örneğin, olınayan şeyleri görme ve duyma gibi 
olabilir" 
Zaman duygusunun kaybı 
Sekse olan arzunun artması; 
Tehlike: Bununla birlikte rizikolu davranışa 
"kondomsuz Seks" e yatkın olmak. 
Kan basıncı ve nabz'ın yükselmesi; titreme, 
bulantı ve kusmak 
Kötü seyahat "gezinti", duygusal bunalım, 
halusinasyon ve korkulu anlar. 

'rt ~ i T"v(ı\jt 
.~ Eğer halusinogen leri deneyecek olursan, 

mutlaka güvendiğin bir kişinin, yanında bulun
masını sağlamalısın, çünkü: sen süresini ve akışını 
kendin belirleyemeyecek bir yolculuğa çıkmayı 
göze alıyorsun. Çevrende olup bitenler gerçekler
den uzak, faklı "değişik" görünür. Kolaylıkla, 
herşeyin sana fazla gelip, korkuya kapılman 
sözkonusu olabilir. İşe başlamadan kısa bir süre 
önce, yada iş esnasında kullanman tavsiye edil
mez. "Beklenmedik, bedensel ve ruhsal kötü 
etkiler yaratabilme ihtimali yüksektir." 



Afyonlu uyu~turucular, 
Afyon, "Ha~ha~", bitkisinden 
eide edilirler. En ~ok tamnan
lan morfin ve eroin dir. 

ikisi de benzeri etkilleri 
oldugu i~in, ~ogu zaman morfin 

Morfin, 
uyku 

tannslolan 
yunan tannSl

mn ismidir. 
Kullamml yasa

larla belirlenmi~
tir. Eroin yunanca 

da "kahraman" 
(gü~lü ve sert) 

demektir. 
Bedende derhal 

morfine ~evrilir. 

eroin yerine de kullamhr. Ortamma göre, yutula
rak, veya igne ile enjekte edilerek kullamhr lar. 
Enjekte edildiginde, bula~lCl hastahklann ileti~im 
rizikosu, iltihap lanma ve yüksek dozajlama 
tehlikesi de vardlr. Etkisi, klsa süre gü~lü "Flash", 
fakat klsadu da uYakla~lk ü~ saat", yutuldugunda 
ise yakla~lk yedi saate dagllu. 

Eroin, "Diacetylmorfin", Morfin ve asetik asit 
bile~iminden olu~ur ve ~ogu kez toz halinde 
bulunur. Etkisi ve rengi, "geneide kahve rengi, 
fakat beyaz da", geldigi ülkeye ve i~lenim ~ekline 
baghdu. Eroin genel de enjekte edilir, yada 
solunumla i~ilir. 

@I 
~ E.~I{I 4 Mutluluk duygulan "Sade ba~langH;ta" 

Agnlan dindirici 
Algllamamn degi~mesi 
Bedensel performans ta dü~ü~ ve randlmansIzhk, 
sallamr ~ekilde yürümek 
~ogu kez de, cinsel aktivitenin azaimasl 

rf ~! T ItVIo'1t 
(J Düzenli kullammmda dikkatli olunmahdu: ~ok 

<;abuk bagImhhk yapar! 
igne yolu ile ahmrsa: Sadece kullamlmaml~, 

yeni igne ile, yoksa kendine Aids/ Hiv, sanhk ve 
ba~ka hastahklan bula~tlTabilirsin! 

) 
j 

Kokain, Crack 
olarak ta i~lene

bilir. Bu du-
K~H., (r~X 

Kokain, koka rumda, bu 

agacmm yaprak~~ madde 
lanndan ~ da ha ucuz, 
eide edilen buna göre de, 
öz, beyaz da ha tehlikelidir. 
kristal bir toz haline getirilmi~ 
uyu~turucudur. Buruna ~ekilerek, solunum yolu ve 
igne ile ahmr. igne yolu ile ahndlgmda, etkisi 
daha gü~lü, fakat daha klsa, "bir iki saat" tir. 
Burunla ~ekildiginde, en uzun etkiyi gösterir "en 
fazla dört - be~ saat". Sürekli kullammmda, 
orantlSl büyük olan, psikolojik baglmhhga yol 
a~ar. Crack, kimyasal maddelerin de katklsl ile 
kokain den eide edilir. Solunumla i~ilir, katklSlz 
kokainden daha ucuz ve da ha gü~lüdür, fakat daha 
klsa etki gästerir, "en fazla bir saat". Bunun 
dl~mda, bagImhhk yapma tehlikesi kokainden 
dahada büYÜktür. 

@lk E.~I{I 
4 Yüksek mutluluk duygulan, "flash": "En büyük 

benim!!!" 
Performansm yükselmesi 
insan araSI ili~kikere daha da yatkmhk 
Cinsel aktivitede, artl~ göstermek 
Düzenli kullamldlgmda: Hislerdeki yamlgl, 
korku, kalp ve tansiyon ~ikayetleri, cinsellikteki 
arzulann azalmasl, bulunmadlgl, "kullaml-

1 
madigi" zamanlarda kriz durumlanmn ya~an-
masl. Burunla ~ekildiginde: Burun bezlerindeki I Ylpranmalar ve bozulmalar. 

'1'1 11 
11 ~ Q T ItVIo'1t 
~ ~ok sik kullanma, böyle durumda ruhsal 

bagImhhk orantlsl yüksek! 
Seks piyasasl i~leri dikkati gerektirir: ~ekingen 

ve tutuk olmaman i~in, mü~terilerde sana ikram 
edebilirler. Böyle giri~imlere izin verme! 

Afyonlu uyuşturucular, 
Afyon, "Haşhaş", bitkisinden 
elde edilirler. En çok tanınan
ları morfin ve eroin dir. 

ikisi de benzeri etkilleri 
olduğu için, çoğu zaman morfin 

Morfin, 
uyku 

tannsı olan 
yunan tannsı

nın ismidir. 
Kullanımı yasa

larla belirlenmiş
tir. Eroin yunanca 

da "kahraman" 
(güçlü ve sert) 

demektir. 
Bedende derhal 

morfine çevrilir. 

eroin yerine de kullanılır. Ortamına göre, yutula
rak, veya iğne ile enjekte edilerek kullanılır lar. 
Enjekte edildiğinde, bulaşıcı hastalıkların iletişim 
rizikosu, iltihap lanma ve yüksek dozajıama 
tehlikesi de vardır. Etkisi, kısa süre güçlü "Flash", 
fakat kısadır da "Yaklaşık üç saat", yutulduğunda 
ise yaklaşık yedi saate dağılır. 

Eroin, "Diacetylmorfin", Morfin ve asetik asit 
bileşiminden oluşur ve çoğu kez toz halinde 
bulunur. Etkisi ve rengi, "genelde kahve rengi, 
fakat beyaz da", geldiği ülkeye ve işlenim şekline 
bağlıdır. Eroin genel de enjekte edilir, yada 
solunumla içilir. 

@i 
~ E.~I{I 4 Mutluluk duyguları "Sade başlangıçta" 

Ağrıları dindirici 
Algılamanın değişmesi 
Bedensel performans ta düşüş ve randımansızlık, 
sallanır şekilde yürümek 
çoğu kez de, cinsel aktivitenin azalması 

rf ~! T ItVIO'1t 
(J Düzenli kullanımında dikkatli olunmalıdır: Çok 

çabuk bağımlılık yapar! 
iğne yolu ile alınırsa: Sadece kullanılmamış, 

yeni iğne ile, yoksa kendine Aids/ Hiv, sarılık ve 
başka hastalıkları bulaştırabilirsin! 

) 
j 

Kokain, Crack 
olarak ta işlene

bilir. Bu du-
K~H., (r~X 

Kokain, koka rumda, bu 

ağacının yaprak~~ madde 
larından ~ daha ucuz, 
elde edilen buna göre de, 
öz, beyaz daha tehlikelidir. 
kristal bir toz haline getirilmiş 
uyuşturucudur. Buruna çekilerek, solunum yolu ve 
iğne ile alınır. iğne yolu ile alındığında, etkisi 
daha güçlü, fakat daha kısa, "bir iki saat" tir. 
Burunla çekildiğinde, en uzun etkiyi gösterir "en 
fazla dört - beş saat". Sürekli kullanımında, 
orantısı büyük olan, psikolojik bağımlılığa yol 
açar. Crack, kimyasal maddelerin de katkısı ile 
kokain den elde edilir. Solunumla içilir, katkısız 
kokainden daha ucuz ve daha güçlüdür, fakat daha 
kısa etki gösterir, "en fazla bir saat". Bunun 
dışında, bağımlılık yapma tehlikesi kokainden 
dahada büyüktür. 

@ik E.~I{I 
4 Yüksek mutluluk duyguları, "flash": "En büyük 

benim!!!" 
Performansın yükselmesi 
insan arası ilişkikere daha da yatkınlık 
Cinsel aktivitede, artış göstermek 
Düzenli kullanıldığında: Hislerdeki yanılgı, 
korku, kalp ve tansiyon şikayetleri, cinsellikteki 
arzuların azalması, bulunmadığı, "kullanıl-

L
madığı" zamanlarda kriz durumlarının yaşan
ması. Burunla çekildiğinde: Burun bezlerindeki i yıpranmalar ve bozulmalar. 

'd il 
11 ~ Q T ItVIo'1t 
~ Çok sık kullanma, böyle durumda ruhsal 

bağımlılık orantısı yüksek! 
Seks piyasası işleri dikkati gerektirir: Çekingen 

ve tutuk olmaman için, müşterilerde sana ikram 
edebilirler. Böyle girişimlere izin verme! 



Popperler, "Amyl 
ve Butylnitrat", SlVl 
halinde, kü~ük ~i$elerde 
bulunur. Aslmda bu madde, 
ila~ olarak degi~ik kalp 
rahatSlZlIklan i~in geli~tiri

~ogu kez, e~ 
cinsel erkekler 
~evresinde bur

una ~ekilerek 
ahnan, bir sürü 
de yan etkileri 

olan bir uyu~tu-

rucu. 

lmi$ti ve kullamlIyordu. Bu ila~ bugulama yöntemi 
ile burundan alImyor. Etkisi birka~ saniye soma 
kendini gösteriyor ve ü~ - dört dakika kadar 
sürüyor. BaZI tecrübeleri gü~lendirmek i~in 
Popperler, e~cinsel erkek ~evreleri tarahndan 
kullaml1yor "Örnegin seks esnasmda, slkllmamak, 
rahatlamak veya Orgazml gü~lü hissedebilmek i~in 
alImr". Poperler kaslann gev~emesini sagladlklan 
i~in slk olarak makat yoluyla yapüan, "anal", cinsel 
ili~kilerde kullamlIr. 

@l4- LtKl{1 . 
.J} Aniden bir huzurluluk saglanmasl, klsa ve 

~iddetli ~ok, "flash". 
Kaslann gev~emesi 
Ani halsizlik, AglrlIk duygusunun kaybolmasl 
"u~mak", ba$ dönmesi 
Kalp atl$lmn ~iddetlenmesi 
Ba$ agnlan, migde bulanmasl ve baygmhk 
Slk ve ~ok kullamldlgmda: Görme bozukluklan, 
agu $ekilde, kanSlZ kalma ihtimali. 

rf ~ ! T flV(1'1t 
(J Popperlerin slk~a kullamml sag lIga olduk~a 

zarar verir. Eger seks yaparken kullamyor isen, 
bunun, güvendigin ve senin durumundan fay
dalanmak istemeyen biri ile olmasma dikkat 
etmelisin. 

Speed, 
Amphetamin 
yada Met
amphetamin ismi altmda da 
tammr. Bu, beyaz kristal bir 
toz halinde bulunur ve 
burundan ~ekilerek, yada hap 
halinde allmr. Eglence ve 
Partilerin uYU$turucusu olarak 

Speed, Weckamin 
olarakta tammr. 
Bu ila~lar, adre

nalin hormonuna 
yakm olan ve 

genel sinir sis
temi üzerinde 
gü~lü ~ekilde, 
heyecan verici 

bir etki gästeren 
maddeler dir. 

~ok slk, House ve Tekno ~evrelerinde kullamlIr. 
Speed kl$klrtlCl bir etki gösterir: XTC maddesinde 
de oldugu gibi, bütün gece enerjik bir $ekilde olup, 
dans eder, yorgunluk duyrnadan ve bedenin a$ln 
su kaybl oldugunu hissetmeden, uyamk bir häl 
kazamrsm. 

,;f 4- ltMtrl 
KI$kutlCl 
Hiddetli, ~abuk sinirlenmeler, huzursuzluk 
Kalp atl$lannda düzensizlik, Eklem agnlan 
Somada arkasmdan: Depresyon "Üzgünlük 
durumlan", bedensel hälsizlik 

rf t! T flV(1\1t 
~ Speed seni hem bedenen, hemde ruhsal 

Ylpratu. Bedenin ihtiya~ duysa, bu ~ok önemlide 
olsa ~ok zor uyuyabilirsin. Bedenin su, SIVl 
ihtiyaClm kar$üayabilmek i~in yeterince i~ecek 
"alkohol dl~mda" ve vitamin alman önemlidir. 
~alI$uken Speed alma: ~abuk asabi olursun 
(Speedy) . 

Popperler, "Amyl 
ve Butylnitrat", sıVl 
halinde, küçük şişelerde 
bulunur. Aslında bu madde, 
ilaç olarak değişik kalp 
rahatsızlıkları için geliştiri

çoğu kez, eş 
cinsel erkekler 

çevresinde bur
una çekilerek 

alınan , bir sürü 
de yan etkileri 

olan bir uyuştu-

rueu. 

lmişti ve kullanılıyordu. Bu ilaç buğulama yöntemi 
ile burundan alınıyor. Etkisi birkaç saniye sonra 
kendini gösteriyor ve üç - dört dakika kadar 
sürüyor. Bazı tecrübeleri güçlendirmek için 
Popperler, eşcinsel erkek çevreleri tarafindan 
kullanılıyor "Örneğin seks esnasında, sıkılmamak, 
rahatlamak veya Orgazmı güçlü hissedebilmek için 
alınır". Poperler kasıann gevşemesini sağladıkları 
için sık olarak makat yoluyla yapılan, "anal", cinsel 
ilişkilerde kullanılır. 

@ik LtKı{1 . 
.ı} Aniden bir huzurluluk sağlanması, kısa ve 

şiddetli şok, "flash". 
Kasıarın gevşemesi 
Ani halsizlik, Ağırlık duygusunun kaybolması 
"uçmak", baş dönmesi 
Kalp atışının şiddetlenmesi 
Baş ağrıları, miğde bulanması ve baygınlık 
Sık ve çok kullanıldığında: Görme bozuklukları, 
ağır şekilde, kansız kalma ihtimali. 

rf ~ ! T flV(ı'1t 
(J Popperlerin sıkça kullanımı sağlığa oldukça 

zarar verir. Eğer seks yaparken kullanıyor isen, 
bunun, güvendiğin ve senin durumundan fay
dalanmak istemeyen biri ile olmasına dikkat 
etmelisin. 

Speed, 
Amphetamin 
yada Met
amphetamin ismi altında da 
tanınır. Bu, beyaz kristal bir 
toz halinde bulunur ve 
burundan çekilerek, yada hap 
halinde alınır. Eğlence ve 
Partilerin uyuşturucusu olarak 

Speed, Weekamin 
olarakta tanınır. 
Bu ilaçlar, adre

nalin hormonuna 
yakın olan ve 

genel sinir sis
temi üzerinde 
güçlü şekilde, 

heyecan verici 
bir etki gösteren 

maddeler dir. 

çok sık, House ve Tekno çevrelerinde kullanılır. 
Speed kışkırtıcı bir etki gösterir: XTC maddesinde 
de olduğu gibi, bütün gece enerjik bir şekilde olup, 
dans eder, yorgunluk duymadan ve bedenin aşırı 
su kaybı olduğunu hissetmeden, uyanık bir hal 
kazanırsın . 

,;f k EtMen 
Kışkırtıcı 
Hiddetli, çabuk sinirlenmeler, huzursuzluk 
Kalp atışlarında düzensizlik, Eklem ağrıları 
Sonrada arkasından: Depresyon "Üzgünlük 
durumları", bedensel halsizlik 

rf t! T flV(ı\le 
~ Speed seni hem bedenen, hemde ruhsal 

yıpratır. Bedenin ihtiyaç duysa, bu çok önemlide 
olsa çok zor uyuyabilirsin. Bedenin su, sıvı 
ihtiyacını karşılayabilmek için yeterince içecek 
"alkohol dışında" ve vitamin alman önemlidir. 
Çalışırken Speed alma: Çabuk asabi olursun 
(Speedy) . 



xre yapay "desenlen-
mi~" uyu~turucu grubundadu. 
Labaratuarlarda üretilir ve 
her~eyden önce House ve 
rekno Partilerinde sevilenidir. 
Normalinde MDMA "Methy

Bu, zamamn 
tartl~llmaz, 

toplumun her 
tabakasmda 
kendine yer 

bulabilen, kariz-
matik özellige 

sahip, bir moda 
uyu~turu( usu. 

lendioiy- Metamphetamin" XrC'de mevcuttur, 
fakat bir par~a da MDA "Methylendioiytamin" ve 
MDEA "Methylendioiyethylamphetamin" bulunur. 
Her nedense sürekli yeni kan~lmlanda piyasaya 
~lkmakta, bir par~a da a~m yan te sire ve yüksek 
dozaja neden olmaktalar. xre ~e~itli renkte ve 
~ekilde hap halinde satlhyor. 

~ ~u:~:::uyg",~ dummund" ,ik,-
yetsizlik, uyumluluk "Harmoni" 
Yüksek derecede uyamkhk, huzursuzluk 
ransiyon yükselmesi, kalp atl~mdaki hlzlanma 
Görme ve duyma kapasitesinde dü~ü~ 
i~tahSJZhk 
Kullandlktan soma: A~m bitkinlik, yüksek 
öl~üde uykuya ihtiya~, üzüntü halleri 

rf t! T "V(o~ 
~ ire ~u an olduk~a popüler. Yinede dikkatli 

olm an gerekiyor; her üzerinde ire yazan hapm 
i~inde ire bulunmuyor, sana yaraYlP yarama
yacagml görmen i~in önce kü~ük bir miktanm 
denemelisin. Dans ederken de dikkatli olmahsm: 
Hayati tehlike yaratacak bir düzeyde bedenin 
lsmabilir. Onun i~in olduk~a fazla SIVl i~ecekler at 
fakat kesinlikle i~inde alkohol bulunmasm ! 

Burada da ge~erli olan: ~ah~uken yada bir 
mü~terinle kullanma. ire slkIlmamam saglar ve 
senin ki~isel smulanmn yerini degi~tirir, bilakis 
bunlann önemini mü~terilerine gösterebilmen 
gerekmektedir. 

XTC yapay "desenlen-
miş" uyuşturucu grubundadır. 
Labaratuarlarda üretilir ve 
herşeyden önce House ve 
Tekno Partilerinde sevilenidir. 
Normalinde MDMA "Me thy

Bu, zamanın 
tartışılmaz, 

toplumun her 
tabakasında 

kendine yer 
bulabilen, kariz-

matik özelliğe 
sahip, bir moda 
uyuşturuc usu. 

lendioiy- Metamphetamin" XTC'de mevcuttur, 
fakat bir parça da MDA "Methylendioiytamin" ve 
MDEA "Methylendioiyethylamphetamin" bulunur. 
Her nedense sürekli yeni karışımlarıda piyasaya 
çıkmakta, bir parça da aşırı yan tesire ve yüksek 
dozaja neden olmaktalar. XTC çeşitli renkte ve 
şekilde hap halinde satılıyor. 

~ ~u:~:::Uyg",~ dummund" Şik,-
yetsizlik, uyumluluk "Harmoni" 
Yüksek derecede uyanıklık, huzursuzluk 
Tansiyon yükselmesi, kalp atışındaki hızlanma 
Görme ve duyma kapasitesinde düşüş 
iştahsızlık 
Kullandıktan sonra: Aşırı bitkinlik, yüksek 
ölçüde uykuya ihtiyaç, üzüntü halleri 

rf t! T "V(ı~ 
~ iTC şu an oldukça popüler. Yinede dikkatli 

olman gerekiyor; her üzerinde iTC yazan hapın 
içinde iTC bulunmuyor, sana yarayıp yara ma
yacağını görmen için önce küçük bir miktarını 
denemelisin. Dans ederken de dikkatli olmalısın: 
Hayati tehlike yaratacak bir düzeyde bedenin 
ısınabilir. Onun için oldukça fazla sıvı içecekler at 
fakat kesinlikle içinde alkohol bulunmasın ! 

Burada da geçerli olan: Çalışırken yada bir 
müşterinle kullanma. iTC sıkılmamanı sağlar ve 
senin kişisel sınırlarının yerini değiştirir, bilakis 
bunların önemini müşterilerine gösterebilmen 
gerekmektedir. 



0·· · nonen 

1. Uyu~turucular davram~lanm herzarnan 
etkiler. ~ah~lIken gereksiz rizikolara bu 
nedenle bir ihtirnal girebilirsin, hern 
kuUandlgm zarnan ir;erisinde, hernde 
rnaddenin eksikligini hissettiginde. Eger 
seks esnasmda uyu~turucu kuUamrsan, 
sadece güvendigin bir ki~i ile. 

2. Seninle uyu~turucu alrnak yada uyu~turucu 
ile seks yaprnak isteyen ki~ilerden uzak 
dur. Serin kanh kalrnaya r;ah~, bu i~in 
erbabi oldugunun degerini rnü~terilerin de 
bilecektir. 

3. Hangi uyu~turuculan niye aldlgml ve 
bunlarm senin üzerinde nasll bir etki 
blIaktlklanm iyice bir dü~ün. Önernli olan 
senin uyu~turucuyu konrolün altmda 
bulundurrnandlI bunun tersi degil. 

4. Bir r;ok uyu~turucuyu bir arada alrna, bun
lann etkileri seni okadar degi~tirir ki, 
kendi üzerindeki kontrolünü kaybede
bilirsin. 

5. Biriniz öbürünüze dikkat edin! Güvendigin 
arkada~lannla kuUanrnahsm. Kötü dururn
da, eger sana bir ~ey olacak olursa, en 
azmdan, yardlrncl olup, doktor yada arnbü
lans r;agmrlar. 

6. KuUamrken r;ok dikkatli 01, ba~ka türlü 
yüksek dozajlarna rizikosunu da göze 
ahrsm. Öncelikle, aldlgm ~eyleri bir ön 
denerneden ger;ir. 

7. KuUamrnmdan önce, bir uyu~turucunun 
etkisini nasll azaltlp dü~ürebilecegini 
dü~ünrnelisin. Bunun sayesinde daha az 
stres ya~arsm ve "ini~" 0 kadar sert olrnaz. 

8. Eger uyu~turucu kuUamrnmda, kontrolü 
elinden kaprdlgml fark edersen, arkada~

lannla konu~ ve bir uyu~turucu dam~rna 
rnerkezine gitrneye cesaret göster. Bu 
dururnda olan tek sen degilsin ve sana 
yardlrncl olabilecek bir r;ok ta dam~rna 
rnerkezleri var. 

9. Devletler araSl smlI ger;itlerinde üzerinde 
uyu~turucu bulundurrna: Uyu~turucu 
ta~lrnak ve kar;akphgml yaprnak halen aglI 
cezalandlnhyor ve Avrupa i~inde de smlI 
kontroUeri yaplhyor. 

10. Her zarnan üzerinde prezervatif "kaput" ve 
kayganhk verici krerni bulundurrnaya r;ah~ 
"rnakat yoluyla ili~kiler i~in özel, kahn 
kaput ve kayganhk veren krernin de suda 
eriyen türden bir krern olrnasma dikkat et". 
i~ ve özel hayatmda kendini bula~lCl 
hastahklardan korurnan ve ba~kalanna da 
bula~tlIrnarnan i~in "Tedbirli-Seks-KuraUa
nna" uyrnah ve tamrnadlgm, yabanCl 
ki~ilerle de rizikolu ili~kilere girrne
rnelisin! 

O·· · D aDen 

ı. Uyuşturucular davranışlarını herzaman 
etkiler. Çalışırken gereksiz rizikolara bu 
nedenle bir ihtimal girebilirsin, hem 
kullandığın zaman içerisinde, hemde 
maddenin eksikliğini hissettiğinde . Eğer 
seks esnasında uyuşturucu kullanırsan, 
sadece güvendiğin bir kişi ile. 

2. Seninle uyuşturucu almak yada uyuşturucu 
ile seks yapmak isteyen kişilerden uzak 
dur. Serin kanlı kalmaya çalış, bu işin 
erbabı olduğunun değerini müşterilerin de 
bilecektir. 

3. Hangi uyuşturucuları niye aldığını ve 
bunların senin üzerinde nasıl bir etki 
bıraktıklarını iyice bir düşün. Önemli olan 
senin uyuşturucuyu konrolün altında 
bulundurmandır bunun tersi değil. 

4. Bir çok uyuşturucuyu bir arada alma, bun
ların etkileri seni okadar değiştirir ki, 
kendi üzerindeki kontrolünü kaybede
bilirsin. 

5. Biriniz öbürünüze dikkat edin! Güvendiğin 
arkadaşlarınla kullanmalısın . Kötü durum
da, eğer sana bir şeyolacak olursa, en 
azından, yardımcı olup, doktor yada ambü
lans çağınrlar. 

6. Kullanırken çok dikkatli ol, başka türlü 
yüksek dozajıama rizikosunu da göze 
alırsın. Öncelikle, aldığın şeyleri bir ön 
denemeden geçir. 

7. Kullanımından önce, bir uyuşturucunun 
etkisini nasıl azaltıp düşürebileceğini 
düşünmelisin. Bunun sayesinde daha az 
stres yaşarsın ve "iniş" o kadar sert olmaz. 

8. Eğer uyuşturucu kullanımında, kontrolü 
elinden kaçırdığını fark edersen, arkadaş
larınla konuş ve bir uyuşturucu danışma 
merkezine gitmeye cesaret göster. Bu 
durumda olan tek sen değilsin ve sana 
yardımcı olabilecek bir çok ta danışma 
merkezleri var. 

9. Devletler arası sınır geçitlerinde üzerinde 
uyuşturucu bulundurma: Uyuşturucu 
taşımak ve kaçakçılığını yapmak halen ağır 
cezalandırılıyor ve Avrupa içinde de sınır 
kontrolleri yapılıyor. 

10. Her zaman üzerinde prezervatif "kaput" ve 
kayganlık verici kremi bulundurmaya çalış 
"makat yoluyla ilişkiler için özeL, kalın 
kaput ve kayganlık veren kremin de suda 
eriyen türden bir krem olmasına dikkat et". 
İş ve özel hayatında kendini bulaşıcı 
hastalıklardan korurnan ve başkalarına da 
bulaştırmaman için " Tedbirli-Seks-Kuralla
rına" uymalı ve tanımadığın, yabancı 

kişilerle de rizikolu ilişkilere girme
melisin! 


