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Mercek alt�ndaki
uyuşturucular

Avrupa’da khat kullanımı: Avrupa politikası için anlamı

Khat yapraklar� Afrika Boynuzu’nun dağl�k
kesimleri, Güney Arabistan ve Doğu Afrika
k�y�lar� boyunca ekilmektedir. Etiyopya,
Kenya, Somali ve Yemen’in baz�
bölgelerinde khat yapraklar� yüzy�llard�r
hafif uyar�c� özellikleri için çiğnenmekte
olup, pek çoklar� için sosyal hayat�n
olağan bir parças�d�r. Khat, geleneksel
olarak çoğunlukla erkekler taraf�ndan son
derece törensel nitelikteki toplumsal ‘khat
partileri’nde kullan�l�yordu. Kullan�c�,
yaklaş�k bir saat içerisinde, psikolojik
uyar�lma ve öfori hali yaşar. Bunu daha
sakin, daha içe dönük bir aşama izler ve
giderek huzursuzluk, asabiyet ve melankoli
şekline dönüșen bir düşüş aşamas�na
geçilir. Geleneksel olarak, kültürel olarak
bütünleşmiş tüketim al�şkanl�klar� üretim

bölgelerinin yak�nlar�nda mimarl�k, el
sanatlar�, şiir ve şark�larda sanatsal
anlat�ma esin vermesi için kullan�l�rd�.
19. Yüzy�l�n sonlar�ndan itibaren, ulaş�m
altyap�s�nda birbiri ard�na meydana gelen
gelişmeler yeni khat pazarlar� oluşmas�na
yol açt�. Daha yak�n zamanda, Afrika
Boynuzu’ndan insanlar�n kitleler halinde
göç etmesi khat kullan�m�n�n komşu ülkeler,
Avrupa ve dünyan�n geri kalan�na
yay�lmas�yla ilişkilendirilmiştir. Güncel
tüketim al�şkanl�klar� genellikle eskisi gibi
kültürel amaçl� olmay�p daha aş�r�ya
kaçabilmektedir. Bu durumun sebeb
önceleri kullan�m� düzenleyen koruyucu
kültürel faktörlerin aş�nmaya uğramas�
olabilir. Tüm dünyadaki düzenli khat
kullan�c�lar�n�n say�s� tam olarak

bilinmemekle beraber, tahminler
20 milyona kadar ç�kabilmektedir.

Bir bak�şta önemli hususlar

1. Khat, amfetamin-vari özelliklere sahip uyar�c� maddeler
bar�nd�r�r. Bunlar, saf hallerinde, uluslararas� kontrol alt�nda
tutulan maddeler olsa da bu durum yapraklar� için geçerli
değildir.

Aş�r� tüketim bağ�ml�l�ğa yol açabilir. Ayr�ca başka bak�mlardan
sağl�kl� olan bireylerde somatik ve ruhsal sağl�k aç�s�ndan
tehlikelere sebep olabilir. Ruhsal bozukluk geçmişi olan kişiler
genellikle daha büyük risk alt�ndad�r.

2. Avrupa’da khat baz� ülkelerde kontrol edilmekte ama
hepsinde kontrol edilmemektedir. Bu, hem yasal hem de
yasad�ş� ulaş�m ağlar�na yol açm�şt�r. Uluslararas� ticaret,
kullan�m ve yakalama vakalar�na ilişkin veriler s�n�rl�
olmakla beraber, AB khat pazar�n�n büyümekte olduğuna
işaret etmektedir.

4. Khat göçmen gruplar� aras�nda tart�şmal� bir konu teşkil
etmektedir. Baz�lar� bunun kültürel uyumu desteklediğini ileri
sürerken, diğerleri dini ve sosyal gerekçelerle karş� ç�kmaktad�r.
Hali haz�rda khat kullan�m�n�n sosyo-ekonomik sonuçlar�na ilişkin
araşt�rma verileri eksiktir.

3. Khat esasen Sahraalt� Afrika’dan gelen birinci nesil
göçmenler taraf�ndan tüketilmekte olup, diğer topluluklara
geçtiğine dair az bulgu vard�r. Yayg�nl�k oran�, tüketim
al�şkanl�klar� ve kullan�m�n sonuçlar�na dair bilgiler s�n�rl�d�r.

5. Khat, son otuz y�lda Afrika Boynuzu etraf�ndaki üretici ülkelerde
istihdam, kazanç ve gelir aç�s�ndan önemli bir kaynak haline
gelmiştir.

Tan�m
Khat, khat ağacının genç ve narin yaprak ve filizlerini ifade eder (Catha edulis). Khat, aralarında ‘qat’ (Yemen), ‘jad’
veya ‘chad’ (Etiyopya, Somali), ‘miraa’ (Kenya) veya ‘marungi’nin (Uganda, Ruanda) de bulunduğu pek çok farklı
isimle anılır. Yumuşak yaprakları ve narin dalları çiğnenir ve sıkı bir tutam şeklinde avurdun içinde tutulur.
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Sahraalt� Afrika’dan gelen göçmen
topluluklar aras�nda khat kullan�m�
hem yayg�n olarak görülmekte hem de
yayg�n olarak gözard� edilmektedir.
Bu topluluklarla çal�şan kişilerin bu
maddenin kullan�m�ndan doğabilecek
her türlü olumsuz etkinin belirlenmesi
ve bunlara karş� tedbir al�nmas�
ihtiyac�n�n bilincinde olduklar�ndan
emin olmam�z gerekmektedir.

Dr. João Goulão,
EMCDDA Yönetim Kurulu
Başkan�
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Khat’�n farmakolojisi1.

Khat yapraklar�n�n içinde bulunan
psikoaktif maddeler aras�nda katinon
(amino-propiyofenon), katin
(norpsödoefedrin) ve norefedrin bulunur
ama bileşiklerin tamam� hâlâ büyük
oranda araşt�r�lmam�şt�r. Katinon kimyasal
yap�s�n�n yan� s�ra, biyokimyasal ve
davran�şsal etkileri bak�m�ndan da
amfetamine benzemekle beraber, etki
gücü amfetaminin yar�s� kadard�r. Tipik
olarak, 100-300 gr khat yaprağ� üç ila
alt� saat boyunca çiğnenir. Katinon içeriği
100 gr taze yaprak için 30-200 mg
aras�nda değişir; bunun %90’a kadar�
çiğneme yoluyla özütlenir. Bu oran orta
derecede bir amfetamin dozuna tekabül
eder ama hazm�n�n yavaş ve zahmetli
olmas� kümülatif dozu ve azami plazma
düzeylerini s�n�rland�r�r. Katinon son
derece değişken olduğu ve hasattan
itibaren 72 saat içerisinde
çözündüğünden, khat yapraklar� taze iken
tercih edilir. Katinon ve katin ile bunlar�n
sentetik olarak elde edilen türevleri
(örneğin metkatinon) Uluslararas�
Psikotropik Maddeler Sözleşmesi (1971)
kapsam�nda kontrol alt�nda bulundurulan
maddeler olmakla beraber, khat
yapraklar� bu kapsamda değildir. Khat’�
uluslararas� programa almak için baz�
girişimlerde bulunulmuşsa da Dünya
Sağl�k Örgütü’nün Uyuşturucu Bağ�ml�l�ğ�
Uzman Komitesi taraf�ndan yak�n
zamanda yap�lan kapsaml� bir
değerlendirme bunu yapmak için yeterli
veri bulunmad�ğ�na kanaat getirmiştir.

Avrupa’da yasal durum2.
ve khat ticareti

Eldeki en yeni veriler khat’�n yasad�ş� bir
uyuşturucu olarak kontrollere tabi
tutulmas�n�n 15 AB Üye Devleti ve
Norveç’te (bkz. harita) yürürlüğe
konduğunu göstermektedir. Buna karş�l�k,
Hollanda ve Birleşik Krall�k bir “b�rak�n�z
yaps�nlar” rejimi benimsemiş, khat’�n nebati
ürün olarak ithal edilmesi, ticaretinin
yap�lmas� ve tüketilmesine izin vermiştir.
Yak�n zamanda Birleşik Krall�k Uyuşturucu
Madde İstismar� Dan�şma Konseyi ile
Holllanda’dan uzmanlar mevcut hukuki
durumun korunmas�n� önermiştir. Geri

kalan 10 Üye Devlet’te khat’�n statüsü
kontrol edilmemektedir.

AB’ye yap�lan khat ithalat� veya Avrupa
içi khat ak�şlar�na ilişkin güvenilir bilgiler
bulunmamaktad�r. İki ana giriş noktas�,
başta Kenya’dan ve Etiyopya olmak
üzere y�ll�k 300 ton khat ile Londra’n�n
yan� s�ra Amsterdam’d�r. Baz� ülkelerde,
khat ele geçirme vakalar� son beş y�lda
neredeyse ikiye katlanm�şt�r. Söz gelimi,
Almanya ve İsveç’te sadece 2008 y�l�nda
30 ve 11 ton khat ele geçirilirken,
Norveç’te 2007’de sekiz ton khat ele
geçirilimiș olup Hollanda ve İskandinavya
aras�ndaki karayolu bağlant�lar�nda
giderek daha büyük miktarlar ele
geçirilmektedir. Khat ayr�ca Kuzey
Amerika’ya uçuşlarda da ele geçirilmiş
olup, bu durum AB’nin diğer hedef
bölgelere transit noktas� görevi
gördüğüne işaret etmektedir.

Avrupa’da khat kullan�m�3.

AB içerisinde khat kullan�m� Afrika
Boynuzu’nu çevreleyen ülkelerden gelen
göçmenlerle s�n�rl�d�r. Bu bitki bazen
büyümekte olan internet tabanl� ‘bitkisel
uyușturucu maddeler’ ticareti yoluyla
bulunabilmekle beraber, göçmen
topluluklar d�ş�ndaki kullan�m� son derece
s�n�rl�d�r. Khat kullan�m� hakk�ndaki
çal�şmalar Danimarka, Almanya, İspanya,
İtalya, İsveç, Birleşik Krall�k ve Norveç’te
yap�lm�ş olup, en ayr�nt�l� tan�mlananlar
Birleşik Krall�k’taki Somali ve Yemen
topluluklar�na ilişkindir. Avrupa’da yap�lan
çal�şmalar yayg�nl�k oranlar�n� tahmin
etmek için sağlam bir temel sunmamakla
beraber kullan�m al�şkanl�klar�na dair fikir
verebilir. Araşt�rmalarda tipik olarak,
%10’a kadar günlük kullan�c� anlam�na
gelen görece yüksek güncel kullan�m
düzeyleri (%34-67) rapor edilmekte,
bunlar�n bir çoğu bağ�ml�l�k kriterlerinden
baz�lar�n� karş�lamaktad�r. Bu alandaki
bilgi eksikliği hâlâ önemli oranda olup,
kullan�m�n sosyal veya sağl�ğa ilişkin
sonuçlar�na dair çok az şey bilinmektedir.
Khat turizminin varl�ğ�na işaret eden baz�
veriler bulunurken, söz gelimi
İskandinavya’dan Somalililer ve
Londra’da khat tüketen Orta Doğulu
ziyaretçiler bunlara örnek gösterilebilir.

Araşt�rma verileri ayr�ca tüketim
al�şkanl�klar�nda ortaya ç�kan bir nesil
fark�n� ortaya koymaktad�r. Düzenli khat
çigneyenlerin çoğu bu al�şkanl�ğ�
Avrupa’ya gelmeden önce edinmiştir. İkinci
nesil göçmenlerde khat kullan�m� daha az
yayg�nd�r. Bu, nüfus içerisinde khat tüketen
ülkelerden gelen birinci nesil erkeklerin
say�s�ndan etkilenmesi hayli muhtemel olan
gelecek yay�lma potansiyeli göz önünde
bulundurulduğunda, önemli bir faktördür.

Khat’�n yasal bir meta olduğu Hollanda ve
Birleşik Krall�k’ta tüketim genellikle sosyal
merkez ișlevi gören ve içecekler,
televizyon, yiyecek ve khat sunulan
‘mafrish’ kafelerinde meydana gelmektedir.
Kaynak ülkelerdeki son gelişmelerden
haberdar olunmas�n� sağlayan mafrish
kafeleri bilgi al�şverişi ve diğer topluluk
faaliyetleri için de olanak sunmaktad�r.
Topluluk salonlar� veya özel daireler de
khat seanslar� için kullan�labilmektedir. Khat
manavlardan, mahalle bakkallar�ndan ve
hatta gazete büfelerinden dahi sat�n
al�nabilmektedir. Buna karş�n, İsveç’te khat
sat�şlar� diğer uyuşturucu ticaretlerinin yan�
s�ra otoparklar gibi kamusal alanlar�n
s�n�rlar�nda yap�lmaktad�r. K�ş�n çiğneme
seanslar� için özel evler kiralan�rken, yaz�n
şehir parklar� kullan�lmaktad�r. Khat
kullan�m�n�n kültürel özgünlüğünün polis
denetimi için baz� sonuçlar� bulunmakta
olup, baz� ülkelerdeki s�k� uygulamalar
göçmen topluluklar ile polis aras�ndaki
ilişkilerin gerilmesine yol açm�şt�r.

Khat kullan�m�n�n4.
sağl�ğa ilişkin sonuçlar�

Khat kullan�m�yla ilişkilendirilen pek çok
somatik ve ruhsal sorun bulunmaktad�r.

Khat yapraklar�
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Bununla beraber, khat araşt�rmalar� henüz
bașlang�ç döneminde olup, konuya ilişkin
sağlam bilgiler fazla bulunmamaktad�r.
Orta dereceli khat kullan�m� genellikle
tehlikeli kabul edilmemektedir. Khat’a bağl�
psikotik durumlar gibi şiddetli olumsuz
etkiler genellikle aş�r� kullan�mla ilişkilidir. Bu
uyuşturucunun bağ�ml�l�k yapma potansiyeli
henüz çok anlaş�lmam�ş olup, genel
bağ�ml�l�k durumu diğer baz� psikoaktif
maddelere k�yasla görece hafif görünmekle
beraber, baz� kullan�c�lar uyar�c�
bağ�ml�lar�nda görülenlere benzer
kompülsif tüketim al�şkanl�klar�
sergilemektedir. Khat’�n önceden mevcut
ruhsal sağl�k sorunlar�n� kötüleştirmenin yan�
s�ra, bilhassa meyilli kullan�c�larda psikoz ve
sald�rganl�ğ� tetikleyebildiğine dair verilerin
say�s� artmaktad�r. Kronik khat kullan�m�n�n
ciddi sağl�k sorunlar�yla ilişkili olduğu rapor
edilmiştir. Ancak, tütün içme, kötü beslenme
veya pestisit art�klar� gibi tüketimle ilişkili
olabilecek diğer risk faktörlerine k�yasla
uyuşturucunun kendisinin göreli etkisinin
belirlenmesi genellikle güçtür. Khat
kullan�m�yla ilişkili olumsuz somatik sonuçlar
aras�nda aşağ�dakiler bulunur: mukozal
sorunlar, hipertansiyon, kalp ve damar

komplikasyonlar�, duodenal ülser, cinsel
yetmezlik, karaciğer toksisitesi ile khat
çiğneyen annelerden doğan bebeklerde
görülen düşük doğum ağ�rl�ğ�. Ne var ki,
veriler bir bütün olarak kesin bir sebep-
sonuç ilișkisi olduğunu ifade etmke için
olanak vermemektedir. Ayn� şekilde, olas�
t�bbi kullan�mlara ilişkin görüşler de ayr�nt�l�
olarak araşt�r�lmam�şt�r. Aç�k olan şudur ki
göçmen topluluklara mensup kişilerin
tedavisinden sorumlu olabilecek sağl�k
çal�şanlar�n�n bu uyuşturucunun kullan�m�yla
ilişkili olabilecek sağl�k sorunlar�na ilişkin
bilgileri genellikle azd�r.

Avrupa’da khat5.
tart�şmas�

Khat kullan�m� sömürgecilik zamanlar�ndan
beri Avrupal�lar taraf�ndan sağl�k ve
üretkenlik üzerinde olumsuz etkilere sahip
olarak kabul edilmekteydi. Uyuşturucunun
Avrupa ülkelerinde görülmesinden sonra
ortaya ç�kan bir diğer endişe, kullan�m�n�n
göçmen gruplardan halk�n geneline
yay�lmas� ihtimaldir Avrupa’daki göçmen
topluluklar� içerisinde, khat tart�şmal� bir
konu haline gelmiş olup, pek çoklar�

taraf�ndan kültürel miraslar�n�n bir parças�
olarak görülürken, diğerleri dini
gerekçelerle kullan�m�na karş� ç�kmaktad�r.
İslam bilginlerinin yüzy�llar boyunca khat’�
benimsemiş olmas�na rağmen, İslami
köktencilik şimdi baz� düşünce ekollerinde
bu al�şkanl�ğa karş� bir hoşgörüsüzlük
atmosferi üretmiştir. Bir dizi toplumsal
sorunu khat’�n erkekler aras�nda sürekli
kullan�m�na bağlayan STK kampanyac�lar�
Khat kullan�m�na karş� gösteriler
düzenlemiştir. Bu sorunun nicel
değerlendirmesini yapmak güçtür. Bilimsel
aç�dan ve hali haz�rda elde bulunan
verilere dayanarak, ailenin dağ�lmas�,
yüksek işsizlik düzeyleri, düşük eğitim
düzeyi ve d�șlanman�n ne dereceye kadar
tek baş�na khat kullan�m�n�n sonucu olduğu
veya dezavantajl� ve korunmas�z göçmen
topluluklar�n�n yap�sal korunmas�zl�ğ�ndan
kaynakland�ğ� aç�k değildir.

Khat kuşağ�nda6.
ekonomik patlama ve
kalk�nma

Etiyopya, Kenya ve Yemen’deki khat
üreticileri son y�llarda yerli ve ihracat
pazarlar�nda dramatik bir art�ş
kaydetmiştir. 2003/4 y�llar�nda,
Etiyopya’n�n ihracat gelirlerinin tahminen
yaklaş�k %15’ini (1990 ve 2004 aras�nda
yaklaş�k 413 milyon ABD dolar�) khat
ihracat� teşkil etmiş olup, bu oran khat’�
ihracat ürünleri aras�nda ikinci s�raya
yaklaşt�rm�şt�r. Khat kuşağ� ülkeleri
aras�nda üretim, ulaş�m, imalat ve sat�ş
önemli istihdam kaynaklar�d�r. Hali haz�rda
khat ekimi Etiyopya, Kenya, Güney Afrika,
Sudan ve Uganda’da geleneksel olmayan
yetiştirme alanlar�na kaymaktad�r. Kahve,
pamuk ve kakaodan farkl� olarak, khat
fiyatlar� sadece mütevazi dalgalanmalar
sergilemiş, çiftçiler için güvenli bir geçim
yolu sağlam�şt�r. Khat, kurakl�ğa karş�
dayan�kl�l�ğ� ve düşük iş gücü
gereksinimlerine bağl� olarak, köylü
üreticiler için cazip bir seçenek teşkil
etmektedir. Üretici ülkelerde
yoğunlaşt�r�lm�ş khat hasad� ağ�r çevresel
sorunlara ve g�da güvenliğine ilişkin
endişelere yol açm�şt�r. Yak�n zamanda,
khat talebini azaltma programlar� önerilmiş
olmakla beraber, şu ana kadar yayg�n
olarak uygulamaya konan olmam�şt�r.

Khat’�n AB Üye Devletleri ve Norveç’teki hukuki statüsü ile mevcut
olduğu durumda, ele geçirme rakamlar�

Not: Macaristan khat’� kontrol etmemekte olsa da katinonlar�n kontrol alt�nda tutulmas�ndan dolay� yakalama
verilerine sahiptir.
Kaynak: Griffiths v.d., 2010, Journal of Ethnopharmacology (elde edilen en son verilerle güncelleștirilmiştir).
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Sonuçlar ve politika hususlar�
1. Hacimliliği, aktif maddelerinin değişkenliği ve uygulama şekli khat’�

Avrupa’daki ana ak�m uyuşturucu kullan�c�lar�n�n gereksinimleriyle
uyumsuz hale getirmektedir. Dolay�s�yla daha geniş uyuşturucu
pazar�na geçiş yapma olas�l�ğ� s�n�rl� görünmektedir.

4. Khat tüketimi sağl�k ve sosyal sorunlara yol açabilir. Avrupal�
sağl�k uzmanlar� ve sosyal çal�şanlar�n khat’la ilişkili zararlar�
belirleyebilmesi ve korunmas�z kullan�c� gruplar�n� koruyacak
stratejilere sahip olmas� gerekmektedir.

2. Avrupa khat pazar� büyümekte gibi görünmektedir ama zay�f olan
veri kaynaklar� izleme faaliyetinin iyileştirilmesine yönelik bir
ihtiyaca işaret etmektedir. Daha iyi veriler s�n�r ötesi ticaret gibi
meselelerin nas�l ele al�nacağ�na ilişkin tart�şmalara dair kaynak
sağlarken, zaten korunmas�z durumda olan bir sosyal gruba suçlu
muamelesi yap�lmas�n� önleyecektir. Bu ayr�ca göçmen
topluluklar�nda uyuşturucu kullan�m� sorununa nas�l tepki verilmesi
gerektiğine ilişkin daha iyi fikir sahibi olmam�za yard�mc� olacakt�r.

5. Üretici ülkelerde khat’�n ekonomik önemi, k�smen AB’ye artan
ticarete bağl� olarak, artm�şt�r. Bu gibi ülkelere yönelik kalk�nma
ve uyuşturucu kontrol politikalar�n�n koordine olmas� ve
Avrupa’daki kontrol tedbirlerinin olas� etkisinin bilincinde
hareket etmesi gerekmektedir.

3. Khat Avrupa’da öncelikli olarak göçmen topluluklar�nca
kullan�lmaktad�r. Bu topluluklar�n khat’�n sağl�ğa ilişkin, sosyal ve
hukuki sonuçlar� hakk�nda daha çok bilgilendirilmesi
gerekmektedir.

6. Avrupa’daki khat kullan�c�lar�n�n say�s� artmakta gibi görünmekte
olsa da sorunun ölçeği ve niteliği iyi anlaş�lmam�şt�r. Dolay�s�yla
araşt�rmalar�n uyuşturucuya yönelik pazar�, değişen kullan�m
al�şkanl�klar�n� ve ayr�ca sosyo-ekonomik ve sağl�ğa ilişkin
sonuçlar�n kapsam�n� daha iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.
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