16 yaşındaki Melis uyuşturucu kurbanı
Taksim'de arkadaşlarıyla eğlendikten sonra Fatih'te 32 yaşındaki Hızırdal Akınay'ın evinde
komaya giren lise öğrencisi Melis Akpınar kurtarılamadı
Osman Kara
Lise öğrencisi Melis Akpınar (16), arkadaşlarıyla geçen cuma günü
Taksim'de eğlendikten sonra geç saatlerde gittiği Fatih'teki bir evde koma
halinde bulundu. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan genç kız,
pazar gecesi öldü. Genç kızın ölümüne aşırı dozda uyuşturucunun neden
olduğu öne sürüldü. Polis, Akpınar'ın arkadaşlarını gözaltına aldı.
Akınay'a gitti
Ataköy'de annesiyle birlikte yaşayan Akpınar, Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi Tekstil Bölümü ikinci sınıf
öğrencisiydi. Geçen cuma akşamı arkadaşları Ezgi Uçar, Aykut Şangan ve Mehmet Ali Agalpay ile
Taksim'de buluştu. İddiaya göre, Akpınar, gecenin ilerleyen saatlerinde, Fatih'te Hızırdal Akınay (32)
isimli bir kişinin evine gitmek istedi. Arkadaşları, Akpınar'ı Akınay'ın evine götürdü. Burada bir miktar
alkol alan Akpınar, nefes almakta zorlanmaya başladı.
Akınay, bir kız arkadaşını arayıp Akpınar'ın fenalaştığını söyleyerek yardım istedi. Kız arkadaşı,
yanına iki erkek arkadaşını da alarak Fatih'teki eve geldi. Baygın haldeki Akpınar'ı Vakıf Gureba
Hastanesi'ne kaldırdılar. Bir ara kalbi de duran Akpınar'ı, doktorlar kalp masajı
uygulayarak hayata döndürdü.
'Cenazede gözaltı'
Akpınar'ın durumu anne Melek Öztürk ve Antalya'da bulunan turizmci baba
Remzi Akpınar'a iletildi. Anne ve babasının isteği doğrultusunda, Akpınar 02.00
sıralarında yaşam destek ünitesine bağlı halde özel bir hastaneye sevk edildi.
Bu hastanede yoğun bakıma alınan genç kız, tüm müdahalelere rağmen pazar
gecesi hayatını kaybetti. Akpınar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi
amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Otopsinin tamamlanmasının ardından Akpınar'ın cenazesi dün ailesine teslim
edildi. Genç kızın cenazesi, Bayrampaşa Terazidere Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından
toprağa verildi.
Akpınar'ın ölümüyle ilgili olarak polis, cenaze töreni için camiye gelen arkadaşlarından 2'si kız 6 kişiyi
bilgilerine başvurmak üzere emniyete götürdü. Akpınar'ı hastaneye getiren
arkadaşlarının ifadelerinde, olay gecesi evde olmadıklarını ve Akınay'ın telefonla
arayarak, "Bu kız fenalaştı gelin bunu hastaneye götürün" dediğini söyledikleri
öne sürüldü.

Akınay: Birlikte uyuşturucu aldık
Melis Akpınar'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan Murat Hızırdal Akınay'ın (32) polisteki
ifadesinde, "Uyuşturucuyu ben getirdim. Melis ile birlikte dayımın Fatih'teki evine gittik. Burada birlikte
uyuşturucu kullandık" dediği öne sürüldü. Melis'in çantasında votka şişesi bulundu.
İddiaya göre, Akınay olay gecesini şöyle anlattı: "Melis annesinden arkadaşı Ezgi'ye gitmek için izin
almıştı. O gece bir bara gittik. Sonra Ezgi'nin Merter'deki evine, oradan da sabaha karşı Fatih'te
dayımın evine geldik. Ezgi telefonla arayarak 'Melis'in annesi aradı. Seninle olduğunu söyledim. Seni
arayabilir' dedi. Annesi aradı. Melis'in rahatsız olduğunu, doktora götürmek için param olmadığını
söyledim. Annesi acil doktora götürmemi ve para vereceklerini söyledi. Ben de Melis'i hastaneye
götürdüm."

Poşette uyuşturucu ve hap
Ezgi'nin de ifadesinde kendi evindeyken Melis'in elinde bir poşet gördüğünü, sorduğunda 'İçinde
uyuşturucu ve hap var' cevabı aldığını söylediği öne sürüldü. Melis ve gözaltındaki arkadaşlarının
hiphop tarzı müziği sevdikleri, çevrelerindekilerin kendilerine 'hipi' dediği ve 'Karakediler' isminde bir
gruplarının bulunduğu öğrenildi.

5 yaşındaki çocuklar uyuşturucu satıyor
Ailece uyuşturucu imal ediyorlar. Anne ve babalarının evde sardığı esrarlı sigaraları 4-5
yaşındaki çocuklar, kapının önünde satıyor. Hem de bağıra bağıra: Şeker var, ot var!

İstanbul'un göbeğinde, Esenler'de evlerde uyuşturucu imal
edilerek 4-5 yaşındaki çocuklara sattırıldığı ortaya çıktı. İmalat
yapılan evlerde Kurban Bayramı öncesinde uzun satış kuyrukları
oluştu.
Genel yönetmenliğini Ertan Turhan'ın, sunuculuğunu Gökhan
Bektaş'ın yaptığı …. TV'de yayımlanan "Haber Özel" programı,
skandalı ortaya çıkardı. Bu akşam yayımlanacak programda,
Esenler Karabayır semtindeki uyuşturucu pazarı yer alacak.
Güney Amerika'daki uyuşturucu trafiği yoğun ülkeleri aratmayan
mahalledeki evlerin büyük bölümünde bir yandan uyuşturucu imal edilirken, bir yandan da küçük
çocuklar, satışa teşvik ediliyor.
'Annem sat diyor'
Gizli kameraya yansıyan görüntülere göre, apartmanların bodrum katında yapılan üretim sırasında, 34 yaşındaki çocuklar, uyuşturucu madde dolu torbalarla oynarken, birkaç yaş büyük çocuklar ise satış
için görevlendiriliyor.
Maşa olarak kullanılan 5 yaşındaki bir kız çocuğu, "Annem babam
'Satsana, ekmek parası kazan' diyor, ben de satıp kazanıyorum" şeklinde
konuşuyor. Bir başka kapıda konuşulan bir erkek çocuk da, "Annem ev
hanımı, babam işsiz, ben de bunları satarak okul harçılığımı kazanıyorum"
diyor.

Dolma sarar gibi imalat
Büyük çoğunluğu imalathane olarak kullanılan evlerde, dolma sarar gibi
esrar sarılırken, bazı evlerin önünde oluşan alıcı kuyruğu da dikkat çekiyor. Her yaştan satıcının
bulunduğu ve semt pazarlarını andıran uyuşturucu mahallesinde, satıcı kadınların rekabet nedeniyle
hiçbir korkuya kapılmadan, "Benim cigaram 10 numara, benim cigaram 10 numara", "Hadi kanguru
var, papatya, kiraz var. Şeker var, ot var" diyerek müşteri aramaları da şaşırtıyor.

