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NEDEN BAĞIMLI OLUNUR? 1

 Arkadaş

 Bilgisizlik

 Özenti

 Yanlış Eğlence Mekanları

 Merak

 Deneyip bırakamama

 Moda

 Hasta çevre ve toplum

 Tehlike isteği

 Kendini aşma (ispatlama)



Neden Bağımlı Olunur? 2

 Manevi boşluk

 İnanç zaafı

 Eğitimin zafiyeti

 Televole kültürü

 Aile yapısında bozukluk 

 Bölünmüş aile

 Ailede Sağlıksız İletişim
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Aforizmalar veya Bahaneler
(Neleri Konuşacağız?)

• Bağımlılıklar

• Masumiyet Algısı

• Bağımlılaştırma -
Köleleştirme

• Bağımlılıklarla 
Mücadelede Zaaflar
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Hukuk Dili
(Kimsenin Kendine Zarar Verme Özgürlüğü Yoktur)

• Türk Medeni Kanunu 23/1 mad.

• “Kimse hak ve fiil 

ehliyetlerinden kısmen de 

olsa vazgeçemez”

23/1 mad.

• “Kimse özgürlüklerinden 

vazgeçemez veya onları 

hukuka ya da ahlâka aykırı 

olarak sınırlayamaz” 5



Kimsenin kendine zarar verme 

özgürlüğü (hakkı) yoktur.

Sava Paşa’dan;

• “Halife Mansur, Musul ahalisiyle akdettiği sözleşmede Musul halkının, halifece 

cürüm addedilebilecek bir hareketi olduğunda, bütün ahalinin kılıçtan geçirileceği 

kararlaştırılmış idi. Musul ahalisi böyle bir cürme teşebbüs edince, halife sefer ilan 

etti. Musul üzerine yürümeden önce usul gereği bütün ulemayı toplayıp istişare 

etti. Sözleşme açıktı, hüküm belli idi. İmamı Azam’dan başka diğer bütün ulema, 

Sözleşmenin uygulanması reyinde bulundular. 

• Yalnız Ebu Hanife,  

• İslâmiyet’te ferdin kendi hayatına tasarruf  hakkı bulunmadığı kaidesine dayanarak, 

“Bu mukavele ilahi iradeye aykırıdır, Sözleşme yazılış bakımından sahih gibi 

görünse de, İslâmi esaslara uygunluğu bakımından gayri meşru addedilmeli.”
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Meşruiyetin Kaynağı / Dayanağı

• “Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl 

hükümleri) ondan mı okuyorsunuz? Onda, "Seçip 

beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı?”

• Yoksa, “Ne hükmederseniz mutlaka sizindir” diye sizin 

lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli 

kesin sözler mi var? 

• Sor onlara: "Onların hangisi bu(iddianın doğruluğu)na 

kefildir? (Kalem Suresi, 68/36-40)
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Haydi hep birlikte

• Birey

• Aile

• Sivil toplum 
kuruluşları

• Devlet
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Sorular

• BAĞIMLILIKLARA KARŞI 
MÜCADELE alanında bir programa 
katılan var mı?

• Tv.lerde sigara, alkol, madde 
bağımlılığına karşı program izleyenler?

• Türkiye’de ve dünyada günde kaç kişi 
sigaradan ölüyor? 

• Türkiye’nin bağımlılıklarla 
mücadelesini yeterli görüyor musunuz?

• Yeşilay’ın ve diğer STK’ların 
mücadelesini yeterli görüyor musunuz?
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Sorular devam

• Sadece sağlık temelli söylem
yeterli mi?

• Bayram tatilinde trafikte
168 kişinin ölümüyle ilgilendiğimiz 
kadar sigaraya bağlı akciğer
kanserinden günde 328 kişinin
ölümüyle ilgileniliyor mu?. 
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Üreticilere laf yok!

Herkes madde kullananlarla 
ilgileniyor.
Üreticilere laf eden var mı?

İNSANLIK ONURU 
FARKINDALIKLA BAŞLAR

Düzene Uygun Kafalar
Nasıl Oluşturulur?
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DÜŞÜNME ve EYLEM ZAMANI

• Her bağımlılık bir diğerini tetikliyor. 

• Alkol, Kumar, Ekran ve teknoloji 
bağımlılığı ile de mücadele gerekir. 

• Biri eksik olduğunda diğerleri de 
zaafa uğrar. 

• Artık her yer İstanbul, her yer 
Adana, her yer Gaziantep’tir. 

• İnsanlığın çocukları, geleceğimiz, 
bizi bekliyor. Ve bizler bu 
mücadelede el ele omuz omuza 
olacağız.
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İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR  

• Suç nedir?

• İnsanlığa karşı suç nedir? 

• Hangileridir?

• Nasıl oluşurlar?

• Hukuk Dili?
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HUKUK – BAĞIMLILIK İLİŞKİSİ

• Fıkıh

• Evrensellik

• Hukuk adına söylenenler
semavi dinlere dayanır. 

• Semavi dinler ilkesel olarak her 
alanı kuşatır. 
Bağımlılık alanını da kuşatır. 

YAŞAM HAKKININ KUTSALLIĞI / 
SABİTELERİMİZ
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Görüyorum – Duyuyorum – Biliyorum
(Yapmadıklarımızdan da Sorumluyuz)

• Bizi bize bırakmazlar

• Biz göreceğiz – görmeye 
çalışacağız

• Sebat-ı azme (hail)engel, bir 
denî(alçak) dünya mı 
kalmıştır? (N.Kemal)

SOSYAL SORUMLULUK 
(ALLAH KORKUSU)
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Hukuk Güvenliği

Tedbirli – uyanık ol. 

• Çoğunluğun, medyanın, 
popülerliğin yönlendirmesine 
aldırma.

• Uyma kalabalıklara!

• Ya devlet?

• Makasıd-ı hamse

• 4 Temel Güvence?
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KEYİF VERİCİLİKTEN 
ENDÜSTRİLEŞMEYE

• İnsanlık, tarih boyunca keyif veren 
maddelerin ardına düşmüştür.(bireysel 
keyif) 

• Sanayileşme ve endüstri devrimi ile 
birlikte insanlığın keyfi de 
endüstrileştirildi. (Kitlesel kölelik)

• Sigara, alkol, fuhuş, kumar, uyuşturucu 
teknoloji, endüstrileşti. 

• Bunlar kitlesel imha silahına 
dönüştürüldü. 

• Artık bağımlılaştırılanlar, endüstri 
köleleri haline getiriliyor. 
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HER İŞİN BAŞI HUKUK

• İşte burada hukuk devreye 
girer. 

• Hükümetlerin ve STK’ların 
sağlıkla ilgili çalışmalarının 
yanı sıra hukuk da üretmeleri 
gerekiyor.

• Madde üreticileri insanlığa 
karşı savaş açmıştır. 

• Savaşın amacı hasmını yok 
etmek değil, iradesini felce 
uğratmaktır. 
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Hukuk benim için…
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Çocuklar ve Kadınlar hedef

• Madde üreticileri savaş 
kurallarının da dışına çıkıp, 
çocuklarımızı ve 
kadınlarımızı hedef alıyor.

• Bir yandan geleceğimizin 
teminatı çocuklarımızı 
zehirliyor, bir yandan da ana 
rahmini körelterek 
geleceğimizi yok ediyorlar. 
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Üreticiler ve göz yumanlar

• İşyerlerinde çalıştırdıkları 
işçilere yasakladıkları 
sigarayı, 

• Kendilerinin içmedikleri 
alkolü, uyuşturucuyu 

• Çocuklarımıza
bulaştırıyorlar. 
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Devlet,
yoksulluğu ve bağımlığı

yok etmez, yönetir.

• Devletin bağımlılıklarla 
mücadelesi yeterli değildir. 

• Devlet bağımlılık türleri ile 
ilgilenmiyor, mücadele etmiyor. 
Seyrediyor.

• Kumarı özendiriyor.

• Şans oyunları kumardır.

• Çocukların kumar oynamasına 
izin verilmemeli. 

• Kumarı Teşvik Yasası 22



İBB Metrolarında Kumar Reklamı
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Şans Oyunları / Şanssız çocuklar
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Sağlıklı Gelecek – Sağlıklı Nesil
(Bağımlılık bir beyin hastalığıdır)

• Unutulmamalıdır ki,
Burnu havaya kalkmış 
bir Türkiye’nin, yani 
Yeni Türkiye(!)’nin
SAĞLIKLI GELECEĞİ
için “SAĞLIKLI 
NESİL” gerekir. 
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Geleceğimiz geleceğinizdir
Ben ve Öteki

Geleceğinizin,
arkadaşlarımızın 

geleceklerinden ayrı 
tutulamayacağının 

bilincindeyiz.

HER BAĞIMLILIK 
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ÇALAR
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Daha iyi bir dünya…

Afedersiniz bayım,
daha iyi bir dünyaya giden
tren var mı?

BÜTÜN SENARYOLARIMIZ
MUTLU SONLA BİTECEK

27



Hangi suçtan dolayı öldürüldüğü
sorulduğu zaman…
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Dersimiz İnsanlık
(BM’deki söylem)

• Son yıllarda tüm dünyaya 
insanlık dersi veren 
Türkiye,

• İnsanlık düşmanı madde 
üreticilerini insanlık suçu 
ile ifşa ederek,

• bağımlılara ve olası 
bağımlılara gönlünü ve 
imkânlarını açarak 
yardım etmelidir.
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İyilerin Sessizliği
(Adalet Mücadele Etmektir)
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Değerli Öğretmenlerim… 
Lütfen…

Gençlere, 

Soru sormayı;

maddenin sağlığa zararı ile birlikte, 

Beyinlerinin, iradelerinin bağımsızlığını; 

Köpeği nezle yapan mamayı almayan adamın

kendini öldüren maddeyi almaması gerektiğini anlatalım.

(Üniversite, her tür devrim ve değişim düşüncesinin
Ana rahmidir)
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Allah hepinize kocaman bir 
yürek…
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Düzenle düz olmak 
Konformizm

• Düzene Uygun Kafalar Nasıl 

Oluşturulur?

• Burjuva Ahırına Girmek
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İnsanlık Onuru Farkındalıkla
Başlar

NE ZAMAN BİRİLERİ 

İNSAN HAKLARI İÇİN 

YOLA ÇIKMIŞSA, 

DİĞERLERİ

BU İNSANLARA BORÇLANIR

İnsana, bundan daha büyük onur 
verilmemiştir
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