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Yeşilay’ın Misyonu
Yeşilay, Birinci Dünya Savaşında yurdun işgal edilmesi üzerine bağımsızlık
mücadelesini sürdüren Türk halkının azim ve mücadelesini kırmak, toplumu içten
çökertmek için İngilizlerin İstanbul limanına gemilerle getirip halka el altından
dağıtılan içki ve uyuşturucudan toplumu ve gençleri korumak, uyarmak, bu yolda
mücadele etmek amacıyla bir grup hamiyetli aydınlar tarafından kurulmuş.
Tütün, alkol ve uyuşturucu önceleri sadece bireysel keyif aracı olarak kullanılmakta
iken 20.yüzyıldan itibaren uluslar arası sermayenin menfaatlerine hizmet eden,
toplumsal ve kitlesel yıkımlara sebep olan endüstriyel bir silaha dönüştürülmüştür.
Yeşilay toplumların bu şekilde köleleştirilmesine karşı bir misyon üstlenmiştir.
Yeşilay önümüzdeki dönemde, TV ve internet bağımlılığı, sigara, alkol, kumar,
fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü bağımlılığa karşı savaşacağını ilan etmektedir.
Bağımlılık yapan maddelerle ilgili mevzuattaki eksikliklerin, yanlış uygulamaların ve
hak ihlallerinin sona erdirilmesi için mücadelesini ağırlıklı olarak hukuk kaynaklı
devam edeceğini de belirtmektedir. Bu belirlemelerden, Yeşilay’ın misyonu,
geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve ülkemizin geleceğini korumak için
toplumu bilinçlendirmek, resmi kurum ve kuruluşları harekete geçirmek olduğu
anlaşılmaktadır. Bir başka deyimle, sağlıklı nesil ve sağlıklı gelecek için bütün
imkânları seferber ederek toplumu parçalayan, ifsad eden her şeyle savaşmak.
Bağımlılıklar
Çocuk yaşta başlayan televizyon, internet, sosyal paylaşım siteleri hatta cep telefonu
merakı zamanla alışkanlığa dönüşmektedir. Mesela etrafınızda ne kadar çok dizikolik
insan bulunduğunu fark etmişsinizdir. Modern kültür adına her türlü sefihliği
örneklendiren, polis ve askeri alkolik veya işkenceci olarak resmeden, rol model tip
sanatçıları aile içi ensest ilişkilere kadar ilerletmiş dizilerin oluşturduğu ahlaki
çöküntü bir başka faciadır. Bu özentilerin yanı sıra, sigara kuvvetli, özgüvenli
olmanın, içki modernlik ve zenginliğin sembolü gibi gösterilmektedir.
Unutulmamalıdır ki, bağımlılıklar birbirini tetikleyerek kurbanlarını uyuşturucu,
kumar gibi başka bağımlılıklara sürüklemektedir. İnsan iradesini bozan,
şuursuzlaştıran bu maddelerin kullanımı ve ahlaki çöküntü sonucu insanlar cinayet,
fuhuş, porno, aile içi şiddet, çocuk istismarı gibi suçlara itilmektedir. Hobi, zevk,
alışkanlık kisvesi altında gençlerimiz yavaş yavaş bağımlı hale getirilmektedir.
Üstelik televizyon ve medyanın pohpohlamasıyla, karşı mahalle baskısıyla,

kullanınca kendini iyi hissettiği bahanesiyle, kimileri de “İçkimi de içerim, namazımı
da kılarım” çarpık felsefesiyle kendince içki içmekle dinsiz olunmayacağını
anlatmaya çalışarak kimse bağımlı olduğunu kabul etmemektedir. Kullanıcıların
büyük çoğunluğu bu zehri bırakmaya iradesinin yetmediğini, aciz kaldığını,
maddenin kölesi olduğunu yani bağımlı olduğunu itiraf etmeyi gururuna
yedirememektedir.
Bağımlılaştırma/Köleleştirme/Siyasi Proje
Bağımlılık, toplumların hayatını alt üst eden bir veba salgınıdır. Büyük devletlerin
de desteğiyle uluslararası sermaye şirketlerinin güçlerine güç katmak, daha fazla söz
sahibi olmak için “öteki toplumlara” savaş açtığı siyasi bir projedir. Toplumları;
vicdanları körelmiş, bedenleri çürümüş, beyinleri uyuşturulmuş, cepleri boşaltılmış,
çocukları çalınmış, aileleri dağılmış, suç işleyen, sorgulamayan, çözüm üretmeyen,
mücadele etmeyen, haksızlığa ve zulme isyan etmeyen sürüler haline getirmektir.
Neticede bağımlı hale getirmek, en sinsi ve acımasız savaş taktiklerinden biridir.
Yeşilay’ın yeni dönemdeki söylemlerine göre de bağımlılık bir çeşit kölelik olarak
ifade edilmektedir. Bağımlılığın “onsuz yapılamaz” şeklinde tanımlanmasıyla bu
ifadenin isabetli olduğu görülmektedir. Uluslararası zehir tacirlerinin, insanların
gözünün içine baka baka onları sömürebilmesi, onsuz yapılamaz olana duyulan
yakınlıkla, başka bir ifadeyle bağımlılıkla, bağımlılık-kölelik ilişkisiyle ifade
edilebilir. Maalesef bağımlılar, madde üreticilerinin kölesi haline getirilmiştir.
Seküler hukukta kölenin hukukundan bahsedilemez, zira köle, efendisinin nezdinde
kullan-at tipinde bir eşyadır, içine katılan binlerce katkı maddesi ile bir markadan
diğerine deplase edilen iradesiz tüketim makinesidir. Kölenin efendisi karşısında
onurunun da olmadığı kabul edilir. Kölenin işi sadece efendisini onore etmektir.
Peki, çocuklarının rızkını, onları öksüz yetim bırakmak ve onlara kötü örnek olmak
pahasına efendilerinin eline verenlerin, kendilerini köleleştirenler nezdinde
onurlarından bahsedilebilir mi?
Geçenlerde Amerikalı Dr. Michael Rabinoff ve Dr. Nicholas Caskey,
"Pharmacological and Chemical Effects of Cigarette Additives" isimli
araştırmalarında sigaranın inanılmaz etkilerini ortaya çıkardılar. Önümüzdeki 10
yılda sigaradan kaynaklanan hastalıklar dolayısıyla 1 milyar kişinin öleceği
öngörülen araştırmada, bu ölümlere sebep olan asıl unsurun sigara içinde bulunan
katkı maddeleri olduğu vurgulandı. Araştırmada, sigaranın içinde tütünün yanı sıra
599 çeşit katkı maddesi bulunduğu, bu katkı maddelerinden yaklaşık 100 tanesinin
ilaç endüstrisinde kullanıldığı belirtildi. Sigara üreten şirketlerin sigaraya öksürük
ilacı, aroma, mentol katarak bırakmayı engelledikleri ortaya çıktı. Beyni uyuşturarak
büyük zarar veren propilen glikol maddesi, amonyak, alkol hatta siyanür katılan
sigaranın içindeki katkı maddeleriyle adeta bir uyuşturucu maddeye dönüştürüldüğü
ve çok daha fazla zehirlediği tespiti yapılıyor. Sigara üreticilerinin gençleri ve
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çocukları bağımlı yapmak için yakın bir zamanda muz, çikolata, çilek aromalı
sigaraları piyasaya süreceği öğrenilmiştir.
Devletin Sorumluluğu
Bağımlılık yapan maddeleri sadece uluslararası sermaye güçleri değil, ulusal
şirketlerimiz de üretip pazarlamaktadır. Peki, gençlerimizin geleceği karartılırken
devlet ne yapmaktadır? Anayasanın 58. maddesinin 2. fıkrasında; “Devlet, gençleri
alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” hükmü
düzenlenmiştir. Maalesef aynı devlet uzun yıllar içki ve sigara üretimini tekelinde
tutmuş ve koruması gereken gençleri bizzat kendisi zehirlemiştir. Devlet şans oyunu
adı altında 8 dalda kumar oynatmakta, özendirmekte ve teşvik etmektedir.
Uluslararası Sözleşmelerde ve iç hukuk mevzuatımızda uyuşturucu, kaçak sigara,
kaçak alkol imal ve ticareti, kumar oynatma, fuhuş yasaklansa da bazı kamu kurum
temsilcileri yani soyut devlet kavramının içini dolduran uygulayıcıları ve tabii ki
devlet, bu işleri yapanlara göz yummakta, hatta el altından desteklemektedir. Her yıl
sadece Türkiye'de sigaraya bağlı kanserden 100 bin, dünyada da 5 milyon kişinin
hayatını kaybettiği, alkolün katliam gibi trafik kazalarına, aile içi şiddete, büyük
sağlık sorunlarına ve diğer bağımlılıklara yol açtığı görülmesine rağmen, devlet bu
zehirlerin üretimine ve dağıtımına, hatta reklamına (alkolün yazılı basında
reklamının serbest olması gibi) izin vermektedir. Bütün bunların birinci derecede
sorumlusu, geçmişte sigara ve alkolü üretip pazarlayan, bağımlılıklara karşı önlem
almayan, gençlerin alkol batağına düşmesine, suç işlemesine sebep olan devlettir.
İkinci derecede sorumluluk ise aile bireyleri, dolayısıyla topluma aittir.
Devlet, Anayasanın 2. maddesinde taahhüt ettiği sosyal devlet olma gereğin i yerine
getirmemekte ve halkını yeterince korumamaktadır. Yeşilay olarak, devletimize
görevlerini hatırlatıyor ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz.
İnsanlık Suçu
Milyonlarca insanı zehre bağımlı hale getirerek ıstıraplar içinde ölmesine, sakat kalmasına sebep olmak, köleleştirmek, fuhşa zorlayarak insan ticareti yapmak gibi zulümler; yaşama hakkı, vücut bütünlüğünün korunması hakkı, kişi güvenliği ve ö zgürlüğü gibi temel insan haklarını açıkça ihlal etmektir.
Temel insan hakları iç hukukumuzda ve uluslararası hukukta güvence altına alınmıştır. 01 Temmuz 2002 de yürürlüğe giren Roma Statüsü ile kurulan Uluslararası Ceza
Mahkemesine (UCM) soykırım suçları, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı
suçlarını yargılayıp cezalandırma yetkisi verilmiştir. Bu suçlar dünya toplumlarının
tamamını ilgilendiren, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden en ağır suçlardır.
Bu suçlar zamanaşımına uğramazlar.
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Roma Statüsünün 7. maddesinin 1 fıkrasında insanlığa karşı suçlar tanımlamıştır .
Düzenlemede “insanlığa karşı suçlar” herhangi bir sivil topluluğa karşı geniş çapta
veya sistematik bir saldırının bir parçası olarak işlenen; öldürme, toplu yok etme,
köle (esir) etme, halkın sürülmesi veya zorla nakli, uluslararası hukukun temel kurallarının ihlali sonucu hapsetme veya fiziki özgürlüğün başka biçimlerde ciddi olarak kısıtlanması, işkence, ırza geçme, cinsel köleleştirme, fuhşa zorlama, hamileliğe
zorlama, zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkta cinsel şiddet eylemleri, herhangi
bir gruba veya herhangi bir belirlenebilir topluluğa zulmetme, kaybolan şahıslar, ırk
ayrımcılığı, vücuda veya ruhsal ve fiziksel sağlığa ciddi zarara bilinçli olarak neden
olacak nitelikteki diğer benzeri insanlık dışı eylemleri kapsamaktadır. Maddenin (k)
bendinde “diğer benzeri insanlık dışı eylemler” denilerek eylem tipleri sınırlandırılmamıştır. Roma Statüsünü imzalayan her devlet Uluslararası Ceza Mahkemesinin
yargılama yetkisini kabul etmiştir. Türkiye maalesef henüz UCM’nin yargı yetkisini
kabul etmemiştir.
Türk Ceza Kanununun suçları düzenleyen birinci kısmında da uluslararası suçlara yer
verilmiştir. Bu kısmın birinci bölümünde soykırım ve insanlığa karşı suçlar, ikinci
bölümünde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları düzenlenmiştir.
İnsanlığa karşı suçlar TCK’nin 77. maddesinde sayılan fiillerin siyasal, felsefi, ırki
veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli
olarak işlenmesidir. Bu fiiller; kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya
köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, cinsel
saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk
etme fiilleridir. TCK’de suçlar tek tek sayılmış, suçta ve cezada kanunilik ilkesi
gereği “diğer benzeri insanlık dışı eylemler” ibaresi madde metnine alınmamıştır.
TCK’nin diğer kısımlarında adi suçlar olarak ulusal düzeyde müeyyideye bağlanan
bu suçların; siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir
plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi halinde TCK madde 77 gereğince
zamanaşımına tabi olmaksızın daha ağır şekilde cezalandırılabilmektedir.
Bu suçların faillerinin yargılanması için Türkiye’nin Roma Statüsüne taraf olması
beklenmemelidir. Bağımlılık yapan madde üreticileri geniş çapta, yaygın ve
sistematik bir saldırı aracı olarak uyuşturucu, sigara, alkol, kumar gibi maddelerle
insanların yavaş yavaş veya aniden ölümüne sebep olmakta, bütün bağımlılık yapan
madde kullanıcıları köleleştirilmekte, bilinçli olarak vücuda veya ruhsal ve fizik sel
sağlığa ciddi zararlar vermek suretiyle esasen insanlığa karşı suç işlemektedirler.
Bahsi geçen suçlar açıkça yaşam hakkını ihlal etmekle, köleliğe sebebiyet vermekle
uluslararası suçlar kategorisine girdikleri için bu suçların failleri Uluslararası Ce za
Mahkemesinde bütün dünya önünde yargılanabilmeli ve cezalandırılmalıdır.
Dolayısıyla, her tür madde bağımlılığı üreticilerinin iç hukuk mevzuatımıza göre
yargılanabilmeleri, yargılamaya yönelik düzenlemelerin yapılması zorunluluğu gelip
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çatmıştır. Hiçbir surette bu gereksinim ertelenmemelidir. (Av. Arzu BESİRİ,
“İnsanlığa Karşı Suçlar Üzerine Bir Araştırma”, Yeşilay Dergisi, Yıl. 86, Sayı. 925)

Yeşilay’ın Mücadelesi
Yeşilay, uyuşturucu imal ve satışının, fuhşun, alkol ve sigara üretimi ve satışının,
kumar oynatılmasının hem uluslararası düzeyde BM İnsan Hakları Bildirgesi, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi, UCM’yi kuran Roma Statüsü gibi çok taraflı
sözleşmelerde ve tek taraflı anlaşmalarda hem de Türk Ceza Kanununda insanlığa
karşı suç olarak düzenlenmesi için mücadele ediyor. Sayılan eylemlerin insanlığa
karşı suç olarak kabul edilmesini sağlayarak insan hakları alanında önemli bir aşama
kaydetmek istiyor.
Yazar Atasoy Müftüoğlu'nun şu sözleri ile konuyu tamamlamak istiyorum;
“Direnerek ilahi, insani değerleri, anlamları çoğaltabiliriz. Köleleşerek
çoğaltabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Köleleşmek bütün bilgeliklere, insanlık
onuruna ve ahlakiliğe veda etmek demektir.”
Her türlü bağımlılıktan uzak yaşamak, özgürleşmek için mücadele etmek sadece
Yeşilay'ın görevi değildir. Bu sorumluluk akıl ve irade sahibi olarak yaratılmış olan
bütün insanlığın omuzlarındadır.
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