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Kuruluş
Yeşilay’ın kuruluşundaki gerekçelerle bugün Yeşilay’da mücadele etme gerekçeleri aynı
değil, bu gün Yeşilay’a daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.
Yeşilay 1920’de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul limanına gemilerle getirdiği binlerce kasa
alkollü içki ile gençlerimizi zehirlemesine karşı mücadele için kurulmuştu. Dönemin Şeyhülislam’ı İbrahim Haydarizade’nin himayesinde Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları
tarafından Padişah izniyle 1 Mart 1920’de İstanbul’da şimdiki Merkez binasının .uyunduğu
yerde Hilal-i Ahdar adıyla kurulmuştur. Kurucuları arasında Ali Şükrü Bey, Tevfik Rüştü
Aras, Hayrullah Diker, Eşref Edip, Bediüzzaman Said Nursi, Fahrettin Kerim Gökay, İsmail
Hakkı İzmirli, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hakkı Tarık Us, Ahmet Emin Yalman gibi şahıslar bulunmaktadır.
Yeşilay’ın ilk eylemi 13 Eylül 1920’de TBMM’de Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in
(1923’de Topal Osman tarafından öldürülmüştür) hazırladığı Men-i Müskirat Kanunu (İçkinin Yasaklanması Kanunu) teklifidir. Meclisteki konuşmasında, 1 milyon lira kaybederiz
diyenlere, 1 milyon kaybetmek mi yoksa Rum ve Ermenilerin cebine 120 milyon lira gi rmesi
mi tercih edilir diye sorarak Meclis’i ikna etmiş, 14 Eylül 1920’de 171 oy lehte 171 oy da
aleyhte çıkınca Meclis başkanı Vehbi Bey’in oyu iki oy sayılarak kanunu çıkartmıştır.
Kanunun çıkmasıyla içkinin üretimi, satışı ve kullanılması yasaklanmıştır. Kanuna aykırı
hareket edenlerden “müskiratın beher okkası için 50 lira para cezası”, açıkta içki içenler
veya gizli içipte sarhoşluğu açıkça görülenler de şeriatın öngördüğü “had cezası olarak 80
değnek veya 50 liradan 250 liraya kadar para cezası veya üç aydan bir yıla kadar hapis
cezası” verilecekti. Kanuna uymayan devlet memurlarına “Temyiz ve itiraz olmamak kaydıyla memuriyetten çıkarılma cezası” veriliyordu. Mevcut içkilerin imhası için 2 ay süre
verilmişti. Mustafa Kemal oylamada hazır bulunmamıştı. Ali Fuat Cebesoy’un anılarına
göre, Ali Şükrü Bey’e kızmış, “memleketin zararına uğraşıyorsunuz” demiştir.
Hilal-i Ahdar ismi daha sonra Yeşilay olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Atatürk’ün Cu mhurbaşkanı, İsmet İnönü’nün Başbakanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla “kamuya yararlı
dernek statüsü” kazanmıştır.
Her yılın Mart ayının ilk haftası Yeşilay Haftası olarak ilan edilmiş, bu haftada “Yeşil
Gün” ve “Üzüm Bayramı” adı verilen piknik günleri yapılırmış. “Yeşil Sahne” adlı tiyatrosu, “Yeşil Yurt” gazetesi varmış. 1947’de Recep Peker Hükümeti, ayyaşlar rakı pahalı olduğu için ispirto içildiğini ve dolayısıyla sağlık gerekçesiyle rakı fiyatlarını ucuzlatmış,
rakı tüketimi 8,7 milyon Litreye ulaşmıştır.
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Yeşilay’ın kuruluşu alkole karşı mücadele iken, bu gün, TV ve internet bağımlılığından
kumara, uyuşturucudan fuhşa, sigaradan alkole kadar birçok ifsad alanında mücadele etmektedir.
Günümüz Duyarlılığı
Şöyle bir kendimize, ailenize, çevremize, ilimize, ülkemize ve dünyaya bakalım. Bütün bu
alanlarda mevcut yozlaşmaya, ifsada, hastalıklara, ölümlere bir bakalım. Kendilerini dünyanın efendileri olarak gören uluslar arası güçler, teknik üstünlüklerini, savunma ve saldırı
sanayiini gerçekleştirdikten sonra, tüm dünyada söz sahibi alabilmek için “ötekini ifsad e tme” projelerini sundular. İnsanların geçmiş dönemlerde kendileri için keyif aracı olarak ku llandıkları maddeleri sanayi haline getirip birer sömürü aracı kıldılar. Ne yazık ki ülkemizde,
devlet ve devletten nem’alanan zehir tacirleri bu kervana katıldılar. Üstelik Anayasalarımızda ‘sosyal devlet’ ilkesi ve ‘halkını her tür kötülüklerden koruması’ (Madde 58/a . Devlet,
gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.) gereken devlet bu ifsad
edici eylemde öncülük etti ve hala etmektedir. Sigara ve alkolü tekeline aldı. 11 dalda kumarı/şans oyunlarını oynatmakta ve teşvik etmektedir. Uyuşturucu satışına ve fuhşa giden yollara engel olmamaktadır.
Çocuklarımızın evden okula okuldan eve gidebilmesi imkânsız hale gelmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimize okul önlerinde ve sokaklarda 25 kuruşa sigara, 1 liraya hap satılabilmektedir. Hatta o hale gelmiştir ki uyuşturucu promosyonlu satılır hale gelmiştir (5 al
üç öde). Bu durumda halkın nerede devlet diye bağırması normal karşılanmalıdır. Zehir
tacirleri her tür zehirli maddeyi halkın önüne sererken, devlet ve aydınlarımız da, kullanma
oranlarını araştırır ve çetele tutar hale gelmiştir.
Bu ülke insanı hiçbir dönemde bu kadar kaygısız, bu kadar vurdumduymaz, bu kadar mefluç
hale gelmemiştir. Eğer Yeşilay’ın kuruluşundaki duyarlılığa dönülmez ise felaket çok büyüktür.
Yeşilay’ın Faaliyetleri
Yeşilay Tv ve internet bağımlılığı, sigara, alkol, kumar, fuhuş, uyuşturucu alanlarında m ücadele etmektedir. Emperyalist güçler tarafından yönetilen ve yönlendirilen değil, düşünebilen, mukayese edebilen, araştıran ve geliştiren, bilgi ve donanım sahibi, duyarlı, anlayışlı, izanı idraki olan, vicdanlı ve ideal sahibi gençler yetişmesine katkıda bulunmaktadır.
Günümüzde özellikle Tv ve internet, bağımlılıkların başlatıcısı olarak kullanılmaktadır.
Çağın iletişim aracı olarak kullanılan bu teknoloji, genç yaşlı herkesi etki altına alan, ahl aki çöküntünün mimarı olan televizyonu açtığınızda her hangi bir kanalda günün muhtelif
saatlerinde yayımlanan magazin programları veya dizilerle, ünlülerin sansasyonel hayatları
marifet şeklinde topluma sunuluyor. Kültür ve ahlak yapımızla hiç bağdaşmayan bu yaşam
tarzlarına özendiriliyor.
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Gençlerimiz için internet ayrı bir bağımlılık olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklarımızın n eredeyse tüm zamanlarını alan oyunlar ekran bağımlılığının tetikçisi. Televizyon ve internette sigara, alkol, fuhuş, porno ve uyuşturucu özendirmeleri o hale gelmiştir ki, çocuklar
için rol-model tipler (polis, asker, öğretmen, sanatçı) ahlaki çöküntünün temsilcileri olarak
sunulmakta, dizilerde öğretmenler ve polisler alkolik tiplemelerle oynatılmakta, ilgili k urumlar da seyretmektedir.
Bayramlarımızı kâbusa çeviren alkollü ve uyuşturuculu şoförlerin sebep olduğu trafik kazaları,
uçucu madde bağımlıların sokak ortasında uyguladıkları vahşet, aile içi şiddet ve cinayetler,
sanal âlemde kumar bağımlılığı, kısa yoldan zengin olma umuduyla oynanan lotolar, totolar ve
at yarışları, eğitim yurtlarında uçucu madde almış öğrenciler tarafından taciz edilen ve hayatı
kararan masumların dramı, silahlı bar-pavyon kavgaları, maç sonrası döner bıçaklı stat çıkışları
ve bunlar gibi güne kötü başlamamıza neden olan daha yüzlercesi… İşte bizler Yeşilay olarak
bu istenmedik durumlara karşı yegâne sermayemizin gençlik olduğu bilincindeyiz.
Sosyal paylaşım sitelerinde bloglar oluşturarak gruplar halinde çakmak gazı soluyan ve
ölen 11 – 13 yaşı arası çocuklar, gece yatağında bilgisayarla yatan ve yangın çıkaran ç ocuklar, %43’ü çocuklarına internet konusunda kural koymayan aileler bizimd ir.
Cep telefonları, sosyal paylaşım siteleri ve internete bağımlılıkları uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığına benzer semptomlar gösteren gençler bizimdir.
24 saat internete bağlanmaları istenerek uyuşturucu bağımlılığı krizine benzen kriz belirtileri gösteren gençler bizimdir.
Yeşilay’ın Hasımları ve Hısımları
Yeşilay bağımlıların değil, bağımlılık yapan madde üreticilerinin düşmanıdır. Bu büyük
düşmana karşı savaşabilmek, bağımlıları kurtarabilmek ve ilk kullanıma engel olabilmek
için çalışmalar yapıyoruz.

-

Dergiler çıkarıyor, afişlerimizle sokakları, caddeleri, okulları süslüyoruz. Br oşürler,
kitaplar, etiketler, çıkartmalar, rozetler basıp dağıtıyoruz.
Okullarda ve talep eden kurumlarda “Sağlık Seminerleri” tertipliyor, insanlarımızı
bilinçlendiriyoruz.
Tiyatro oyunlarımızla mizahi ve etkili bir şekilde madde bağımlılarının neler yaşadıklarını, içlerine düştükleri halleri öğrenci kardeşlerimize canlandırarak anlatıyoruz.
Ülkemizin dört bir yanında organize oluyor, Yeşilay şube ve temsilcilikleri yle Tür-

-

kiye’yi sarmalamaya çalışıyoruz.
AMATEM merkezlerini geziyor, tedavi görenlerle moral tanışmaları yapıyoruz.
Her tür yazılı ve görsel materyalden yaralanıyoruz ve dağıtıyoruz.
Karikatür, resim, şiir yarışmaları, münazaralar düzenliyor, uçurtma şenlikleri yapıyoruz.

-
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Yeşilay içerikli on binlerce kırtasiye malzemesini çocuklarımıza ulaştırıyor, yedi
yaşındaki körpecik dimağların okul çevresinde sigara içmesini değil, dergilerimizi
okuyarak, mesaj ve sloganlarımızla ellerindeki kalemle Yeşilay’cı gen çler olarak
yetişmelerini arzu ediyoruz.
Bu arzumuza engel olabilecek, geleceğimizin teminatı gençlerimizi kumar ve alkol
bataklığına, sigara bağımlılığına itecek kuruluşları deşifre ediyoruz. Haklarında yasal işlem yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Kamu kurumları ile yaptıkları sözleşmelerin iptali için davalar açıyoruz, okullara
isimleri verilen alkol üreticisi firmaların isimlerinin okullardan silinmesi için dav alar açıyoruz.
Devlet eliyle oynatılan kumarın okullara isminin verilmesini en üst kamu gör evlisi
nezdinde protesto ediyor, isimlerin kazınması için dava açıyoruz.
Sporcuların formalarından, spor okullarının alınlarından alkol lekelerini temizlem eye çalışıyoruz.
Agresif oluyoruz, radikal oluyoruz, incitici oluyoruz. Fakat geleceğimizi de görür
gibi oluyoruz.
Her tür bağımlılık yapan maddenin üretiminin “İnsanlığa karşı suç” kategorisi içine girmesine çalışıyoruz.
Şahsi geleceğimizi tehlikeye atarak, toplumsal geleceğimize yelken açıyoruz.
Hayal görmüyoruz, fantezi peşinde de koşmuyoruz.
Yarım ağız alaylara, bu da geçer yahu kayıtsızlıklarına dudak büküyor, sizlerden aldığımız emaneti taşımaya çalışıyor, sizlerden aldığımız enerjiyi amellerimize katık
yapıyoruz.

Türkiye Buluşmaları ve Yeşilay Kentleri, İlçeleri, Siteleri.
Yeni bir proje olan “Türkiye Buluşmaları”nı Adana’dan başlattık. Osmaniye ve Gaziantep’e
gittik. Oralarda temsilciliklerimizle buluştuk, şube olmaları için çalışıyoruz. Bursa’ya gittik. Sırada Urfa, Rize, Adapazarı var. Ve daha tüm Türkiye. Türkiye Bağımlılık Haritasından en az
bağımlı illeri öne çıkarıp özendireceğiz. Yerel yöneticilerle görüşüp, kentleri birbiriyle yarıştırıp
Yeşilay yerel birimleri oluşturacağız. Bunu yaparken Yeşilay’ın yeni söylemlerini ve argümanlarını ulaştıracağız ve konuşulur hale getireceğiz. Biraz sonra bahsedeceğim “insanlığa karşı suçlar kategorisi” üzerinde çalışmalar yapacağız.
Kurumsal Üyelikler
-

Gelin bu kutsal davayı hep birlikte yürütelim.
Öncelikle topluma örnek olacak şekilde yaşayalım.
Bağımlılıklardan uzak duralım.
Tv ve internet bağımlısı olup ailemizi ve insan ilişkilerini ihmal etmeyelim.
İnançlarımıza uygun olarak yaşayalım.
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-

Unutmayalım ki inandığımız şekilde yaşamazsak, yaşadıklarımıza inanmaya başlarız!
Güdülen değil yöneten olmak, sağlıklı ve üretken olabilmek, düşünüp irdeleyebilmek, doğru kararlar verebilmek, sevmek ve sevilmek, kısaca hayatın tüm güzelliklerini yaşamak ve
yaşanası bir memleket için Yeşilay gönüllüsü olalım, beraber olalım, duyarlı olalım.
Hiçbir şey için geç değil, çok daha geç olmadan sorumluluk bilinciyle ellerimizi taşın altına koyalım.
Bunun için, bu mücadeleye duyarlı tüm kamu ve özel işletmeleri Yeşilay kurumsal
üyesi yapmaya çalışıyoruz. Kurum ve işletmelerin görünen yerlerine “Bu Kurum
Yeşilay Kurumsal Üyesidir” şeklinde plaketler çakacağız. Sertifikalar ve teşekkür
belgeleri vereceğiz.
Herkesi ziyaret edecek, herkesi kucaklayacağız.

Devlet ve Madde Üreticileri Karşıtı Söylemlerimiz
Dünyada 5 milyon kişi, Türkiye’de 100 bin kişi sigaraya bağlı kanserden ölüyor. Alkol
trafik kazalarının birinci nedeni. Kumardan ocaklar sönüyor, evler ve eşler satılıyor. Fuhuş
insan bedeni üzerinde oynanan büyük oyun ve kazanç kapısı. Uyuşturucu, zehir tacirlerinin
kazançtan öte fantezisi haline gelmiş. İnternet ve Tv bağımlılığı oluşturan zararlı siteler,
oyunlar ve diziler insanlığı felakete sürükleyecek boyutta.
Madde bağımlılığıyla ilgili Ulusal ve uluslar arası her bilgiyi inceliyoruz, ilgileniyoruz.
Çetelesini tutuyoruz. İkaz ve yaptırım imkânlarımızı zorluyoruz. Davalar açıyoruz. Efes
Pilsen’e, TFF’ye, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığına, Valili klere, Milli Piyango teşkilatına ve daha nicelerine ihtar gönderiyor, davalar açıyoruz. Bağımlılıkla ilgili her çalışmaya aktif katılıyor, her yerde Yeşilay’ın görüşlerini ifade ediyoruz. Basında yer alıyoruz, devletin tepesine şikâyetlerimizi iletiyoruz. Rakel Dink’in deyimiyle “Bir bebekten katil çıkaran karanlığı/sistemi” sorguluyoruz.
Hukuk üretimimize, hukukun yaygınlaştırılmasına, özgürlüklerin teminatı olmaya Yeşilay’da
devam ediyoruz. İnsanlığa karşı suç kategorisinin ulusal ve uluslararası hukuktaki yerini i nceliyoruz. İnsanlığa karşı suçlar kategorisinde yer alan suçların neticeleri ile madde bağımlılığının neticelerini karşılaştırıyoruz. İnsan onuruna aykırı ve kitlesel imha anlamın da Madde
bağımlılığı üretmek serbest iken, işkencenin, ayrımcılığın, köleliğin ve benzeri suçların yasak olduğunu görüyoruz. İşte burada hukukçuluğumuzu konuşturuyor, insanlık âlemine bir
değer bir sonuç sunmak istiyoruz.
Tüm madde bağımlılığı üretenleri, satanları ve özendirenleri insanlığa karşı suç işledikleri için mahkûm
etmek istiyoruz. İnsanlığa karşı suçlar kategorisine sokarak tarihe geçmek istiyoruz. Dünyamızı ve
ahiretimizi abad etmek istiyoruz.
Ne devlete ve kurumlarına karşı olmaktan, ne de uluslar arası zehir tacirlerine engel olma ktan korkmuyoruz. İzzet ve Kudreti sadece onun yanında ve sizler gibi kullarının yanında
arıyoruz.
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Değerli Dostlarım
Muharrem Balcı Yeşilay’a başkan oldu diye sigarayı bırakan dostlarıma sesleniyorum. İyi
örnek oldunuz. Dostunuzun mücadelesine çok önemli katkı yaptınız. Darısı tüm dostların ızın başına.
Hala sigara alışkanlıklarını bırakamamış, Yeşilay’ın belirlediği amaçlar için gayret göstermeyen dostlarıma da sesleniyorum. Allah korusun, çocuklarınızı, torunlarınızı, komşu ç ocuklarını, ötekileri hastane ve karakol köşelerinden toplamayacağınızın, AMATEM merkezlerinde gözyaşı dökmeyeceğinizin hatta bu sebeplerle kara toprağa vermeyeceğimizin
garantisi var mı? Benim garantim yok ve bunun için çalışıyorum.
O halde bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyi bırakalım artık. Her ne kadar kendim ize yakıştıramayıp benim çocuğum yapmaz desek de senin çocuğun da benim çocuğum da
yapar. Çünkü adı üstünde o bir çocuk ve gördüğünü yapar. Ebeveynlerini örnek alır. Alkol
sebepli aile içi şiddet varsa, kavga gürültü varsa huzuru dışarıda ve maddede arar.
Evde duman altında yaşıyorsa, sevinince içen ya da dertlenince içen hülasası içmek için
sebebe ihtiyacı olmayan bir baba varsa çocuk da gerekçe aramaz. Çocuk duyduğunu değil
gördüğünü yapar. “yavrum ben içiyorum şu mereti, ama sen içme” demekle olmaz. Bu
şartlarda elimizi taşın altına sokmanın vakti hala gelmedi mi?
Alkol veya sigara kullanmayanlara sanki gericilermiş gibi yaklaşıp “ooo siz de mi Yeşilay’cısınız” demek yerine hepimizin Yeşilay’cı olmasının vakti gelmedi mi? Bir musibet
bin nasihatten iyidir diyerek acı çekerek bilinçlenmek yerine vakit varken önlem alsak daha
iyi olmaz mı?
İşte biz Yeşilay olarak evlatlarınızı en az sizin kadar seviyor onlara evlatlarımız diyoruz ve
çok geç olmadan gerek onları gerekse ebeveynlerini bilinçlendirmek için çalışmalar yap ıyoruz. Duyarlılıklarımızı herkese anlatmaya, öğretmeye, paylaşmaya çalışıyoruz.
Sizlere Artur Miller’in sözlerini hatırlatmak isterim.
-

Hayatta güzel ve doğru şeyler öğrenmenin bir maliyeti vardır.
Zamanında öğrenenler indirimli fiyattan öğrenirler.
Otoriteden öğrenenler, özgürlük bedeliyle öğrenirler.
Deneyerek öğrenenleri etiket fiyatından öğrenirler.
Hayattan öğrenenler, gecikme zammıyla öğrenirler.
Hayattan da öğrenemeyenler, boşa gitmiş hayatlarıyla öğrenirler.
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Bağımlılık – Özgürlük – Onur Söylemi
Yeşilay olarak eskisine göre daha aktif, daha agresif, daha radikal söylemler geliştiriyoruz.
Bağımlılığın bir nevi esaret, kölelik olduğunu söylüyoruz.
Gerçekten de bağımlılık, “onsuz yapılamaz” olana ilgidir. İlgiden de öte, bağlanılanın hayatın ta kendisi olduğuna inanmak, onsuz yapamamak, o olmadığında fiziksel ve ruhsal
krize girmektir.
Bu yönüyle bağımlılık, kölelikten başka bir şey değildir. Esasen “proje” de budur. İnsanları, insanlığı ürettikleri maddelere bağımlı yapmak, hem maddi imkânlarını sömürmek, hem
de sağlıksız sürüler haline getirmek.
Artık bu insanların insanlığından değil köleliğinden bahsedilebilir. Her gün, hiçbir yararı
olmayan, aksine zararlı maddeyi içine çekmeye alıştırılmış köleler. Cepleri boşaltılan, c iğerleri sökülen, çocukları ellerinden alınmış, “parçalanmış aileler”.
Şimdi soruyorum, köleleştirilmiş bireylerin hukukundan bahsedilebilir mi?
-

Batı hukukunda kölelerin hukuku yoktur. Onlar insan da sayılmaz. Eşya gibi alınır
satılır. Bir markadan ötekine savrulurlar. Bir bağımlılıktan diğerine savrulurlar.

-

Onların artık efendileri vardır. Her gün besledikleri, onurlandırdıkları, karşılarında
onurlarını kaybettikleri, istedikleri gibi kendilerine tasma takmaları için yalvardıkları, onsuz yapamadıkları cellâtları vardır. Âşık oldukları cellâtları. Aşkın bitmesini
de istemezler, köleliğin son bulmasını da.
Çünkü iradeleri elerinden alınmıştır. Bu gün kendileri sigaranın ve üreticilerinin k ölesi, yarın gelecekleri olan çocukları alkolün, uyuşturucunun, kumarın kölesi…

-

Bağımlılar bir gün onurlarının da ellerinden alındığını göremeyecekl er.
-

-

Zira onur, “farkındalık” demektir. Tehlikeyi görüp, kapılmamak, zelil olmamak için
düşünmek ve gereğini yapmak demektir.
Kölenin onuru yoktur. Kölenin onuru efendisinin onurudur. Ebu Süfyan’ın onuru,
develerinin sırtındaki, o kölesi olduğu malı idi. Bağımlıların onuru da efendilerinin
ürettikleridir. Yani havaya üfledikleri, ciğerlerini çürüttükleri, geleceklerini kararttıkları maddelerin üreticilerinin onuru.
Polonya’da 2000 yılından bu yana alkolle ilgili kampanyalar yapılmıştır. Bu nlardan
birinde 750 elçi, 10.000 aktivite lideri, 108 TV kanalı, 300 den fazla gazete ve dergi, 543.000 genç tartışma ve değerlendirmeci olarak görev almıştır. Bu kampanyanın ismini merak ediyor musunuz? Alkol özgürlüğümüzü çalar kampanyası.

Her gün 2 kilo muz veya 10 ekmek parasını efendisine karşılıksız, hatta sağlığı ve geleceğini de katarak teslim etmelerini başka nasıl izah edebiliriz? Gerçekler acıdır.
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Şimdi soruyoruz
-

-

Bu olup bitene dur demeyecek miyiz?
Her tür madde bağımlılığına karşı daha ne kadar seyirci kalacağız?
Yoksa “benim çocuğumun başına veya benim başıma gelmez” mi diyeceksiniz?
Sizin sigara bağımlılığınızın, çocuklarınız için madde bağımlılığına dönüşmeyeceğine inancınız mı var?
Komşunuzun, akrabalarınızın, mekân ve zaman birlikteliklerini paylaştığınız insanların başına gelen sizin başınıza gelmeyecek mi?
“İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri de helak eder misin Allah’ım?” demek zorunda kalmadan ayıkmayacak mıyız?
Yoksa sizin evinize, çocuğunuza uğramaz mı?
Böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten?
Yoksa düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz?
Ötekinin başına gelenin kendi çocuğunuzun başına gelmeyeceğine dair garanti mi
aldınız?
Kendinizi korumuyorsunuz, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız? Korumuyorsunuz
diyorum, zira sigara illetine bile bile bağımlılığınızı devam ettiriyorsunuz.
Avrupa’da 16 ülkede yapılan araştırmada en çok sigara içen ikinci ülkeyiz. Biricisi
Rusya. Fakat sigaranın zararları konusunda en bilinçli olan birinci ülkeyiz. Yani bile
bile lades.
Sigara içenlere sesleniyorum. Bile bile Allah’ın emanetini korumuyor, tehlikeye atıyorsunuz. Hem de eşinizi, çocuğunuzu, arkadaşınızı, dostunuzu, ülke insanını, he rkesi. Hala akıllanmayacak mısınız?

Değerli Dostlarım,
Yeşilay yeni dönemde, herkese kapısını açık tutacaktır. Yeni Genel Merkez binamızda Yeşilay’la ilgili alanlarda ve tabii hukuk alanında çalışma yapan tüm STK’larla işbirliği yap acağız. Salonlarımızı ve imkânlarımızı açacağız. Özellikle hukuk üretimine birlikte devam
edeceğiz. İmkânlar baş döndürmek yerine sorumluluğun artmasına vesile olacaktır. Her
bilgiyi, her imkânı paylaşacağız, birlikte üretecek, birlikte dağıtacağız. Özelde ülkemizin,
genelde de tüm Müslüman dünyanın ve dahi tüm insanlığın hizmetkârı ve elbette ki onuru
olacağız.
Gelin bu sorumluluğu, tarihte birlikte yaşadığımız gibi şimdi de tekrar edelim. İnsanlığın onurunu ayakaltı edenlerin onurlarını ayakaltına alalım. Böylelikle onurumuzu kurtarmış, yapmadıklarımızdan ve yapamadıklarımızdan ötürü kefaretimizi birlikte kuşanalım. Bakın ben kefaret ödüyorum.
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Tekvir Suresi
Güneş katlanıp dürüldüğünde,
Yıldızlar bulandığında,
Dağlar yürütüldüğünde,
Kıyılmaz mallar bırakıldığında,
Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
Denizler ateşlendiğinde
Nefisler eşleştirildiğinde
Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda, (say ki internet bağımlılığına sürüklendiğinde)
"Hangi günahtan dolayı öldürüldü?" diye. (Toplumun ilgisizliğinden, bizlerin vurdumduymazlığından Çakmak gazı çekerek)
Amel defterleri açıldığında,
Gök sıyrılıp açıldığında,
Cehennem kızıştırıldığında,
Ve cennet yaklaştırıldığında,
Herkes ne getirmiş olduğunu anlar.
Değerli Yeşilay Dostları
Bireysellikten toplumsallığa giden yollardan biri de Yeşilay’ın mücadelesini verdiği ala nlardır. Bağımlılığa karşı mücadeledir. Ahlaki çöküntü sizi ürkütmesin. Sonucu biz de ğil
Allah tayin ediyor. Biz bize yakışanı yapalım yeter. Recep Amca’ları hatırlayın. Aydın
Durmuş’u, Macide ablanızı hatırlayın.
Size Kurtuba Dergisi’nden bir alıntı:
-

“Ne dersiniz, dergi tutar mı?

-

Tutmasa ne olacak sanki? Tutması için çıkarmıyoruz dergiyi. İçimizdeki öfkeyi kelimelere dökmek için çıkarıyoruz. Garibin, gurebanın yanında olduğumuzu göstermek
için. …

-

Biz de buradayız! Diyebilmektir derdimiz. (Teşekkür ederim Adalet – Kadir Akbaş
çifti)

Evet, arkadaşlar, İbrahim’in ateşine su taşıyan serçeler misaliyiz. Tunus’ta kendini yakan
bir mazlum Müslüman’ın ahına yetişen Allah, belki de önümüzdeki günlerde üstad
Gannuşi’nin Nahda Hareketini iktidara taşıyacaktır. Genç Hukukçuların, insanlığa karşı
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suçlar söylemini ve çalışmasını da inşallah dünya hukuk literatürüne taşıyacak, zararlı
madde üreticilerini külliyen insanlığa karşı suçlu ilan edecektir. Tarihe bakın, insan hakları
tarihine bakın, yüzlerce örneğini göreceksiniz.
Allah’ın has kulu olmadan, bu güne kadar dumanaltı ettiğimiz pasif içicilerin hakkını ödemeden, helallik almadan insanlık onurunun olamayacağını bilen sorumlular olalım.
Mavi Marmara Şehidi İzmirli Cengiz Songör’ün kızı Zeynep gibi, çocuklarınız ceplerinize
bir gün bir küçük yazı iliştirirler. Mübarek gözyaşları ile yıkanmış minicik bi r yüreğin çırpıntısıdır o yazılar.
Mavi Marmara yolculuğuna çıkan babaya yazılanları; say ki her tür madde bağımlılığına
karşı mücadele için, insanlığın felaketten korunması için, küçük çocukların hangi sebeple
geleceklerinin mahvedildiğinin sorulacağı güne hazırlık için yazmış olsun Zeynep…
Zeynep sizden, kendinizin, çocuklarınızın, geleceğinizin, din kardeşlerinizin, tüm insanl ığın onurunu korumak için yola çıkmanızı isteyecek, istiyor.
“Korkuyorum baba… Kardeşlerimin gözlerindeki hüznü, annemin yüzündeki endişeyi gördükçe korkuyorum. Ama seni sonunda kaybetmekte olsa git baba. Bir yetimin (say ki çakmak gazı soluyan çocuğun) gülümsemesi için, bir annenin (ha Filistinli çocuğun annesi ha
eroinman Türkiyeli çocuğun annesi) duası için git baba… Geriye bir tek adın dönse de git.
Senin kızın olmak çok güzel baba…”
Yeşilay, Genç Hukukçular için bir hukuk üretim merkezidir. Bağımlılık yapan madde ür eticilerinin fiillerini insanlığa karşı suçlar kategorisine sokma çalışmalarımız Allah’ın takd iri ile karşılanacaktır. Bu bir devrim olacak, insanlık sizlere minnettar kalacaktır.
Her zamanki gibi ödülümüzü hem bu dünyada hem ahirette birlikte alacağız. Şefaat zinc irimiz genişleyecek, ummani gönül zenginliğimiz tüm insanlığı kuşatacaktır.
Hepinizi Zeyneb’in babası olarak görmek istiyorum. Hepinizi Zeyneb’in ablaları, anneleri
olarak görmek istiyorum.
Allah’a emanet olunuz.
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