MADDE BAĞIMLILIĞI-DEVLET İLİŞKİSİ*
Değerli Yeşilay Dostları
Dergimizin bu sayısında uyuşturucu ve dolayısıyla madde kullanımına karşı mücadele işlenmektedir. Arkadaşlarımız dergimizi daha bir okunur hale getirmeye çalışıyorlar. Bir genel başkan olarak da bendeniz, her tür madde bağımlılığı ile mücadelede, mümkün olduğu kadar bağımlıları hedef almıyor, aksine bağımlılık üretenleri teşhir ve bunların eylemlerinin hukuki ve siyasi boyutlarını anlatıyor, üretici ve
pazarlayıcıların insanlık aleyhine çalışmalarını insanlığa karşı suçlar kategorisine
sokmaya çalışıyorum. Arzumuz, madde bağımlılığı ile mücadelemizin, henüz başlamayanları bilgilendirmenin yanı sıra madde bağımlılığı üretenleri insanlığın hedefine koymak şeklinde bilinmesidir.
Madde bağımlılığı üreten, insanların geleceğini karartan uluslar arası ve yerli uyuşturucu tacirlerinin insanlık düşmanı oldukları su götürmez bir gerçek. Ancak, bu
insanlık düşmanlarının işlerini kolaylaştıranların eylemlerinin hukuki ve siyasi boyutlarını araştırmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak da önemli bir görev olarak
boynumuzun borcudur.
Bu sayfalardan daha önce sizlere Türkiye Cumhuriyetinin bir üst düzey ağzından
Türkiye Cumhuriyeti’nin insanlığa karşı suç işlediğini aktarmıştım. Bu bir nevi
özür mahiyetinde beyan olarak tarihe not düşüldü. Biz de teşekkürlerimizi sunmuş
idik.
Bu defa uyuşturucu konusunda tarihi belgeleri ortaya çıkararak Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendini her konuda yetkili ve görevli sayan bürokratlarının insanlığa
karşı işledikleri suçu deşifre edeceğiz. Elbette ki -bu olay da en yetkili ağızlar tarafından bir özre dönüşmeli ve tarihin tekerrür etmemesi sağlanmalı- demek hakkımızı saklı tutarak…
Sizlere bir dergiden bahsedeceğim. Kurucusu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Emekli General Ertuğrul Zekai ÖKTE, on dört yayın danışmanından altısı emekli
general, biri emekli kurmay albay, biri 9. Cumhurbaşkanının danışmanı. Dergi, Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakıf İşletmesi’nce yayınlanmaktadır. Derginin adı BELGELERLE TÜRK TARİHİ DERGİSİ DÜN/BUGÜN/YARIN. Dergi piyasada açıktan satılmadığı gibi; hazırlayıcısı,
yayınlayıcısı olan vakıflar gibi, ancak belli kişiler tarafından tanınan, takip edilen,
abone sistemiyle dağıtılan bir dergidir.

*

YEŞİLAY Dergisi, Kasım 2011 Başyazısı

Derginin Şubat 1997 tarihli 1. sayısında “Stratejik Değerlendirme’ konu başlığı altında, ‘Türkiye Stratejik Araştırma ve Eğitim Merkezi (TÜRKSAM)”nin hazırladığı “1997’nin Başında Dünya ve Türkiye” adlı bir “Yıllık Rapor” yayınlanmıştır.
Raporun konusu kısaca, “dünya ülkelerinin içinde bulunduğu siyasî durumları ve
Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkilerindeki boyutlar” olarak özetlenebilir. Rapor 15
sayfadan oluşmuş, son 5 sayfası Türkiye’ye ayrılmış, Türkiye’nin Avrupa Birliği,
Yunanistan, Suriye, İsrail, İran, Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve PKK ile ilişkileri incelenmiştir.
Raporda ileri sürülen görüşlerden bazıları oldukça çarpıcıdır. Örneğin, Suriye’nin
Hatay ile ilgili emelleri gerekçe gösterilerek Türkiye’nin İsrail ile işbirliği ve güç
birliği yapmakta ne kadar haklı olduğu anlatılmaktadır.
Raporda PKK terörü ile ilgili iki önemli konunun altı çizilmektedir.
1- PKK ile mücadelede askerin elde ettiği deneyim;
“...Türk Silâhlı Kuvvetleri PKK’ya karşı yürüttüğü mücadele sürecinde olağan koşullarda hiçbir manevranın, hiçbir tatbikatın kazandırmasının mümkün olmadığı
bir askerî bilgi ve deneyim kazanmıştır.”
2- PKK ile mücadelede finans sorunu;
“Yine aynı çevreler kuşkulanmaya, kara kara düşünmeye başladılar ki bu savaş
Türkiye’ye ağır bir ekonomik maliyet bindirmiş gibi gözükmesine rağmen, gerçekte,
pek de öyle olmuyor. Ve özellikle son yıllarda Türkiye’de, PKK yürüttüğü mücadeleyi hangi yollardan finanse etmişse, onunla mücadeleyi benzer yollardan finanse ediyor. En azından bir taraftan giden dövizler bir başka taraftan geri geliyor.
Yani PKK’nın Türkiye’deki işbirlikçilerinin yaydığı yüksek rakamlı faturalar aslında büyük ölçüde Türkiye’nin düşmanlarının cebinden çıkıyor! Şimdi bu kuşku
beyinlerine düşmüştür! Yıllarca PKK’nın uyuşturucu kaçakçılığına göz yuman, kara para aklanmasına ses çıkartmayan, hatta şu veya bu yollardan destek veren çeşitli Batılı başkentlerde son sıralarda ansızın Türkiye’ye yönelik ‘kara para aklama’ suçlamaları boşuna değildir!
Bu konuda Türkiye adına eksi hanesine kaydedilecek ve mutlaka en kısa zamanda
düzeltilmesi gerekecek tek şey: hiç kuşkusuz, düşmana düşmanın silâhıyla karşılık
verirken bunu ‘çeteler’ aracılığıyla değil, devletin ilgili özel kurumları aracılığıyla yapmak ve kişisel çıkarlar ile ulusal çıkarları birbirine karıştıran, PKK ile mücadele paravanası ardında kendi kendilerine hizmet eden kişi ve çevrelere meydan
vermemektir. 1996’da kamuoyunda bu bilinç yer etmiştir. Bu bilincin siyaset erbabına da yayılıp yayılmayacağı ve devletin, içinde yuvalanma fırsatı bulabilmiş çetelerden arınıp arınmayacağı 1997 yılında görülecektir.

Konu ile ilgili görüşleri alınan TÜRKSAM Koordinatörü Nazım GÜVENÇ:
“Raporda Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı izlenimi ediniliyor. Ancak
bu eksik. Uyuşturucu kaçakçılığını dünyada bütün istihbarat örgütleri yapıyor. CIA
yapmıyor mu, İngiliz İstihbaratı yapmıyor mu? Hatta Alman İstihbarat Teşkilâtı’nın nükleer madde kaçakçılığı yaptığına dair bulgular var. Biz ayrıca sadece
uyuşturucu kaçakçılığını değil, çeşitli eylemleri de devletin ilgili kurumlarının
yapması gerektiğine inanıyoruz.”
demiştir.
Değerli okuyucular,
İlginçtir ki BELGELERLE TÜRK TARİHİ DERGİSİ’nde yayınlanan bu rapor
19.04.1997 günlü Radikal ve Selam Gazetelerinde haber olmuş, fakat bu kadar
önemli bir konu daha sonraki günlerde ne bu iki gazetede, ne de başka gazetelerde
değerlendirilmiştir.
Başta da ifade ettiğimiz gibi, Yeşilay, madde bağımlılarını değil, bağımlılık yapan
maddeleri üretenleri, satanları, teşvik edenleri sorumlu tutuyor. Yukarıda alıntılanan Raporda, devletin teröre karşı terör örgütlerinin yöntemleri ile mücadele ettiği,
etmesi gerektiği, üstelik bunun devletin resmi kadrolarınca yapılması gerektiği anlatılıyor. Ulusal ve uluslar arası terör örgütlerinin eylemlerinin amacının sadece
silah kullanarak adam öldürme değil, değişik araç ve yöntemlerle kitlelerin iradelerinin felç edilerek iradelerini kullanamaz hale getirmek olduğunu biliyoruz. Terör
örgütlerinin uyuşturucu trafiğinde rol almalarındaki amacın da kitlelerin iradesinin
felç edilerek teslim alınması ve ayrıca da uyuşturucunun karlı bir finans kaynağı
olduğunu biliyoruz.
Devletlerin savaş mantıklarının savaşın da amacını aşarak, kitlelerin iradelerini felç
etmeye çalışmasından daha vahim ne olabilir? İster kendi insanı, ister başka ülkelerin insanı olsun, insanlığa karşı suçlar kurşun gibidir, adres sormaz ve tüm insanlık
aleyhine işlenir. Bu devlet bizim devletimiz de olsa sonuç değişmeyecektir. Üstelik
bu kurşunun şimdilerde bize dönmüş olduğunu da görüyoruz.
Şimdilerde emniyet görevlilerinin canla başla uyuşturucu trafiğini önlemeye çalışması, dünyanın en çok uyuşturucu yakalayan birimler olması, yukarıdaki gerçekleri
görmemize engel olmamalı. Eğer, dünyanın en çok uyuşturucu yakalayan devleti
isek, dünyanın en çok uyuşturucu bulunduran devleti olmuyor muyuz? Yakalanan
uyuşturucunun tamamı yurt dışından mı geliyor? Yurt dışından geliyorsa sınırlarımızdan nasıl giriyor? Değilse bunca üretim (Adana’da yetkililer uyuşturucunun
promosyonla satıldığını söylemişlerdi, “beş al üç öde”) nasıl bu ülkede gerçekleşiyor? Biri bizi aydınlatmayacak mı?

Değerli Yeşilay dostları,
Zaman soru sorma zamanıdır. Tüm dünyada halk devrimleri gerçekleşirken, bizler
burada soru sormayı zül addedemeyiz. Eğer bağımlılıklarla mücadele edeceksek
öncelikle bağımlılık oluşturan madde üreticilerini, trafiği yönetenleri tanımalı ve
ifşa etmeliyiz. Kitlelere mücadelenin yöntemi ve araçları anlatılmadan önce böyle
bir mücadelenin misyonu anlatılmalıdır. Özellikle de bağımlılar, kendilerini bağımlı hale getiren insanlık düşmanlarını iyi bilmeli. Mücadelenin ilk aşaması, terör ve
diğer insanlık suçları ve suçlularında olduğu gibi, önce tanımlar sonra da muhataplar belirlenmeli, görevlilere ve kitlelere bilgi ve donanım sağlanmalıdır.
Yeşilay, madde bağımlılıklarıyla mücadelesini bir kutsal görev olarak belirlerken,
kutsiyetin dünya ve insanlar nezdinde insanlık düşmanlarıyla ilişkisini kavratmaya
çalışmaktadır.
Esen kalınız.
Saygılarımla.

Av. Muharrem Balcı
Genel Başkan

