ASIRLIK ÇINAR YEŞİLAY*
Dile kolay, bir asır ayakta kal ve hala insanlar sizi konuşsun, sizi beklesin. Kaç kuruma nasip olabilir? İşte Yeşilay bunu başarabilmiş ender kurumlardan biridir.
Ummanî gönül zenginliğine sahip özverili büyük insanların, büyük hesaplarla büyütüp günümüze varis kıldığı Yeşilay. İnşallah bundan sonra da kimsenin küçük
hesaplarına feda etmeden, büyük hesaplarla daha da büyüterek geleceğe taşıyacağımız Yeşilay.
Her kurum tarihi boyunca hep doğruları işaretler, fakat yanlışları da yapabilir. Malum kul yapısı. Düşünün ki alkolü bir vatan müdafaasına malzeme yapabiliyor, ancak maddeyi değil, onu üreteni hedef almada yeterli olamıyor. Tüm bağımlılık yapan maddelere karşı mücadele bayrağı açarak geleceğin felaketine işaret ediyor,
ancak bağımlılıklarla mücadelede zaman zaman devletin asli görevini ıskalayabiliyor. Bundan daha doğal bir olgu göremiyorum. Bunun için de bugüne kadar yapılan mücadeleyi sadece kutsayabiliyorum.
Gerçekten de Yeşilay, 92 yıl ayakta kalabilmenin de ötesinde hepimizin hayatında
silinmez yer bırakmış güzide bir kurum. 50’li yıllardan günümüze evrilmiş
üstadlarımızın, Yeşilay günlerini, pikniklerini, bağımlılıklarla mücadelede ilk olma
ayrıcalıklarını aktarırken duydukları heyecanı biz hangi eylemimizde duyabiliriz?
O halde günümüz aktivistlerine, gönüllülerine düşen önemli görevler vardır. Öncekileri heyecanlandıran çalışmalara imza atmak, tespit edebildiğimiz eksiklikleri gidermek. İşte bir ilki birlikte yaşıyoruz. Yeşilay’ın bir Manifestosu var artık. Adı
Bağımsızlık Manifestosu. Vatan müdafaasına izafeten oluşturduğumuz yeni konseptte insanın madde bağımlılığından kurtuluşu yönünde kullandığımız söylem olarak ve her bağımlılığın kölelik oluşturduğu tespitimizden yola çıkarak “Bağımsızlık
Manifestosu”.
Yeşilay’ın yeni konseptinde tüm özel ve resmi kurumlarda temsilcilik oluşturma
durumu var. Bilinen teşkilatlanma modelimiz olan şube ve temsilciliklerimizin yanı
sıra her resmi veya özel kurum ve kuruluşta bir temsilcimiz olacak. Bu temsilciler
bulundukları kurumlarda Yeşilay’ın bağımsızlık mücadelesini Yeşilay gönüllüsü
olarak yürütecek, gerektiğinde Yeşilay adına hareket ederek ilişkilerini geliştirecek,
Yeşilay adına etkinlikler düzenleyebilecek. Bir başka deyimle hattı müdafaa yok
sathı müdafaa var. Bize miras bırakılan mücadeleyi ülkenin kılcal damarlarına kadar taşımak görevimiz. Nitekim ilk örneğini İstanbul İl Genel Meclisi üyesi bir hanımefendi gönüllümüz İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresinde Yeşilay Temsilcisi
olarak atanmıştır.
İl Genel Meclisi bizim için, İstanbul’un kurtuluşundaki misyonu ile Yeşilay’ı kuran
ve bağımlılıklarla mücadeleyi başlatan, sürdüren Yeşilay kurucularını anımsatıyor.
Yeşilay’ın kuruluşunda yer alan her siyasi düşünceden aydın, ilim adamı, siyasetçi,
tüccar, her kesimden gönüllü neferlerin toplandığı zemin misali. Yeşilay’a kendisi*
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ni ve bağımlılıklarla mücadelesini ifade etme fırsatı vermesi ayrı bir takdire şayan
davranış. Teşekkürler Sayın Başkan ve Üyeler.
Gerçekten iyi niyetle ve gayretle çalışıldığında karşılığı mutlaka gelmektedir. Nitekim yıllardır okullarda Yeşilay’ın yaptığı etkinlikler meyvesini bir daha vermiş ve
Yeşilay’ı, Yeşilay’ın bağımsızlık mücadelesini ülkenin kılcal damarlarına taşımıştır. Milli Eğitim Bakanlığının 03 Ocak 2012/1 sayılı, yani yılın ilk genelgesi, Yeşilay’ı 16 milyon öğrenciye ve bir o kadar da ailelerine taşıyacak olan Genelgesinden
söz ediyorum. Genelge, tüm okulların kendi talepleri veya Yeşilay’ın talepleri halinde tüm etkinliklerde Yeşilay’a ve faaliyetlerine öğrencileri ve öğretmenleri yönlendirme ve görevlendirmeyi içeriyor. Hatta daha da ötesi, görev alacak öğretmenlerin izinli – görevli sayılmalarını düzenliyor.
Bu vesile ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer DİNÇER’e ve emeği
geçen Müsteşar ve yardımcılarına bir kere daha teşekkür ediyoruz.
Önümüzdeki günlerde Yeşilay, başta bakanlıklar ve iş çevreleri olmak üzere birçok
kamu ve özel kuruluşlarla protokol ve etkinlik hazırlıklarını sonlandırarak hayata
geçirecektir. Yeşilay bu güne kadar olduğu gibi önemseniyor ve etkinliği artıyor.
Bu vesile ile Yeşilay’ın 92. kuruluş yıldönümünün Yeşilay camiasına ve bağımlılıklarla mücadeleye gönül vermiş insanımıza hayırlı olmasını, bağımlı bağımsız
tüm insanımızın umudu olma yolunda kazasız mücadele gücü ve sonuçları temenni
ediyorum.
Sağlıcakla kalınız.
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