
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMİŞTİR
*
 

Değerli Yeşilay Dostları, 

Her tür siyasi, sosyal, ticari ve hukuki atmosferin en yoğun seviyede yaşandığı, 

gündemin tüm alanlarda bazen günde iki kere bile değişebildiği, baş döndürücü hızla 

yaşamımızın etkilendiği bir toplumsallık içinde bulunuyoruz. Böylesi bir devinime 

herhalde başka bir toplumda rastlanamaz. Devinimin bu yoğunluğu elbette ki, sivil 

toplumun sesi ve temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarını etkileyecek, toplumsal 

değişikliklere neden olabilecek gelişmeleri okuyabilmek ve çözümleyebilmek, hatta 

yönlendirebilmek için gerekli donanıma sahip olmaya sevk edecektir. 

Geçen sayıdaki makalemizde bir sivil toplum örgütü olarak Yeşilay’ımızın misyon ve 

vizyonunu, toplumsal muhalefet ve hukuk denetmenliği görevlerini, Yeşilay’ımızın 

sivil toplum kuruluşu olarak yapabileceklerini hatırlatmıştık. 

Esasen Kasım 2010’dan bu yana benzer vurguları yapıyor ve zararlı alışkanlıklar ve 

bağımlılıklarla mücadelemizi kamu ve özel tüzel kişiliklerle birleştirerek cephemizi 

genişletmeye çabalıyoruz. Zira günbegün tespit ettiğimiz bir gerçek var ki bazı kamu 

ve özel tüzel kuruluşlarımız ticari kaygılar, siyasi gelenekler, popülizm gibi bildik 

nedenlerle Yeşilay’ın uğraş alanları gibi bir çok sosyal ve kültürel alanlarda gerçek 

STK’ları yalnız bırakabilmektedirler. Hatta o kadar ki, kendisinin varlık nedeni ve 

kuruluş kanunu zararlı alışkanlıkların ve bağımlılık yapıcı maddelerin üretim ve 

dağıtımında düzenleyicilik görevinin yanında kontrol görevi de yüklemesine, bu 

özellikleri ile dünyada tek olmaları ile övünmelerine rağmen bir başka zararlı 

alışkanlık ve bağımlılık yapıcı zemine fiili meşruiyet sağlamakta, hayat ve kan 

pompalayabilmektedirler. Ticari kaygılar ve siyasi göze girme/başarılı sayılabilme 

uğruna sosyal sorumluluk/Allah korkusu anlayışları gereği cirolarını 3,7 milyar TL’de 

tutabilen (!) kumar kurumlarına destekçi olabilmektedirler. Bu kuruluşlarımızın varsa 

bağımlılıklarla mücadele anlayışlarını bir kere daha gözden geçirmelerini dileriz. Aksi 

halde varlıklarına ve varlık nedenlerine karşı mücadele ettiğimiz kurumlar arasına 

girmeleri kaçınılmaz olacaktır. 

Saniyen, 

Yüksek yargı kurumumuz Danıştay, yasal anlamda dayanak eksiklikleri olan bir 

düzenleme olmasını gerekçe göstererek TAPDK’nın Yönetmeliğinin iki önemli 

maddesinin yürürlüğünü durdurabilmekte, tatille birlikte artacak olan alkol tüketim 

çılgınlığının önünü açabilmektedir. Buna bir de ulusal basınımızın temsilcilerinin 

kamuoyunu yanlış yönlendirmeleri ve alkolizmin laiklikle birlikte değerlendirmeleri 

eklenince, iş tamamen çığırından çıkmış bulunuyor. Gerçeği öldürmüyormuş gibi, 

sahtesinin öldürücülüğünü öne çıkarıp alkollü içki fiyatlarının düşürülmesini 

isteyenler, üreticilerin kasalarına para pompalamaya yol açacak güdümlü haber 

yapanlar, insanlığın öldürüldüğünü görmezden geliyorlar. Burada çok önemli 

gördüğümüz bir gelişmeyi aktarmadan geçemeyeceğiz. 6 aydır, bağımlılık yapan 

madde üreticilerinin insanlığa karşı suç işlediklerini seslendirirken, sesimizin bir 

aksisedasını bekledik. Nihayet aklıselim Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ’ın sesiyle 
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çıkageldi. Muhtemeldir ki bizden daha önce düşünmüş olduğu hususu Ulusal Öğrenci 

Konseyi’nin ‘Dumansız Kampüs Projesi’nin tanıtım etkinliğinde Cevahir Otelde 

Kızılay ve Yeşilay Genel Başkanlarını plaketle onurlandırdıkları anda bini aşkın 

öğrenci topluluğuna karşı dillendirdi: “Bu devlet yıllarca tekelinde tuttuğu sigara ve 

alkolün satışını teşvik ederek, reklamını yaparak, özendirerek, gençlerimizi ve 

çocuklarımızı bağımlı hale getirerek; asker ocağında içen içmeyen her askere mecburi 

bir kilo sigara vererek (almamak emre itaatsizliktir) İNSANLIĞA KARŞI SUÇ 

İŞLEMİŞTİR” dedi. 

Değerli Yeşilay Dostları, 

Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. Kendilerine yaptığımız başvuru üzerine 

İstanbul Belediyesinin Ulaşım A.Ş. bünyesindeki metro istasyonlarında sigara büfeleri 

açan işletmeciye karşı, sözleşme maddelerini hatırlatan ve sözleşmenin iptalini 

öngören raporunu sevindirici gelişme olarak gördüğümüzü, sonucun takipçisi 

olduğumuzu, aynı şekilde şans oyunlarının da kredi kartı ile oynanabileceği büfelerin 

kaldırılmasının da takipçisi olduğumuzu önemle belirtmeliyim. Sigara ve kartlı şans 

oyunları büfeleriyle ilgileri ve katkıları için Hakan – Nuray Göktürk ve Aybüke Ekici 

gönüllülerimize de teşekkür ediyorum. 

Esasen Yeşilay, her kötülükle birebir ilgilenme, müdahale etme, dava açma kurumu 

değildir. Ancak gönüllülerimizin uyarıları ve taleplerini de değerlendirme, özellikle de 

bağımlıklarla mücadelede yanımızda olmasını, karşımızda, hedefimizde olmamasını 

dilediğimiz kuruluşları uyarma görevimizi ihmal edemeyiz. Gücümüzü başta 

gönüllülerimiz olmak üzere duyarlı insanlarımızdan, kuruluş kanunu ve varlık nedeni 

ile uyumlu özel ve kamu tüzel kuruluşlarımızdan alıyoruz. Uyarı ve eleştirilerimizin 

bu kapsamda değerlendirilmesini dileriz. 

Değerli dostlar, 

Yeşilay’ımız önümüzdeki aylarda, yaz tatili yerine yoğun bir çalışma dönemine 

girecektir. Özellikle eğitim çalışmalarımıza yön verecek Milli Eğitim Bakanlığı ve 

bağlı kuruluşları ile çalışmalar, siyasilerle görüşmelerimiz ve TBMM’de Yeşilay 

Grubu oluşturma çabamız, şube ve temsilciliklerimizle ilişkilerin, karşılıklı bilgi 

alışverişi ve faaliyetlerin organizesi, teşkilatlanma çabalarımız, STK’larla görüşmeler 

ve ortak faaliyetler için çalışmalar, yayın faaliyetlerimiz, yerel yönetimlerle ve partner 

kuruluşlarla, basın-yayın kuruluşları ile ilişkiler, sosyal sorumluluk projelerinde yer 

almalarımız hep bu yaz döneminde icra edilecektir. 

Ana Rahminin özverili gönüllüleri, 

Unutmamaya çalıştığımız çok önemli hususu sizlere ve çalışma arkadaşlarıma ve tüm 

yukarıda saydığım kişi ve kuruluşlara bir kere daha hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Gönüllülük temelli zeminlerimiz bizler için ailemiz gibi en değerli yaşam alanımızdır. 

Yer aldığımız tüm gönüllü birlikteliklerimizi ve zeminlerimizi bir ana rahmi gibi 

kutsal ve gerçekçi sayıyoruz. Ailemiz gibi çalıştığımız zeminlerin bizi insanlık onuru 

ile onurlandırdığına inanıyoruz. Gittiğiniz her zemin ve makamın sizlere sevgi ve 

saygı duyacağından emin olunuz. 



Birliktelik oluşturmak istediğimiz değerli kuruluşlar ve görevlileri,  

Varlığımızın her zerresini adadığımız çalışma alanlarımızı ve zeminlerimizi 

önemseyiniz. Herhangi bir arkadaşımızın eksiği ve hatası yüzünden bizleri 

ötelemeyiniz. Yaşam hakkının savunucuları ve bu uğurda her tür özveriyi gösteren ve 

gösterecek olan en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm gönüllülerimizin önünü açınız. 

Randevu defterlerinizin güzide misafirleri arasına alınız. Acil durumlarda çat kapı 

samimiyetlerine saygı gösteriniz. Zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıklarla mücadelede 

bizleri yalnız bırakmayınız. Unutmayınız ki, Yeşilay Gönüllüleri, kendi çocuklarının 

ve geleceklerinin bağımsız olabilmesini tüm insanlığın çocuklarının bağımsız 

olmasında görmekte ve çalışmaktadırlar. 

Bu vesile ile tüm gönüllülerimize, birlikte çalışma zeminlerimizi oluşturacak, katkı 

sağlayacak kurum temsilcilerine ve çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Av. Muharrem Balcı 

Genel Başkan 


