
BU NE CESARET 

 

(Recep Şükrü APIHAN, 

Ruhumda Darp İzi Var,  

s. 82-86, Timaş 1990) 

 

Massachusetts Sigara içmeyenler ve Sağlık Bürosu Müdürü Dr. Gregory Connolly: 

"ABD birçok ülkeyi tehdit ederek pazarlarını Amerikan tütün sanayiine açmalarını 

sağlıyor. ABD, söz konusu ülkeleri ticari alanda müeyyide uygulanmakla tehdit ediyor." 

Avusturalya'nın Perth şehrindeki milletlerarası bir sağlık konferansında konuşuyor 

Connolly: “Biz, onlara Camel sigarası görüntüsünde kanser ihraç ediyoruz." 

Amerikan Kanser Derneği Başkanı William Tipping de bir konuşma yapıyor aynı 

konferansda: “Amerikan tütün firmaları, ABD hükümetinin yardımı ile üçüncü dünya 

ülkelerine ölüm pazarlıyorlar. Amerikan sigara firmaları salgın bir hastalığın 

taşıyıcılarıdır ve bizim hükümetimiz de bu salgın hastalığın zorla ihraç edilmesinde 

gönüllü bir aracı haline dönüşmüştür." 

Henüz insanlığını hükümetine kaptırmamış bu Amerikalı’nın hangi duygular içinde 

olduğunu merak etmez misiniz? Diyor ki: “Bizim gibi Amerikalılar ise yönetimimizin, 

dünyanın sağlığını gözardı etmesinde oynadığı rolden dolayı sadece utanç duyuyoruz." 

Her sigarada katran ve nikotin vardır. ABD'nin üçüncü dünya ülkeleri diye adlandırılan 

siyasi ve İktisâdi bağımsızlıklarını henüz tam olarak kazanamamış ülkelerde ürettiği, ya da bu 

ülkelere ihraç ettiği sigaralarda katran ve nikotin miktarı yüksek tutulmaktadır. Aynı 

markaların ABD piyasasında satılanlarında ise katran ve nikotin oranı daha düşüktür. 

ABD'nin ihraç ettiği sigaralarda bundan başka bir de "sos" özelliği vardır. Bu sigaralar 

alışkanlık yapar... 

Tekel eski Genel Müdürü Recai Dıblan "Yabancı sigaraların alışkanlık yaptığı 

doğrudur" diyor: “Bunun sebebi, sigaranın içine katılan sosdur. Sosun içine bağımlılık 

yapan maddeler konmaktadır. Dolayısı ile bu sigaraları içenler de alışkanlık olmaktadır. Bir 

araştırma şirketinin araştırma neticesine göre sigara içenlerin %64'ü yabancı, bilhassa ABD 

markalı sigaralara yakalanmış durumdadırlar. Bu oran gün geçtikçe de artmaktadır. 

Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Selâhaddin Kaptanağası, Batı'nın uyuşturucuyu bir 

silâh olarak kullandığı gerçeğini tarihî derinliği içinde ele alıyor: “İlk olarak Çin'de 

denenmiş bu uygulama. İngilizler ve Amerikalılar uyuşturucuyu ilk olarak Çin 'e karşı 



bir silâh olarak kullanmışlar. Uyandığı takdirde kendileri için büyük tehlike arz edecek 

Çin devini uyandırmamanın yolunu uyuşturucuda bulmuşlar" 

Şimdi ABD, Kolombiya, Nikaragua, Panama gibi ülkelerden kendisine yönelen 

uyuşturucu tehdidi ile baş etmeye çalışırken, ihraç ettiği sigaralara "uyuşturucu" katmayı 

ihmal etmiyor. Amerikan ekonomisi, özel soslu sigaralardan elde edilen dolarlarla yamanıyor. 

Sadece 1984'de elde edilen kâr 3.5 milyar dolar... Rakamlar işin ekonomi tarafı... 

Bir de sigaraya, uyuşturucuya alışıp telef olan, ruhen ve madden kaybedilen milyonlarca 

genç var. Demek ABD sistemini paramızla ve insanımızla besliyoruz. Çünkü biz sömürgeyiz. 

Yeşilây'ın 10 yılda aldığı devlet yardımı 2 milyon liradır. Buna mukabil 1989 yılında yabancı 

sigara üreticilerinin Türkiye'deki reklam harcamaları 8.5 milyar lirayı aşmaktadır. Bu rakam 

bir önceki yıla göre %45 fazladır. 1988 yılının yabancı sigara reklam harcaması 3 milyar 849 

milyon liradır. Reklamları etkili bir şekilde artıyor, yayılıyor... Reklâm için gittikçe daha çok 

para harcıyorlar. 

Amerikan Phillip Morris Şirketi'nin Marlboro için yaptığı reklam harcaması yabancı 

sigaralar için yapılan toplam reklam harcamasının dörtte biri… Reklam sıralamasında üçüncü 

olan Parliament sigarası da yine Phillip Morris şirketi tarafından üretiliyor. 

Yabancı sigaraların parası ödenirken başka türlü zararlara da uğruyor Türkiye... Sigara 

bedelini ödemek için döviz kredisi kullanılıyor. Kredinin ödenme tarihindeki döviz kurundaki 

artış yüzünden doğan maliyet artışı zamanında fiyatlara yansıtılamadığından TEKEL'in 1988 

yılındaki zararı sırf bu konu ile ilgili olarak 48.9 milyar liradır. Bir ülke paçayı böylesine 

kaptırdıktan sonra zararlarının kaç türlü olabileceğini tahmin bile zor. 

Tekel Genel Müdürü 2 Eylül 1984'de: "Yabancı sigara firmaları tehdit ediyor: 

Karaborsa yaparız. İstediğimiz olmazsa sigara vermeyiz." 19 Aralık 1985'de; "Yönetim 

Kuruluna gireceğim. Söylediklerimi yazmak yok: Yoksa beni vurur bu adamlar" demiş. 

Türkiye bugün, Amerikan Şirketleri ile karaborsacılık, yâni ahlâksızlık arasında 

"hamburger içindeki köfte gibi" sıkışmış.  

Ve 1945’lerde Avrupa Türk tütünü içiyordu. Sonra ne oldu. Kemal Perk: “Amerika 

daha önceleri İkinci Dünya Harbi sırasında Avrupa'ya ‘Marshall Yardımı’ adı altında 

para yerine ücretsiz sigara gönderdi. Bu bir taktikti. Amerika süper tütün stoklarını 

eritmek için Avrupa'yı kendi tütününe alıştırıyordu. Ve bunda muvaffak oldu. Türk 

tütünü zamanla, kokulandırma-ambalaj gibi tedbirler de alınmadığı için Avrupa'dan 

silindi." 

"Marshall Yardımı" Türkiye'de de Amerikan ürünlerinin tanınması ve bunlara 

alışılması için çok işe yaramıştır. Her daim çağdaşlaşmanın mimarları, kalfaları ve işleri kendi 

insanımızı kendi tütünümüzle zehirlemeyi dahi başaramamışlardır. Bunlar ne yapıp yapıp bizi 

mutlaka ya Amerika'ya ya Avrupa'ya vurdururlar. Çünkü hepsi oradan icazetlidir… 



ABD sistemini paramızla ve insanımızla besliyoruz. Çünkü biz sömürgeyiz. 

Bu millet "çoğu haram olanın azı da haramdır" anlayış ve gerçeğinden 

kopartıldığından beri "tiryâki" oldu… Bir taraftan şarap festivali yapılır, devlet ricali şarap 

fabrikatörüne madalya takar... Bir taraftan alkolizm artıyor diye şikâyette bulunulur... 

Bir taraftan vurula vurula gençlerin kafası boşaltılır… Bir taraftan "uyuşturucu 

artıyor" diye feryad edilir. (Recep Şükrü Apuhan, Ruhumda Darp İzi Var, s. 82-86, Timaş 

1990) 
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