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BAĞDER 

BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU 

Gerekçe; 

Elinizdeki kitapçık, BAĞDER’ın işlevini, öngörülerini ve hedeflerini anlatmak üzere kaleme 

alınmıştır. 2016 yılında AVCILAR ilçesinde kurulan, etkinlik alanını genişletme hedeflerini 

Şube ve Temsilcilikleriyle genişleten mücadelenin de kendine has şiarları, mücadele yöntemle-

ri, hedefleri, öngörüleri vardır. Bunların tümü zaman içerisinde değişik sözlü sunumlara ve slo-

ganlara yansıdığı gibi, birçok yazılı eserde, makalelerde, kitaplarda yerini alacaktır. Ancak ku-

ruluşunda her türlü bağımlılık eksenli çalışmalar yapan BAĞDER, zaman içinde uyuşturucu 

bağımlılığının önlenmesi anlamında ailelere yönelik bilgilendirme eğitimlerine ağırlık verirken, 

bağımlılıklara karşı topyekûn bir mücadele stratejisi de benimsemiştir. Bu mücadele stratejisi, 

sağlık ve hukuk alanında oluşturulacak söylem ve faaliyetlerle olumlu sonuçlara ulaşacaktır.  

Düşünce Ve Eylem Birlikteliği'ni  

Birlikte Şekillendireceğiz! 

BAĞDER, toplumsal mücadele sürecindeki ilkelerini, hedeflerini, yeni söylemleriyle birlikte 

bir araya getirmek, özellikle gönüllülerimizin BAĞDER’le ilgili anlatımlarına ve kabullerine 

yardımcı olmak maksadıyla bir MANİFESTO düzenlemiştir. Elinizdeki çalışma bu mücade-

leyi bizlere miras bırakanların görüşleri ile mücadelenin bu günkü muhatapları ve gönüllüleri-

nin öngörüleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Böyle bir Manifestonun aynı zamanda gönüllü-

ler için ortak değerler de oluşturacağına inanıyoruz. İlkeleri, hedefleri, misyonu hatırlatan bu 

toplu açıklamalar, uzun soluklu mücadeleler için bir nevi olmazsa olmazdır. Zaman içinde dış 

etkilerin de tesiriyle hedeflerde kısalmalar, günlük politikaların yön değiştirtmesi, gönüllüle-

rin aktivizmi terk ederek farklı alanlara gitmesi gibi nedenler, fikir ve eylemin kişilere değil 

kurumlara bağlanmasını zaruri kılmaktadır. 

Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek 

Tüm bu gerekçeler, toplumsal bir hareket olan ve “Bir Kereden Çok Şey Olur” sloganıyla 

birincil muhatabını henüz başlamayanlardan seçen BAĞDER’i, amaçlarının ve eylemlerinin 

toplumsal ifadesini muhatabına yansıtmaya yöneltmiştir. Manifesto yeniden bir keşif değil, 

bir süreç işçiliği kapsamında bugüne kadar olan ile bundan sonra olması gerekenlerin bir ifa-

desidir. Bu Manifesto, bağımlılıklarla mücadele alanında öncekilerin bıraktıkları mirası kutsal 

bir mücadele olarak taçlandırmaya devam edeceğimizin bir ifadesidir. Geleceğimizin teminatı 

olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek özdeyişi içinde gelişmesi-

ni sağlayabilmek, olgun birikimi genç enerji ile birleştirmekle mümkün olabilir. Hiçbir müca-

dele halksız kazanılamaz. Manifestonun muhataplarını, aileleri, aydınları, duyarlı tüm insanla-

rı bu kutsal mücadele içinde görmek, el ele vermek, dayanışmak istiyoruz. 
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Ortak Dil, Ortak Mücadele Zemini 

BAĞDER de, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklarla mücadelesini dayandırdığı duyarlı insan-

larla ortak bir dili konuşmak ihtiyacındadır. BAĞDER tüm insanlığın köleleştirilmesine, 

onursuzlaştırılmasına ve sömürülmesine çalışan insanlık düşmanlarına karşı ortak bir mücade-

le zemini oluşturmak ihtiyacındadır. Böylesi insanlık düşmanlarına karşı verilecek mücadele-

nin Manifestosu, ortak dil ve ortak mücadele zeminini besleyecektir. Tüm bağımlılık çeşitle-

rinin kölelik oluşturmayı hedeflemesi ve amacımızın da sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek olması 

nedeniyle, Manifestomuzun adını BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU koyduk. Bu inançla, 

gençlerimizi, dostlarımızı, tüm kurumlarımızı, halkımızı, kendi kaderlerini kendi ellerine al-

maya, geleceklerini her türlü zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıktan uzak tutmaya çağırıyoruz. 

Kıvranan ve Kirlenen Toplum 

Doğrusu, ikna olmak için rakamlara dahi gerek yok. Alkol ve uyuşturucu komasında hayatını 

kaybeden gençler... Trafikte yitirilen hayatlar... Alkol ve kumarla daha da beslenen aile içi 

şiddet ve cinayetler… Silahlı bar-pavyon kavgaları... Uçucu madde bağımlılarının sokak orta-

sında uyguladıkları vahşet... Gerçek ve sanal âlemde bir çığ gibi büyüyen kumar bağımlılığı 

ve müstehcenlik, porno, Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği ve kahredici sonuçları... Ailenin ortadan 

kaldırılması… Televizyon ekranlarından kışkırtılan çarpık ilişkiler ve ahlaki yozlaşma… Kısa 

yoldan zengin olma umuduyla oynanan lotolar, totolar, at yarışları, milli piyangolar… Sahada 

şike, tribün ve sokakta döner bıçaklı holiganizm... Sonuç: Zararlı bağımlılıklarının pençesinde 

her geçen gün daha da kıvranan ve kirlenen bir toplum… 

Yeni Nesil Kurbanlar 

Olan biteni anlamak için çevremize bakmamız bile yeterli. Çünkü her şey herkesin gözü 

önünde yaşanıyor. Alkol kullanımının yol açtığı trajedileri ve sayısız acıklı insan öykülerini 

okumayan, görmeyen kaldı mı? Aile ve değerlerimize bağlılığımızla övündüğümüz toplumu-

muzda uyuşturucu madde pazarlayanların artık ilköğretim okullarının kapısına dayanacak 

kadar cüret buldukları herkesin malumu değil mi? 

Teknolojinin nimetlerinden yararlansınlar diye bin bir fedakârlıkla alınan bilgisayar, cep tele-

fonu ve her gün bir yenisi geliştirilen cihazların yarattığı bağımlılık ve sorunları ise açıklama-

ya bile gerek yok. Etrafımız bu ‘yeni nesil kurbanlar’la dolu.  

Diyeceğimiz odur ki;  

İşimiz zor. Yolumuz çetin ve uzun. Bir yandan zihin ve iradesi tarihin hiçbir döneminde ol-

madığı kadar yoğun bir mesaj bombardımanı altındaki kuşatılmış fertler… Öte yandan İnsan-

ları kendi hedef ve emelleri doğrultusunda güdülemek, köleleştirmek isteyen, keyif ticaretini 

zehir ticaretine dönüştürenlerin sahip olduğu en etkin araçlar ve imkânlar. Bunlar karşısında 
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ise, Anayasasında “HERKES, SAĞLIKLI VE DENGELI BIR ÇEVREDE YAŞAMA HAK-

KINA SAHİPTİR.” yazan; (Madde 56).  

“GENÇLERI ALKOL DÜŞKÜNLÜĞÜNDEN, UYUŞTURUCU MADDELERDEN, SUÇ-

LULUK, KUMAR VE BENZERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN, CEHALETTEN KO-

RUMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKLA” (Madde 58/a) yükümlü devlet… 

SİVİL TOPLUM DİNAMİKLERİMİZLE 

Ne var ki, geçmişteki yanlış uygulamalarla refleksleri dumura uğrayan idari yapılar, anayasa-

sındaki varlık sebepleriyle çelişen uygulamalarıyla, bağımlılıklarla mücadelenin önünde bir 

engel olarak duruyor.11 dalda ( Milli piyango, hemen kazan, kazı kazan, şans topu, on numa-

ra, sayısal toto, süper loto, at yarışı, iddaa, bilyoner vb.) yasal (!) kumar oynanıyor, yasaya 

göre +18 reklamları da devlet televizyon ekranlarında, metro istasyonlarında, kamuya açık 

alanlarda yer alıyor ve yasal kumar (!) markaları spora ve eğitime sponsor yapılıyor. 

SORGULUYORUZ 

İşte böyle bir ortamda umutlarımızı sadece devlete bağlamak yerine, sivil toplum dinamikle-

rimizle ayağa kalkmak, kamu kurumlarını da bu kutlu mücadelede duyarlı olmaya çağırmak, 

bu vahim gidişatı tersine çevirmek için el ele vermekten başka şansımız yok. 

BAĞDER, yayın ve etkinlikleri, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, araştırmaları, raporları, 

yarışma ve promosyonları, demokratik eylem ve protestoları ile “bir bebekten bir bağımlı 

çıkaran küresel sistemi” sorguluyor ve çok önemli toplumsal yaralarımıza merhem olmaya 

çalışıyor. 

AMAÇLIYORUZ 

BAĞDER, gayretlerini sadece sağlık ve koruma ekseninde değil hukuk zemininde de en etkin 

şekilde sürdürerek geniş bir hukuk bilinci oluşturmayı ve bağımlılıklara karşı etkili hukuk 

mekanizmalarını harekete geçirmeyi amaçlıyor.  

BAĞDER, birçok hukuka aykırılıklara karşı, suç duyuruları, davaları ve daha çok sayıdaki 

hizmet ve faaliyetleriyle hukuk dilinin yanı sıra yaptırımları da harekete geçirerek hukuk mü-

cadelesi yürütmeyi amaçlıyor. 

BAĞDER, çalışmalarını ulusal, uluslararası ve evrensel hukuk normlarını esas alarak, bağım-

lıları ve mağdurları hedef alan, suçlayan bir yaklaşımı değil, bu maddelerin üretimini, pazar-

lamasını ve satışını yapan kitlesel endüstriyel katliam odaklarını hedef alacaktır. 
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BAĞDER diyor ve istiyor ki;  

Kimsenin kendine veya başkasına zarar verme özgürlüğünün olmadığı tüm hukuk sistemle-

rinde ve semavi dinlerde belirtilmişken; en acımasız savaşlarda dahi bu kadar kurban veril-

memişken, her yıl milyonlarca insanın hayatına taammüden kastedilmesine dünya daha fazla 

seyirci kalamaz ve kalmamalı! Artık sigara, alkol, uyuşturucu ve tüm bağımlılık yapıcı madde 

üretiminin ve ticaretinin “insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu” birileri cesaretle hay-

kırmalı. 

İşte BAĞDER yeni dönemde bunun alt yapısını hazırlıyor. Bu hakikati ve ikiyüzlülüğü sade-

ce yerel değil; küresel platformlarda da dile getirmek, bu alanda yeni bir yaklaşımın ve hukuk 

üretiminin öncüsü olmak istiyor. Kendi ülkelerinde yasaklanan ve artık kolay kolay satılama-

yan sigara ve zehirli maddeleri az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere satan; insan iradesi-

ni ve benliğini esirleştiren, tüm insanlığı köle haline getiren güç odaklarına karşı BAĞDER; 

bir anlamda uluslar üstü bir bağımsızlık ve hukuk mücadelesi başlatıyor.  

Çalışkan ve dinamik BAĞDER 

İnanıyoruz ki, böyle bir mücadele en çok, insanı eşref-i mahlûkat gören bir medeniyetin 

mensuplarına yakışır. 

Bilimsel yöntemlerle çalışan ve hukuki süreçlere katkı yapan çalışkan ve dinamik BAĞDER 

Yönetim Kurulu, Hukuk Kurulları, Sağlık Kurulları, Şubeleri, İl - İlçe Temsilcileri ve Komis-

yonları bu yolda üstüne düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırdır. Soluduğu dumansız, içtiği 

temiz, gayreti yararlı, zamanı bereketli, hedefleri ulvi bir toplum olabiliriz. Fertlerin sıhhatli, 

özgür ve mutlu olduğu, tüm gayretlerini iyiye, güzele, insan hak ve hukukuna bıraktığı, zararlı 

alışkanlıklar ve bağımlılıklar konusunda bilgi, bilinç ve irade sahibi bir ülkenin ihyasını bir-

likte gerçekleştirebiliriz.  

BAĞDER bunun için var. İyilik ve güzellik adına, sağlıklı nesil ve sağlıklı gelecek adına, 

insanlık adına, Şubeleri, İl - İlçe Temsilcilikleri, tüm gönüllüleri / aktivistleri ile birlikte 

BAĞDER olarak iyiliği besliyor, kötülerin ve kötülüklerin kaybetmesine, iyiliğin ve iyilikle-

rin kazanmasına çalışıyoruz. 

İyiliğin karşısında kötülüğün şansı olmadığına inanıyoruz. 

Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek temennilerimizle… 

 

BAĞDER 

Bağımlılıkla Mücadele Derneği  

Adına 

Başkan Öztürk KARAHAN 


