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Çok değerli Dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim,  

Bayram Mesajı’mı bu defa, bir öğrencimizin kaleminden (uyarılarından) yararlanarak 

yazıyorum. 

Çevre hareketleri hala ülkemizde birileri tarafından  

marjinal gruplar olarak görülse de bu aksiyonun temel dayanağını  

sivil itaatsizlik oluşturduğu için hem erdemli kişiler olarak kabul edilmekteler  

hem de meşru gayelerini tüm dünyaya duyurabilmekteler.  

Yeşilay’ı en son ilk mektepteki Yeşilay Haftası'ndan hatırlıyorduk.  

Yeşilay işgal yıllarında Milli Mücadelenin hasbi ruhu ile kurulmuş  

bir cemiyet (bk. Hilal-i Ahdar, 5 Mart 1920).  

Kurucuları arasında tereddütsüz üstad olarak görebileceğimiz birçok insan,  

doktorlar, avukatlar, yazarlar, Mazhar Osman Uzman, Eşref Edip,  

Şeyhülislam İbrahim Haydari, İbrahim Hakkı İzmirli,  

Süheyl Ünver ve Bediüzzaman Said Nursi de var.  

Kültür Emperyalizminin tabi neticesi olan ahlak erozyonunun  

bir milleti nasıl çürütebileceği 90 yıl evvel farkedilebilmiş.  

İngiliz işgal gemilerinin İstanbul Limanına binlerce kasa içki getirip  

gençlere dağıtarak işgale karşı direnişi kırmak ve ahlaken münfesih olmuş  

bir gençlik oluşturmak istemelerine karşın  

bu hamiyetli insanlar bir sivil direniş göstermişlerdir.  

Bu gayretkeş insanlar 'Men'i Müskirat Kanunu'nu çıkar tarak  

alkolizmanın beline iyi bir darbe indirmişler ,  

fakat bir takım kimseler alkolü modernleştirici bir aygıt olarak gördükleri  için  

bu güne kadar bir hayat biçiminin en temel unsuru olarak  

anayasanın değişmez hükümleri gibi korumaya çalışmışlardır. 

Devlet içki üretim ve tüketimini doğrudan rejim meselesi yaparken  

kamuya yararlı bir cemiyet olan Yeşilay ne yapabilir?  

Bu gün bu temel soruyu sorarken, diğer bağımlılık türleriyle ilgili olarak da son birkaç 

yıl öncesine kadar devletin sosyal devlet sorumluluğunu yerine getirmediğini göz ardı 

etmek mümkün değildir. Günümüzde sigara ve alkol ile başlayan bağımlılık, fuhuş, 

kumar, uyuşturucu gibi çeşitleriyle beslenmektedir. Son yıllara kadar devletin 

tekelinde olan ‘bağımlılık tekeli’ şimdi hem devlet hem de özel teşebbüs eliyle 

beslenmektedir. Ancak fark etmeden hayatımıza giren ve sonrasında da sarmalayarak 

bütün bu bağımlılık türlerini tetikleyen en büyük tehlike, geleceğimizin umudu 

gençlerimizin hayatını ipotek altına alan Tv ve İnternet bağımlılığı olmaktadır.  

Değerli öğrencimiz şöyle sıralıyor:  

Alkol'ün su gibi tüketildiği bir beldede büyüdüm. Hadis-i Şerif'te buyrulan "İçki 

kötülüklerin anasıdır" hakikatini her haliyle gördüm. Fuhşiyat, dağılan aileler, 

kavgalar, her türlü suç, tembellik, geçim sıkıntısı, gayesizlik, hiççi bir nevi dinsizlik. 

Eskiden daha kötüydü diyor babam. 80'lerde milletin ahlakının kamilen tefes süh ettiği 

dönemde Ramazan ayında kahvehanelerde bira içilirdi, malum o dönem sinemalarda 

tek tür filmlerin işgali vardı. 

Şimdi bir neticeye ulaşmak istiyorum,  

Yeşilay, üyeleri vejetaryenlerden oluşan basit bir çevre derneği değildir. Yahut spor 

yapıp, sağlıklı beslenerek ömrünü uzatacağını düşünenlerin kulübü de değildir. 

Kuruluşunda büyük bir gaye yüklenmiş bu kurum tekrar maksadını , ruhunu hatırlarsa 

müthiş bir hizmet yürütebilir. Greenpeace model değildir fakat bu sivil itaatsizlik 

eylemini örnek alırsak örneğin bir bira fabrikası en az bir nükleer santral kadar 

tehlikelidir, yahut bir tekel bayi bir baz istasyonundan az zararsız değildir. Fuhşa 

özendirme ırkçılık kadar zehirli bir illettir. Bunları fiilen engellemek dâhil her türlü 

tavır konuşulmalıdır. Mücadele için yeni bir hareket tarzı bulabilirsek işte o vakit 

nehyi anil münker ilkesini buraya da taşımanın meyvesini devşirmiş oluruz.  

Değerli dostlarım, 

Şimdi zaman direniş zamanıdır.  

Yeşilay’ımızın her tür bağımlılık karşısında bir abide gibi durmasını destekleme 

zamanıdır.  

Madde veya program bağımlısı değil, özgür şahsiyetler için el ele verme zamanıdır.  

Yaşarken diri diri bağımlılığa terk ettiğimiz geleceğimizin “hangi suçtan dolayı 

öldürüldüğü sorulduğu zaman” verebileceğimiz cevabımız olmalıdır.  

Değerli dostlarım, 

Bayramlar, arınma günlerimizdir. Tefekkür, özeleştiri, empati yapma zamanlarıdır.  

Geliniz bir defa daha tefekkür edelim. Her tür madde bağımlılığı  ve Tv - İnternet 

bağımlılıklarının önüne geçmeye çalışalım.  

Geliniz, sorumluluklarımızı ne kadar paylaşabildiğimizi konuşalım.  

Geliniz, geleceğimiz karartılmadan, o müthiş soru bizlere sorulmadan harekete 

geçelim. 

Yeşilay’ımızın yeni döneminde, özverili çalışan Yönetimimizle, gönüllülerimizle bir 

şefaat zinciri oluşturalım. 

Ben de öğrencimiz gibi inanıyorum ki, gelecek bu günden daha aydınlık olacaktır.  

Bu vesile ile Mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla tebrik eder, sadece 

Allah’a bağımlı iki cihan saadeti dilerim.  

Allah’a emanet olunuz.  
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