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Giriş….
Toz duman içinde Başbakan yine gündem değiştirici canhıraş tümceler kurdu :
“.. her kürtaaaaj, bir Uluderedirrr!…”2
Sanırım 100 dBA duvarını da aştı ses şiddeti.. Gürlemeyi sürdürdü Nüfus ve Kalkınma Konferansı
Eylem Programı'nın uygulanmasına ilişkin 2012 Uluslararası Parlamenterler Konferansı kapanış oturumunda
yaptığı konuşmada (25.5.12) :
“.. Kürtaja ve sezaryene karşı bir Başbakanım…”
İyi ki anımsattı Başbakan olduğunu..
(Hekim çözümlemesi :Ağır aşağılık kompleksinin denetlenemeyen dışa vurumu..)
Bu konuşma; “en az 3 çocuk doğurun, o da yetmez 5 çocuk” çağrısıyla kadınları eve kapatmaya dönük
dayatmanın, gerekirse kürtaj yasağı ile ve zor yoluyla uygulanmak istendiğinin dışavurumudur.
Bir kez artan sezeryanlar “performansçılık” oyununun kaçınılmaz türevi.. Hiç yakınmayın..
İkincisi : 250+ AÇS-AP (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması) Dispanser devre dışı bırakıldı.. Niçin ??
2 Kasım 2011 tarihli 663 sayılı YGK (KHK) ile bu Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Dispanserlerini,
uzun yılların emeği ile bu hizmet için uzmanlaştırıldıkları halde, neden devre dışı bıraktınız??
Aile hekimlerinin eğitim ve donanımlarının bu hizmet için yeterli olmadığı bilinmiyor muydu?
Kalabalık, niteliksiz bir “sürü” mü yaratmak istiyorsunuz??
Oy deposu, biat kültürü müridi, demokrasicilik oynamanız için..
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DÜNYADA ve TÜRKİYE’de NÜFUS SORUNLARI ve POLİTİKALARI başlıklı power point dosyamızın da incelenmesi
yerinde olacaktır. http://ahmetsaltik.net/?s=n%C3%BCfus+politikalar%C4%B1&submit=Ara
2
Birbiriyle uzak-yakın ilişkisi olmayan 2 olgunun birbirine bağlanması, aksi gibi, serde hekimlik olduğundan,
aklıma “dissoyatif sendrom” ları getiriyor.
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Sadaka kültürünün boynu bükük, yoksul, işsiz ama sözde “dini bütün” köleleştirilmiş yeşil kuşakları mı?
Mısır’daki gibi % 80-90 oy alabileceğiniz hesabı mı? Mübarek’i son seçimdeki %80 oyu kurtarabildi mi ki?
İşsizlik mi çözüldü, gelir dağılımı mı düzeldi, eğitim sorunu mu çözüldü?
Saklanan en az % 20 işsizlik, ortalama okulda kalma süresi 5,3 yılla, zorunlu din dersi, Arapça,
Kur’an ezberleterek nereye varacaksınız? 32 yıldır zorunlu din eğitimi ülkeyi nereye taşıdı?
OECD ülkeleri arasında eğitim yarışmalarında neden hep sonuncu oluyoruz.
Yoksulluk mu bitti, tarımsal üretim fazlamız mı var?
DB raporlarında neden gıda güvenliğinde sonlarda yer alıyoruz?
Yılda 1 milyon 30 bin nüfus artışıyla nasıl başedeceksiniz?? (TÜİK; 2011’deki net artış)
Toplam ulusal gelir (GSMH) bakımından 17. sıradayız, ya 80 milyon nüfusa bölünce?
10 bin $ bile değil ve hemen 60. sıraya düşüyoruz dünyada. Adaletsiz dağılımda da Gini katsayısı
sürekli büyümekte. AKP hükümet olduğunda 0.38 dolayında iken 0.45’e koşuyor, niçin?
Öte yandan -yeşil- dolar milyarderlerimiz inanılmaz hızla artıyor, Japonya’yı bile solluyoruz..
Tarım epey makineleşmiş durumda.. %80 ithalat bağımlısı sanayi üretimi de.. Kol gücü değil kafa ve robotmakina gücü önde.. Enerjide dışa bağımlılık kritik düzeyde. Diyanet İşleri bütçesi TÜBİTAK’ın birkaç katı!
İnsansal Gelişim İndeksi HDI olarak son 10 yılda 82. sıradan 92. sıraya düştük. Cari açık GSMH’nın %10’u!
Toplam borçlar 600 milyar $’ı aşmış.. Gelir kadar da borç var, Standard & Poors notumuzu düşürüyor.
Üniversite kapısına her yıl 1,8 milyon genç dayanıyor. Onbinlercesi “sıfır” puan almayı beceriyor!

Demografik Fırsat Penceresi

:

Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Ortanca yaş 29′dur. % 1,45′lik nüfus artış hızıyla en az 25-35 yıl daha
yaşlı nüfus olması söz konusu değildir. 65+ yaş nüfus oranımız % 7′dir (TÜİK, 2011). Bu oran yaşlı ülkelerde
% 20 ve üstündedir. Nüfusumuzun yaşlanacağı paranoyası bir yanıltmacadır, halka bir zihinsel tuzaktır.
Asıl olan bu bu DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİ dönemini kullanarak nüfusun niteliğini iyileştirmektir.
21. yy. Küreselleş(tir)me (=Yeni Emperyalizm) çağında dünya ile rekabet edebilecek nitelikte donatılmış
eğitimli ve sağlıklı bir nüfusa sahip olmaktır asıl çözüm. Kalabalık ve niteliksiz nüfus, yükten başka bir şey
değildir ve geri kalma nedenidir. Ekonomik büyüme % 5 oldu ise nüfus artış hızını düşeceksiniz,
örn. geçen yıl % 1,5 idi; kalır net % 3,5 büyüme hızı ve bir anlamı yoktur.. Bunu da unutmamak gerek.
Örn. Ordu’nun sayısal gücünü azaltıyoruz değil mi? Niçin, nitelikli, profesyonel Ordu’yu savunuyoruz.
Peki nüfus? Bu ne biçim çelişkidir peki ? OECD nüfus artış hızı ortalaması %0,4.. Bizimki bunun 3,5 katı..
Lütfen, BM Nüfus Fonu 2011 Raporu’nu danışmanları özetleyerek çevirsin ve Sn. Erdoğan’a sunsunlar
diliyorum.. Bu Raporu web sitemize koyduk ve altına yorumumuzu da yazdık, okunsun dileriz. Lütfen
bir parça sağduyu artık.. Toplumu sersemleştirdiniz gündem oyunlarıyla. Yazık bu ülkeye ve insanımıza..
İsrail örneğini neden görmüyorsunuz? 6,5 milyon nüfusuyla en az 10 katı Arapları 1967 savaşlarında
nasıl perişan etti. Bilim-teknoloji üretiminde dünyada başlarda yer alıyor; bize de high-tech satıyor!

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (en son TNSA 2008) Verileri3

:

Ayrıca araştırmalar, ailelerin büyük çoğunluğunun 3. çocuğu istemediğini ortaya koyuyor. 3. çocukların
neredeyse 2/3′ü istenmeden edinilmiş. Çünkü etkili-modern kontraseptif (gebeliği engelleyici) yöntemlere

3

TNSA 2008 posteri yazımızın sonundadır.
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erişme güçlüğü var. 2008 TNSA verilerine göre gebe kadınların 1/10′u (yaklaşık 170 bin kadın ve karnındaki
bebeği!) gebelikleri sırasında hiç bakım almıyor! 1 kez olsun kan basınçları ölçülmüyor, idrarında protein
bakılmıyor, tetanus aşısı olmuyorlar.. Yılda yaklaşık 200 bin düşük yaşanıyor (istemli + istemsiz).
1,5 milyon doğumun gene yaklaşık 10′da 1′i,
150 bin kadın, hiçbir sağlık personeli yardımı almadan, KENDİ KENDİNE DOĞUM YAPIYOR!
Bunlar utanç verici, yüz kızartıcı verilerdir. Başbakanın, Sağlık Bakanının haberi var mı?
Yoksa niçin yok? Varsa niçin umurları değil? Asıl öncelikli gündem bu çok ayıplı verilerimiz değil mi?
 Kürtaja karşı iseniz;
tüm topluma etkin-yaygın-ulaşılabilir modern kontraseptif yönteme erişme hizmeti veriniz lütfen..
Hem bunu yapmayarak Anayasa’yı çiğneyecek hem de “kürtaj cinayettir..” diyeceksiniz..
En hafif deyimiyle bu insanlarla, özellikle kadınlarla alay etmektir.
Libenstein Kuramı’na göre Aile Planlamasında 2 etkin girişim :
1. Her yeni çocuğun aileye marjinal maloluşunun artırılması..
2. Kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesidir.
AKP hükümetinin yapmaya yöneldikleri tam da bunların tersidir. Kadın eve hapsedilecektir bol çocuğa
boğularak.. 4+4+4 ile çocuk gelinleri de hesaba katarsanız, doğru dürüst eğitim alamayan çocuk anneler,
“aziz Başbakan”ın isteğiyle 3-5 tane doğuracaklar ve birikimleri ne ise o düzeyde de yetiştireceklerdir.

Bu gidiş, ülkeyi karanlığa sürükler..
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nca yayınlanan sizinle paylaştığımız metni
bütünüyle onaylıyoruz. (http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/05/Kurtaj_ve_sezeryan_hakkinda_RTEye_
TTB_yaniti_29.5.12.pdf, 29.5.12) TTB ise kurumsal görüşünü yarın, 30.5.2012 günü bir basın açıklaması ile
duyuracak. Bu gün (29.5.12) günü ise, yeni bir haber geldi..
Başbakan "talimat" vermiş.. Kürtaj izni 4 haftaya (10 hafta yerine) çekilecekmiş.. İlgili yasa değiştirilerek..
Ne biçim demokrasi ve güçler ayrılığı ise, Başbakan "talimatı" ile yasa değiştiriliyor. TBMM Başkanı’nın
ağzı açılmıyor. Oysa bu yetki yalnız ve yalnızca TBMM'nin.. Yasa değişiklikleri veya yeni yasa önerileri
Anayasa'nın 87. ve 88. maddelerine göre TBMM Başkanlığına arz edilir, anayasal süreç yürütülür ve yasa
teklif (vekillerden) / tasarıları (Hükümetten) TBMM'nin uygun gördüğü biçimde çıkar, çıkmaz, değiştirilir vs.
Bilindiği gibi 1983'te 2827 sayılı yasa ile 10 haftaya dek gebelikler, isteme bağlı olarak yasal çerçevede
sonlandırılabiliyor. Bu süreyi 4 haftaya çekmek, pratik olarak olanaksızlaştırmak demektir. Çünkü kadın,
adeti geciktiğinde en az 2 haftalık gebedir. Ultrason ile bu denli erken gebelik yakalanması çok güçtür.
İdrarda gebelik testi yaptırmak gerekir. Bu test de adet gecikmesinden 2 hafta kadar sonra güvenilir sonuç
verebilir. Özellikle kırsal kesimde alt sosyoekonomik katmandan kadınlarımızın bu olanakları yakalaması
son derece güçtür. Dolayısıyla hemen hemen tüm kürtaj istemlerinin 4 haftayı geçtiğinde dile getirilmesi
söz konusu olacaktır ki, bu kez de çıkarılması düşünülen 4 hafta sınırı engeline takılacaktır.
Üstüne üstlük, 4 haftaya dek gebeliklerin sonlandırılması isteğe de bağlı olmayacaktır Başbakanın emirlerine
göre.. Ceninin sakatlığı veya annenin yaşamını tehlikeye düşürebilecek durumlarla da sınırlanacakmış.
Bu, pratik olarak ülkede kürtaj hakkının gasp edilmesidir, 4 hafta sınırı ise kocaman bir aldatmacadır.
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Anılan yaklaşım ülkemizi 1983 ikliminin de gerisine savurur; anne ve bebek ölümleri, sakatlıkları artar;
bu toplu cinayettir ve söz konusu gerici yasa değişikliği ile tasarlanmaktadır. Çağdışı vahabi anlayışıdır.

TAAMMÜDEN TOPLU ANNE-BEBEK CİNAYETLERİ planlanmaktadır; acı acı uyaralım.
2827 sayılı yasadaki10 haftalık süre bilimsel gerekçelere dayanmaktadır hatta kimi ülkelerde bu süre
12-14 haftadır. Üst katmanlardan kadınlarımız bu sorunlarını yine, görece daha kolay çözebileceklerdir.
Kaldı ki bu katmanlar etkili doğum kontrol yöntemlerine de daha rahat erişmekte ve kullanmaktadır.
Özetle Başbakan'ın gazabı gene garip-gureba, fakir-fukara kadınlarımıza faturayı kesmektedir ve onlar
cezalandırılacaktır. Ülke genelinde ortalama hane halkı 3,9 kişi iken, Güneydoğu’da 5,6’dır! Bu bölgede
ultrasonda gebelik saptanmasıyla mama ve bez parası ödenmektedir. Niçin, hangi kaynaklarla?
Batıda yok bu destek!? Hem halkımızın bilgisine sunmak isteriz; hem de bu boyutlarıyla Sağlık Bakanı'nın
ve Başbakan danışmanlarının konuyu Sn. Erdoğan'a mutlaka duyarlıkla sunmasını dilemekteyiz..
Bir de : Anne karnındaki ceninin Başbakana göre kürtajla öldürülmesi söz konusu ise, bu işlem
gebeliğin 4. haftasına dek yapıldığında “cinayet” olmayacak mıdır? Bu süre belirlemesinin bilimsel ölçütü
var mıdır? Medeni Yasa’ya göre hak ehliyeti sağ olarak doğumla başlamaktadır, hangi cinayettir bu ?
Bir sorumuz var

:

Kadınlarımızın gebeliği önleyici yöntem kullanma hizmetine ulaşamadığı için istemleri dışında gebe kalması
ve doğurmayı istemediği için de zorunlu kalarak uygun olmayan yöntemlerle düşük yapmaya çabalarken
ölmesi cinayetle eşdeğer değil midir? Ya ölmeyip yaşam boyu sakatlananlar, cinsel yaşamı zehir olanlar ?
Siz bu gidişle, aklınıza düşürmüş olmayalım ama kadın sünnetini bile getirirsiniz! Gönlünüzde çöl şeriatı var
çünkü. Oysa çağdaş dünyada, AB’de doğurganlığını denetlemek kadınların en temel insanlık haklarındandır.
Anayasa’nın 41. maddesinin açık buyruğunu çiğnemektesiniz, bilenler tanıktır ki,
apaçık Anayasal suç işlemektesiniz.. Uyaralım yine de :
Ailenin korunması
Md. 41. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

Sonuç

:

Ülkenin hızla bir dinci faşizme sürüklendiğinin ayırdındasınız değil mi?? Ne çok kuşatma adımı atıldı, atılıyor
giderek.. 3 örnek :
Afyon'da açık havada bira içme yasağı, yurt dışındaki pek çok internet sitesine erişimin engellenmesi,
4+4+4 ve "tek din" mucizeleri..
Sizi Allah bile zor iflah edecek gibi görünüyor..
Encamınız hayırlı ola ey AKP'liler..
Sevgi, saygı ve de “ya sabır” ile. 29.5.12, Ankara
Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak.
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