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10 Nisan 1937'den Günümüze 76 Yıl Sonra Laiklik.. 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK 
Ankara Üniv. Tıp Fak. 
ADD Bilim Kurulu Yazmanı 
www.ahmetsaltik.net  

Geçtiğimiz yıl, 9 Nisan'da, 10 Nisan 2012 için, yani Laiklik ilkesinin 1924 Anayasasına 
yerleştirilmesinin (1937) yıldönümünde yazdığımız ve ADD web sitesinde yer alan makalemizi,  
bu sitemizin yayına girmesi ile 29 Nisan 2012'de burada da sunmuştuk : 

74 Yıl Sonra Gene LAİKLİK: Nedir, Ne Değildir? 

Bu makaleyi okumak için aşağıdaki erişkeye (linke) tıklamak gerek.. 

http://ahmetsaltik.net/84-yil-sonra-gene-laiklik-nedir-ne-degildir/ 

pdf olarak okumak / indirmek isteyenler için de aşağıda erişim verelim : 

Laiklik nedir, ne değildir 5.2.12 

Aradan geçen 1 yılda, AKP iktidarında Türkiye laik yaşam ve seküler devlet düzeni bağlamında  
ne yazık ki çok şeyler yitirdi.. 

İlkokullarda karaçarşaflı çocuklar,  
başları bohçalı öğretmenler görmeye başladık. 
4+4+4 kepazeliği topluma dayatıldı. (10 Nisan'ı izleyen gün, 11 Nisan 2012'de RG'de yaymlandı!) 

 CHP'li vekiller TBMM komisyonlarında dövülerek dışarı atıldılar  

ve söz konusu anti-laik, şeriat eğilim ve niyetli eğitim yasası çıkarıldı. 
 

 

http://www.ahmetsaltik.net/
http://www.ahmetsaltik.net/
http://ahmetsaltik.net/84-yil-sonra-gene-laiklik-nedir-ne-degildir/
http://ahmetsaltik.net/arsiv/2013/04/Laiklik-nedir-ne-de%C4%9Fildir-5.2.12.pdf
http://ahmetsaltik.net/arsiv/2013/04/4+4+4_ummet_tebaa_duzeni_AKPnin_hedefi.jpg


www.ahmetsaltik.net   2 
 

 
DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) yaşamın her alanına el atmak üzere, başkanı Ali  Görmez'in ağzıyla 
"sahaya indi"! 1000 (bin!) mele (mola!) Anadolu'ya devlet eliyle ve aylığıyla atandı..  
DİB, 2013 bütçesinde 8 bakanlığın toplam bütçesini aştı..  
Bu başkanlığın Diyanet Vakfı eliyle kullandığı muazzam parasal kaynaklar dışında! 

Başbakan RT Erdoğan, konuşmalarında, açılışlarında "Ya Allah bismillah" söylemini özellikle, 
bilerek klişeleştirdi.. 

Valiler alkollü içki yasaklarını artırdılar.. 

 Üniversitelerde "türban" artık tartışma dışı.. 

Ağzını açan öğretim üyesi en gadar biçimde, örnek (emsal!) olsun diye cezalandırılıyor..  
Bu yolu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açtı ne acı ki..  
Üstelik ülkemizde laikliğin tehlikede olmadığını bile söyleyebildi!  

Cin şişeden çıktı, çıkarıldı.. 

Cami sayısı 83 bini geçti.. 

 Alevilerin cemevi istemleri reddediliyor.. İbadethane sayılmıyor; AİHM kararlarına karşın.. 

Malatya'da bir Alevi aile ölümle tehdit edildi.. 

Anayasa'da 12 Eylülden kalma zorunlu din dersleri sürdürülüyor. 
4+4+4 ile Arapça ve peygamberin yaşamı dersleri kondu. 
Felsefe, Matematik saatleri azaltıldı.. Dünya yarışmalarında dibe vurduk. 
Kuran derslerinde başını örtme serbestliği genel geçer oldu,, 

*********  

Çember daralıyor.. 
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Laik yaşam ve seküler devlet düzeni ciddi düzeyde tahrip edildi. 
AKP'nin buralarda da durmaya niyeti yok.. 
Üstelik, Anayasa Mahkemesince laikliğe karşı eylemlerin odağı ama bu eylemlerini artırarak 
sürdürmekte, topluma dayatmakta ve iktidarda kalmakta!? 

Ülkenin çivisi çıktı.. 

10 Nisan 1937'den 76 yıl sonra genel görünüm (manzara-i umumiye) böyle.. 
Fakat gündem de işgal edilmiş durumda.. 

APO ile pazarlık,  
federasyon,  
bölünme anayasası ve  
Erdoğan'a BDP'nin başkanlık rüşveti.. 

Halkımız ve vicdan sahibi AKP yöneticileri bu gidişe artık "dur" demeli.. 
Yarın çok geç olmadan 

 Atatürk ve devrimci dava arkadaşlarına şükran ve saygı ile.. 

Kutsal emanetleri her şeye karşın yaşatılacaktır, yaşayacaktır.. 

 Türkiye bu AKP karabasanını da defetmenin yolunu mutlaka bulacaktır. 

Giderek dincileştirilen AKP dayatmalarını utanmadan seyreden  
"laik - uygar Batı" nın ikiyüzlülüğünü bütün çıplaklığı ve iğrençliğiyle  
bir kez daha izlemiş oluyoruz bu arada.. 

Sevgi ve saygı ile. 
11.4.2013, Ankara 
 
Dr. Ahmet Saltık 
www.ahmetsaltik.net 
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