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AKP iktidarında işler iyice yolundan (şirazesinden) çıkmakta.. 
Diyanet hurafe üretmeyi sürdürmekte ve ona haddini bildiren de yok.. 
Tersine, balık baştan kokuyor, DİB bu cesareti siyasal iktidardan alıyor.. 

25-30 önce yayımlanan kitaplarında merhum Prof. İlhan Arsel, "Diyanet hurafe üretiyor" diye 
uyarılarda bulunmakta, örnekler vererek bilim - akıl ve çağ dışı önermeleri örneklemekteydi. 
Aradan geçen 2-3 onyılda Dünyada yaşanan bilimsel devrimler baş döndürücü.. Ama bizim Diyanet, 
hala Peygamber döneminin Arabistan'ında donup kalmış durumda. Muhammet Peygamber  
yaşasa idi eminiz bunları "gerici - izansız".. benzeri nitemlerle suçlardı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Anayasanın üstünde midir? Kendisini ne sanmaktadır? 
DİB açıkça Anayasa suçu işlemektedir! 
Bu suç eylemlerine seyirci - sessiz - kayıtsız kalan başta siyasal iktidar ve Cumhurbaşkanı  
olmak üzere, işlem yapmayan C. Savcılıkları da suça katılmaktadır. 
Diyanet, Anayasada olmayan fiili bir yetki kullanmaktadır. Oysa Anayasa md. 6/son : 

 "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz."  

Ayrıca Anayasa md. 24 / son şöyledir : 

 "Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, 
din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla 
her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri 
istismar edemez ve kötüye kullanamaz." 

***** 
 
2827 sayılı "Nüfus Planlaması Hakkında Kanun" (RG 27.05.1983, 18059) bu ülkenin yasası  
değil midir? TBMM tarafından çıkarılıp Cumhurbaşkanınca onaylanmamış mıdır? 
(1965 tarihli 557 sayılı aynı adlı yasayı güncellemiştir..) 

Diyanet bu yasayı tanımamakta mıdır?  
İçişleri Bakanı Efgan Ala'nın TBMM kürsüsünde "Bu Anayasayı tanımıyoruz.." haykırışını  
tarih unutmayacaktır.. (3 Mart 2015, Hürriyet ve öbür gazeteler..) 
Anılan yasa, 10 haftayı geçmeyen gebeliklerin çiftlerin istemine bağlı olarak sonlandırılmasına 
olanak tanımaktadır; 2827 sayılı yasa md. 5/1 : 

"Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca  
olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir." 

Zaten madde metninde anne adayının (yasa maddesinde hatalı olarak "annenin" deniyor) 
sağlığı açısından sakınca olmaması koşulu getirilmiştir. Diyanet daha ne istemektedir? 

Türkiye bir hukuk devleti midir (Anaysa md. 2), Diyanetin çiftliği midir? 

1983'te 2827 sayılı yasa çıkarılırken, o zaman bir Devlet Dairesi olarak görüşü sorulan Diyanet, 
Başkanı aydın din bilgini Dr. Lütfi Doğan üzerinden "olumlu" görüş bildirmişti. Aradan geçen  
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33 yılda İslamda yeni içtihat mı vardır, kim – hangi yetkiyle üretmiştir? 600 - 700 yıldır  
İmam Gazali'nin "hüneri" (!) ile İslamda “içtihat kapısı” kapalı değil midir? 

Diyanet durup dururken neden bu tür toplumu geren çağdışı açıklamalar yapmaktadır? 
Bağlı olduğu kuruluş olarak Başbakanlıkça uyarılacak mıdır? 
Anayasa md. 104/1'de verilen yetki ve görevi R.T. Erdoğan kullanacak mıdır ? 

- "Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini 
temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir." 

Ayrıca Anayasa md. 41/2, Devleti apaçık aile planlaması hizmeti vermekle yükümlemektedir : 

 "Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve 
aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, 
teşkilatı kurar."  

Ancak AKP iktidarı, Anayasanın bu buyurucu kuralını da açıkça çiğnemekte, bu hizmetleri halka 
gereği gibi vermemektedir.. 10 haftayı geçmeyen gebeliklerin isteğe bağlı sonlandırılması ise 
devletin sağlık kuruluşlarında neredeyse olanaksızdır. Bin dereden su getirilerek bu hizmet 
verilmemektedir. Dileyen, bir telefonla bu amaçla randevu almayı deneyebilir.. 

Üst katmanlar zaten hem istemsiz gebelikleri önlemekte daha başarılıdır hem de kürtaj 
gereksinimini özel sağlık kurumlarında sorunsuz gidermektedir. Bu durumda AKP zulmünün 
bedelini yine yoksul - az eğitimli yurttaşlarımız ödemektedir. Ne hazindir ki bu kitleler AKP'nin  
oy deposudur!.. Halkımız Stockholm sendromundaki gibi celladına mı aşık olmuştur? 

Öte yandan doğurganlığını düzenlemek çiftlerin uluslararası hukuk metinlerinde de temel hakları 
içindedir (Örneğin The U.N. Human Rights Committee and the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women). Ülkemizde hem kürtaja karşı olacaksınız, birtakım hurafeleri  
DİN diye yasaların - anayasaların - temel insan hakları metinlerinin önüne gözü kara koyacaksınız; 
hem de etkin - yaygın - nitelikli - kamusal aile planlaması hizmetlerini Anayasal zorunluğa karşın 
(md. 41) topluma vermeyecek hatta engelleyeceksiniz.. Ha bire 3-5 çocuk yapma telkini 
vereceksiniz, doğurganlığı para yardımı, ücretsiz izin vb. düzenlemelerle teşvik edeceksiniz..  
Bu kitleler okuyamayacak, yoksulluk ve eğitimsizlik zincirini kıramayacak ve AKP'ye oy deposu 
olacak öyle mi? 

Başbakan R.T. Erdoğan'ın, Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı'nın uygulanmasına ilişkin 
2012 Uluslararası Parlamenterler Konferansı kapanış oturumunda yaptığı konuşmada; 
 
- “Sezaryenle doğuma karşıyım. Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum.” sözleri unutuldu mu? 

Oysa gebe kadının Devletin ve başkasının karışmasına kapalı, istemli düşük (kürtaj) hakkı var : 

- "Human Rights Watch believes that decisions about abortion belong to a pregnant woman 
without interference by the state or others." (The U.N. Human Rights Committee; 

https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/americas/argentina0605/)  

TNSA 2013 (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması) verilerine göre Toplam Doğurganlık Hızı 2,26'dır. 
Yani 15-49 yaş arası doğurgan çağda Türkiye'de bir kadın 2,26 çocuk sahibi olmakta. Kendilerine 
kalsa bu rakam 1,66 olacaktı. Yani etkin - yaygın - nitelikli – kamusal aile planlaması hizmetlerine 
erişemedikleri için, 3 ve 4 çocuklu aileler son çocuklarına istemsiz sahip olmuşlardır. Bir başka 
hesapla, 2014 içinde nüfus artışı 1 milyon 30 bin olmayacak; yaklaşık 756 binde kalacaktı  
(Nüfus artış hızı da %1,34 yerine %0,98 olacaktı). Fazladan ve halkın istemediği 254 bin nüfus 
artışının sorumlusu AKP'nin bu sorumsuz ve hukuk dışı - insan haklarına aykırı dayatmacı - 
dinci, yatak odalarına bile müdahale eden... insanlık dışı politikasıdır. 

https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/americas/argentina0605/
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Devletin yasal düşük (kürtaj) ve aile planlaması hizmetine erişemeyen alt katmanlar, bilim dışı 
sağlıksız - sakıncalı yöntemlere başvurabilirler. İstemsiz gebeliklerin 10 haftaya dek yasal kürtajına 
engel olunursa bu kez sağlıksız - tehlikeli - ölümcül yöntemlere başvuran yoksul - eğitimsiz - çaresiz 
kadınlarımız ölür, engelli kalırlar.. 2827 sayılı yasa öncesi durum buydu! Yılda birkaç yüz bin düşük 
yapılırdı, anne ölümleri yüz kızartıcı düzeyde yüksekti. 

***** 

AKP'nin bu politikasının insanlığa, dine - imana - ahlaka... sığar yanı var mıdır? 
Haydi insanların bir bölümünü aldattınız, Allah'ı da mı aldatacaksınız? 
Böye bir kaygı taşımıyorsanız o zaman siz gerçekten müslüman mısınız?? 

Yoksa Türkiye bu sürede, özellikle Kasım 2002'den bu yana 13+ yıldır tek başına iktidar olan  

AKP yönetiminde fiili bir sivil darbe ile artık bir DİN DEVLETİNE dönüştürülmüştür de  
biz mi habersiziz? 

Cuma namazına ilişkin açıkça Anayasaya aykırı 08.1.2015 tarihli Başbakanlık genelgesi,  
AKP’nin dinci dayatmalarının tuzu biberidir. 
 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Görmez’in Alevilerin tapınç (ibadet) yeri Cemevlerini inatla reddetmesi  
ve bu tutumunu Alevi sorununda 2 kırmızı çizgisinden biri olarak bildirmesi dehşet vericidir! 
 
Diyanet İşleri, Anayasa’daki sınırına derhal çekilmek zorundadır : 
 
- Madde 136 : “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, Laiklik ilkesi doğrultusunda, 
bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi  
amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” 
 
Diyanet İşleri, eğer, siyasal iktidar ya da Cumhurbaşkanınca yönlendirilmek isteniyorsa, 
Anayasa’nın “kanunsuz emri” dinlememe hakkı ve yükümünü düzenleyen kuralına uymalıdır. 
Ya da onurlu bir yol daha vardır... Yazmaya gerek var mıdır, Prof. Görmez onu gör(e)mez mi? 
 
İnsan Hakları uluslararası kuruluşları nerededir? Ne için varlardır? 
Salt etnik kümeleri kışkırtmak ve ayrıştırmak için mi görevlidirler?? 
 
AİHM'nin, AİHS'ne dayanarak Türkiye'de zorunlu din derslerinin kaldırılmasına ilişkin  
kesin hükmünü (AKP hükümetinin temyiz istemi reddedildi!) uygulamayışını seyir mi edeceksiniz?  

Eyy Avrupa, Avrupa Konseyi, AB ve ABD!  

Tüm değerlerinizi - ilkelerinizi ayaklar altına alma adına, AKP iktidarı ile pazarlığınızda  
masada hangi paha biçilmez istekleriniz var?? 
 
21. yy. başında insanlık nasıl bu denli sefil olabiliyor?? 

 
Sevgi ve saygı ile. 
11 Ocak 2016, Ankara 


