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12. CB RT Erdoğan bu gün 250 kadını Beştepe Sarayında kabul etti ve gene, yaşamının en büyük 
yanlışlarından birini yaptı.. Nüfus artış hızını savundu.. Bu sitede kezlerce yazdık.. Türkiye’nin ve 
Dünya’nın en büyük sorunlarından biri, belki de birincisi gereksiz - hızlı ve dünyanın kaynaklarıyla 
kaldırılamayan nüfus artışıdır. Türkiye nüfusu 2014 içinde 1 milyon  30 bin, 2015’te ise daha da 
artarak 1 milyon 45 bin kişi çoğalmıştır! Bunlar muazzam rakamlardır ve Tayyip beyi 
yalanlamaktadır. Nüfus artış hızı 2014 sonunda %1,33; 2015 sonunda ise %0,1 puan büyüyerek 
%1,34 olmuştur. Bu rakam, Dünya nüfus artış hızı olan %1,1’den %0.24 puan daha yüksektir.  
AB ortalaması olan %0,4’ün tam 3,5 katıdır. 
 
Katolik Papa bile “TAVŞANLAR GİBİ ÜREMEYİN” deme noktasına gelmiş ve kesinkes karşıt oldukları 
kürtaja sıcak bakmaya başlamıştır. Tayyip bey ise %2’nin üstünde bir nüfus artış hızı telaffuz 
etmektedir ki, bu rakamın üstünde nüfusu çoğalan dünyada sayılı ilkel toplum kalmıştır! 
 

 
 
Erdoğan, ülkemize ölçüsüz zarar veren bu söylemlerini mutlaka terk etmelidir. Çok sayıda 
danışmanı vardır, onlardan yorum değil “nesnel – bilimsel” veriler almalıdır. Ülkemiz 80 milyona, 
Dünya ise 7,5 milyara dayanan korkunç kalabalık ve gereksiz nüfusu kesin olarak 
kaldıramaMAktadır. Hatta önümüzdeki onyıllarda, Küresel egemenlerin akıl almaz kimi 
manevralarla yeryüzünden birkaç milyon nüfusu tasfiye edecek olası kimi girişimleri 
konuşulmaktadır. 
 
Türkiye nüfus henüz çok gençtir, ortanca yaş 31, 65+ nüfus %8’dir. Yaşlı toplumlarda bu son oran 
ülkemizin 3 katına yakındır. Türkiye  DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİ içindedir ve bu dönemi 35-
40 yıl akıllıca kullanarak nüfusunu hızla artırmak yerine %1’in altına çekerek sağlıklı ve eğitimli bir 
toplumu hedeflemelidir. Tersini yaparsa, asla geri kalmışlıktan - yoksulluktan - yükselecek 
işsizlikten kurtulamayacaktır. Bir yandan doğal olarak artacak 65+ yaş nüfus, bir yandan anormal 
büyük çocuk nüfus baskısı arasında SANDVİÇ olacaktır. Halen Türkiye nüfusunun 1/3’ü 0-18 yaş 
çocuktur. SGK açıklarının önemli nedenlerindendir. 
 
6 milyonu aşkın genç yüksek öğrenimdedir ve 30 milyon insan SGK’ya prim ödemeden 
hizmetlerden yararlanmaktadır. Dev SGK açıkları bütçe açığı ve borçlanma nedenidir. 
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Tayyip beyin derdi “kalabalık ve niteliksiz” bir nüfus yaratarak “oy deposu” olarak demokrasicilik 
oynamaktır. AKP’liler kendileri itiraf etmektedirler az eğitimli kitlelerden daha çok oy aldıklarını.. 
Hiç kimsenin Türkiye’de Bay RTE’nin hezeyanında olduğu gibi “milletin kökün kurutmak” niyeti ve 
planı yoktur. Bu bir paranoyadır ve Tayyip bey gene “Türk Milleti” deemeyerek aslında “ümmeti” 
kodlamaktadır. 
Hz. Muhammet yaşasa idi kalabalık – yoksul – eğitimsiz – Hıristiyan Batı’nın ezdiği ve 
sömürgeleştirdiği – aşağıladığı sayıca çooooooooooooooook kalabalık bir İslam toplumu arzular 
mıydı acaba?? 
 
Erdoğan her bakımdan ülkemiz için zararlı olmaya, sorun üretmeye devam ediyor. 
Daha nüfus planlaması – aile planlaması kavramlarının tanımını ve farkını bile bilmiyor. 
AKP iktidarı Anayasa’nın 41. maddesini çiğneyerek halkın anayasal hakkı olan aile planlaması 
hizmetlerine erişimini de facto (fiilen) engelliyor! 
 

 ANAYASA md. 41 : … Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların 
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır, teşkilatı kurar. 

 
TNSA 2013 (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması) verilerine göre Toplam Doğurganlık hızı 2,26’dır. 
Bir kez bu rakamla ülkemiz 35-40 yıldan önce matematiksel olarak “yaşlı” bir nüfus olmayacaktır. 
İkinci ve çarpıcı olan, bu rakamın 0,6’sı ailelerin istemeden edindikleri çocuklar yüzündendir! Daha 
açık anlatımla, eğer aileler istedikleri gibi Aile Planlaması hizmetlerine erişebilselerdi, -ki Anayasa 
md. 41’e göre Devletin ödevidir- 4 çocuklu olanlar 4.; 3 çocuklu olanlar ise 3. çocuklarını 
yapmayacaklardı! 
 
Dolayısıyla toplumuzda 2-3 çocuk normu yerleşmiştir. Ancak AKP iktidarı Anayasanın 
41. maddesini bilerek ve isteyerek çiğnemekte vc aile planlaması hizmetlerine erişimi özellikle 
zorlaştırmalktadır. 2827 sayılı yasa ile 1983’ten bu yana tanınan 10 haftayı aşmayan gebelikleri 
sonlandırabilme hakkı AKP iktidarı ile neredeyse fiilen kullanılamaz durumdadır. 
 
Bu hem bir Anayasayı çiğneme sunu hem de insan haklarını ihlal suçudur! 
 
İnsanlar, AKP’nin akıl ve bilim dışı takıntı ve dayatmaları yüzünden, istemedikleri halde fazladan  
1-2 çocuk sahibi olmakta ve gereğinc eyetiştiremeyerek yoksulluğa, düşük sosyal statüye  
mahkum olmakta; ülkemizde AİLE SİGORTASI AKP tarafından özellikle getirilmediğinden;  
AKP yandaşı – uzantısı tarikatların, cemaatların, vakıfların ağına düşürülerek yandaş olarak 
devşirilmekte, bu çaresizlikleri acımadan sömürülerek oy deposuna dönüştürülmektedir. 
 
Bu gidiş ahlak dışıdır - immoraldir - din dışıdır - Allah ile aldatmaktır - vicdansızlıktır.. 
Türkiye ve dünya gerçekleri ile örtüşmemektedir, akıl - bilim ve çağ dışıdır.. 
 
Bu vesile ile bir kez daha uyaralım; bu irrasyonel politika SÜRDÜRÜLEBİLİR de değildir.  
AKP - RTE’yi bir kez daha insafa, izana, akla - bilime - imana.. çağırmak zorunda kalmanın  
derin acısını yaşıyoruz bir 8 Mart (2016) gününde.. 
 
Sevgi ve saygı ile. 
08 Mart 2016, Ankara 
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