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'Nüfus Planlamasıymış, Doğum Kontrolüymüş, Müslüman Aile Böyle Bir Anlayışta Olamaz' 

 

TÜRGEV'in 20. kuruluş yıldönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  

nüfus planlaması ve doğum kontrolünü eleştirerek,  

 

 "Önümüzde 79 milyonluk bir Türkiye ile birlikte medeniyet ve tarih ortaklığı içinde olduğumuz 

milyarlarca insan bulunuyor. Ve açık söylüyorum, zürriyetimizi artıracağız,  

neslimizi çoğaltacağız diyorum. Nüfus planlamasıymış, doğum kontrolüymüş,  

hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayışın içinde olamaz." dedi. 

 
Ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz.. 
Bu konuyu kezlerce yazdık web sitemizde. 
Örn. “Nüfus Analizi ve AKP’nin İnsanlığa Karşı Suçları” 

***** 
Erdoğan bir kez daha suç işliyor.. 
Yurttaşlar arasında Müslüman olan - olmayan ayrımı yapıyor.. 
Bu ülkenin milyonlarca çifti, aile planlaması yöntemlerini yıllardır kullanarak çocuk sayılarını 
ayarlıyor. Son verilerle etkin yöntemlerle korunanlar ailelerin yarısına erişmiştir. Ailelerin ¼’ü 
geleneksel yöntemlerle (başta geri çekme olmak üzere) korunmakta, ancak ¼ aile yöntem 
kullanmamaktadır. Türkiye’de hane sayısı 21 milyonu aşkındır.  
 
Erdoğan, bu sözleriyle, ülkemizdeki ailelerin en az ¾’ünü “Müslümanlık” dışı ilan etmiştir. 
Halkımızın da haberi olsun; her kim ki Türkiye’de aile planlaması yapıyoz, zinhar din dışındadır.  
Nüfus planlaması, elbette aile planlamasından çok farklı bir kavramdır. Erdoğan bu 2 terimi birlikte, 
gelişigüzel kullanarak anlamlarını bilmediğini de ortaya koymaktadır.. En temel bilgilerden yoksun 
olarak böylesine ağır suçlamalarla, etiketlemelerle yurttaşlarını aşağılayarak damgalamaktadır. 

DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) nerededir? RTE’nin bu davranışı İslam dininin neresinde vardır? 
Neden çıkıp kamuoyuna gerçekleri açıklamıyor DİB Başkanı Prof. Görmez ve Din İşleri Yüksek 
Kurulu? Bu tutum bilim namusunun neresindedir ve İslamiyete sığar mı, İslam Uleması bu mudur? 

***** 
Aile planlaması yöntemleri kullanan on milyonlarca insanın Müslüman olup olmadıklarına  
bu ölçüyle " Müslüman aile planlaması yapmaaazz.." diye bağırarak Erdoğan mı karar / fetva 
verecektir?  

                                                           
1 01.06.2016 günü Cumhuriyet’ye yayımlanan Sn. Özgür MUMCU’nun yazısının başlığıdır. 
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Böyle yapılmasa idi, her evlenen kadın neredeyse her yıl 1 çocuk doğurur ve en az 10 - 15 çocuklu 
olurdu aileler.. 

Erdoğan - Eminehanım da bu kapsamdadır. Normal cinsel yaşamla bu çiftin 4 değil belki de 
14 çocuğu olurdu.. Kesin ki, bu çift de doğum denetimi (kontrolü) yöntemleri kullanmışlardır. 

Erdoğan'ın çocukları da 1-2 çocuk yapmışlardır (evli 4 çocuk ve toplam 5 torun..).  
Erdoğan kendi söylediğine kendi uy(a)mamakta, çocukları bile kendisini dinlememektedir..  
Halkımız da takmamaktadır ve takmayacaktır.. Yaşamın acı gerçekleri belirleyici olacaktır. 
Erdoğan akıntıya kürek çekiyor. 

Türkiye'de küçük aile kabulü (normu), uzun yılların çabasıyla ve yaşamın gerçekleriyle yerleşmiştir. 
Hatta aileler, TNSA (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması) 2013 çalışmasına göre, istediklerinden çok 
çocuk sahibidirler. 2.26 olan Toplam Doğurganlık Hızının 0,6'sı istemsiz doğumlar yüzündendir! 
Bunun anlamı; 3-4 çocuklu ailelerin önemli bir bölümünün son 1-2’si, 2 çocuklu ailelerin bir 
bölümünün 2. çocuğu istemsiz edinilmiştir. Daha çok çocuğu olanlarda durum daha da ciddidir..  
Bu dayatma, açık ve net bir insan hakları ihlalidir ve sorumlusu, Anayasa md. 41. 2827 sayılı yasa 
ile ilgili uluslararası sözleşmeleri (örn. CEDAW) bilerek ve ısrarla çiğneyen AKP - RTE'dir..  

Dileyen, kamu hastanelerini arayarak, 10 haftayı geçmeyen gebeliği yasal olarak sonlandırmak 
istediğini bildirerek randevu almayı deneyebilir.. Anayasal (md. 41 ve 56) ve yasal (2827 sayılı yasa 
md. 5-6) yükümlülük fiilen, bilerek ve isteyerek yerine gitirilmemekte, hizmet verilmemektedir.  
Üst katmanlar, hep olduğu gibi parasal güçleriyle bu sorunlarını özel sağlık kuruluşlarında 
çözmektedirler. Gerçekte bu kesim, istenmeyen gebeliklerini denetiminde etkili (modern) 
yötemleri kullanarak daha başarıldırlar ve bu tür kürtaj gereksinimleri çok daha azdır. Asıl eşitsiz 
(handikaplı - dezavantajlı) toplum kesimleri alt katmanlardır ve hem Sağlık Bakanlığının AÇS-AP 
(Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri) birimlerinden, ilgili hastaneleden doğum 
kontrolü hizmeti almakta zorlanmaktadırlar hem de bu durumun sonucu olarak, istemedikleri 
gebelikleri anayasal - yasal hakları olmasına karşın kamu kurumlarında sonlandıramamakta,  
özel sektörden hizmet almak için ekonomik güçleri de yetmemekte ve istemeden çocuk sahibi 
olmaktadırlar.. Yani, Özgür Mumcu’nun yazısına başlık yaptığı üzere : “Üreyelim arkadaşlar!” 
 
Şunu da Erdoğan anımsamalıdır : Şu anki Sağlık Bakanı'nın 6 çocuktan sonra Bilkent'teki  
Atatürk hastanesinde eşinin tüplerini bağlattığını basın yıllar önce yazdı.. 
(http://www.hurriyet.com.tr/bakan-akdag-in-esi-tupleri-ni-baglatti-5108961) Örnekler çoktur.. 

Erdoğan, oy tabanı yoksul - az eğitimli insanlardan daha çok ve daha çabuk seçmen üretmelerini 
istiyor.. Acelesi var.. Cihat kuşaklarıyla ülkeyi kökten ele geçirmek.. Örn. Mısır'da olduğu gibi  
AKP neden % 88-90 oy alamıyor, RTE - AKP bunun ham hayalleri içindedir.  
Çıplak tablo budur. Ülkenin geleceğini tıkadığı umurunda değil, ama farkındadır sanırız! 
Ve hem Erdoğan adına hazindir hem de ülkemiz adına laiklik karşıtlığıdır, ayrımcılıktır 
hem de Anayasanın 41. maddesine, Cumhurbaşkanlığı yeminine aykırıdır, çağdışıdır! 

Erdoğan çaresizdir iktidarını sürdürebilmek için her yola başvuracağı anlaşılıyor.. 

Çok dikkat isteyen bir tümcesi de Milli Eğitimdeki müfredatın içeriğine yoğunlaşacakları 
söylemidir.. Buraya çoooook dikkat... Erdoğan, Halife - Sultan rejiminin mücahitlerini 
daha bol ve daha hızlı yetiştirmek üzere kolları sıvayacak! TÜRGEV, Cemaat okullarından boşaltılan 
yeri dolduracak.. Temel işlevi bu. Yani senin değil benim Cemaatım kavgası.. 
Tayyip beyin FETÖ ile savaşımının (!) içyüzünü göremeyenlerin dikkatine getirmek isteriz. 
Hem toplumun dokusu daha da dincileştirilmek isteniyor hem de muazzam rant kaynakları 
paylaşılamıyor.. 

http://www.hurriyet.com.tr/bakan-akdag-in-esi-tupleri-ni-baglatti-5108961
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***** 
Biz çok utanıyoruz olup bitenden.. ortadaki sahipsiz utanç yükü, onu yaratanların 
ağır sorumsuzluğu karşısında, onlar adına da... daha da büyüyor, büyüyor utancımız.. 
Temel insan hak ve özgürlükleri açısından, uygarlık tarihi açısından... 

Türkiye koyu bir karanlık yaşıyor ve Erdoğan, bu karanlığı daha da koyulaştırma çabasında. 
Sağduyunun yerine minarenin süngü yelleri esiyor.. Bu çılgın gidişin 1 numaralı sorumlusu,  
 
- "akil" AKP'liler ve AKP MKYK'sı,  
- Erdoğan'ın danışman ordusu,  
- yandaş basın ve 
- nepotizm ürünü yüksek- bürokrasidir...  
 
Mahşerin 4 Atlısıdırlar.. 

Acı ironiye bakınız ki; Başbakan mutlak çaresiz, bile bile - güle oynaya kaçak Sarayın giyotinine 
boynunu uzatan garibim Sadrazam Binali Paşa! 

Çarpıcı bir gerçeği daha açıklayalım:  

 Suudi Arabistan’da Taif’te yapılan bir araştırmada, 30-40 yaş arasında kadınların 2/3’ünün 
(%67,7) doğumu önleyici etkili yöntemleri (rahim içi araç - spiral ve aylık ya da 3 aylık 
enjeksiyonla hormonal yöntem), hastanede yasal olarak kullandıkları ortaya konmuştur. 
(Use of modern family planning methods among Saudi women in Taif, KSA).  

***** 

Ve hala, yıllardır..... Erdoğan'ın üniversite diploması ortada yok!. Galiba gerçekten yok!? 
Olsaydı 40 bin milyon kez gözümüze gözümüze sokulmaz mıydı?? 
21. yy'da bu donanımda bir insan, bir imam, 80 milyonluk ülkenin geleceği ile  
böylesine tehlikeli biçimde oynuyor; bölgesel ve küresel güvenlik sorunu hatta tehdidi durumuna 
gelmiş bulunuyor. Tablonun sürdürülebilir olmadığını, oyuncuları dahil, orta zekalı herkes görüyor. 

Erdoğan’ın bilim ve gerçek dışı, din dışı, insanları yanıltıcı, ötekileştirci, damgalayıcı, suçluluğa itişi... 
vb. nedenlerle açıkça  suç olan bu sözlerine “tedbir”konulmasını öneriyoruz.  

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını gerekli hukuksal girişimi yapmaya çağırıyoruz. 
Anamuahalefet partisi CHP’nin de hukuksal girişim yaparak;  
 
Erdoğan’ın bu sözlerinin söylenmemiş sayılması için  
 
çaba göstermelidir. Tayyip beyin suç niteliğindeki sözleri kayıtlardan çıkarılmalıdır.  
Yurttaşlar Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru da yapabilir sanırız. Gelebilecek olası bir  
“tedbir kararı”, Türkiye’nin zor konjonktüründe bir kapı aralar, Erdoğan’a bir kez daha laiklik karşıtı 
davranışı nedeniyle uyarı anlamına gelir.Tayyip beyin zaten kabarık olan dosyasına eklenir.. 
***** 

Çare, toplumsal muhalefeti örgütlemek ve birleştirmek!  
Konjonktür çok uygun. 
CHP -ve muhalefet- bunu yapmalı, acil ve kritik, 1 numaralı hedef ve görev bu.. 

 
Sevgi ve saygı ile. 
03 Haziran 2016, Ankara 

http://www.scopemed.org/?jft=89&ft=89-1430167398

