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D�yanet Başkanı Erbaş
hakkında suç duyurusu
İHD Ankara Şubes�, D�yanet İşler� Başkanı Al� Erbaş
hakkında, "tüm kötülük ve salgın hastalıkların
eşc�nsell�kten kaynaklandığını" söyled�ğ� hutbes�
neden�yle suç duyurusunda bulundu.
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İHD Ankara Şubes� D�yanet İşler� Başkanın Al�
Erbaş hakkında, Ramazan ayının �lk hutbes�nde
LGBTİ'lere yönel�k nefret söylem�nde bulunduğu
gerekçes�yle suç duyurusunda bulundu.

Konuyla �lg�l� İHD'den yapılan açıklamada, nefret
suçlarını, ayrımcılığı, toplumsal c�ns�yet
eş�ts�zl�ğ�n� önlemen�n devlet�n görev� olduğu
bel�rt�lerek “Açıkça suç �şleyen D�yanet İşler�
Başkanı Al� Erbaş hakkında suç duyurusunda
bulunuyor ve D�yanet İşler� Başkanlığı
görev�nden alınarak hakkında soruşturma
başlatılması �ç�n gerekl� tüm kurumları görev�n�
yapmaya çağırıyoruz. Türk�ye Hükümet�,
geçt�ğ�m�z Ocak ayında BM’n�n LGBTİ+
haklarına �l�şk�n eleşt�r�ler�ne yanıt vererek
etk�nl�k ve yürüyüş yasaklarını �nkar etm�ş, hak
�hlal� olmadığını �dd�a etm�şt�. Hükümet b�ran
önce, Avrupa Güvenl�k ve İşb�rl�ğ� Teşk�latı
kr�terler�ne göre, c�nsel yönel�m ve c�ns�yet
k�ml�ğ�n� de �çeren, nefret suçlarına �l�şk�n yasal
düzenlemeler� yapmalıdır. İnsan Hakları Derneğ�
Ankara Şubes� olarak D�yanet İşler� Başkanı Al�
Erbaş hakkında suç duyurusunda
bulunduğumuzun ve konunun tak�pç�s�
olacağımızın b�l�nmes�n� �st�yor, LGBTİ+’lara
yönel�k özell�kle oluşturulan bu nefret dalgasının
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karşısında olduğumuzu y�nel�yoruz” den�ld�.

Ülke genel�nde bütün cam�lerde eş zamanlı
okunan hutbelerde; “Gel�n�z bu tür
kötülüklerden �nsanları korumak �ç�n b�rl�kte
mücadele edel�m” çağrısıyla, LGBTİ+’lara yönel�k
ş�ddet eylemler�n�n yolunun açıldığı, l�nçler�n

meşrulaştırıldığı bel�rt�len açıklamada “D�yanet
bu suçu �lk kez �şlem�yor. 5 Temmuz 2019
tar�h�nde okunan hutbede de eşc�nseller �ç�n
“yaradılışa aykırı b�r sapkınlık” d�yerek, y�ne
ayrımcılık yapmış ve nefret suçu �şlem�şt�. C�nsel
yönel�m ve c�nsel k�ml�ğe yönel�k saldırıların tek
sorumlusu D�yanet değ�ld�r. İk� yıldan uzun
süred�r gerekçes�z b�ç�mde tüm LGBTİ+
eylem/etk�nl�kler�n� süres�z olarak yasaklayan,
D�yanet�n açıklamalarına karşı yasal �şlem
başlatmayarak destekled�ğ�n� gösteren
hükümet, eşc�nsellere karşı �şlenen nefret
suçlarının sorumlusudur” den�lm�şt�.
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D�yanet'ten cuma hutbes�:
Eşc�nsell�k ve n�kahsız yaşama
hastalıkları beraber�nde get�r�yor
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