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 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

İslâm dini, her alanda olduğu gibi insanın aile ve cinsel hayatını da düzenleyici kanun ve 

kurallar koymuştur. Hz. Adem’den (a.s) bugüne kadar tüm toplumlarda çirkin kabul edilen ve işlendiği 

takdirde çeşitli yaptırımlar uygulanan zina, livâta ve lezbiyenlik (sevicilik) gibi fiiller, İslâm’da da 

kabul görmeyerek yasaklanmış ve bu çirkin fiilleri işleyenler için farklı cezalar öngörülmüştür. 

 

Günümüzde zina ve diğer cinsel suçlar çirkin görülmek ve kabul görmemekle beraber, bu suçları 

işleyenler hakkında herhangi bir yaptırım kararı bulunmadığı için insanlar çok rahatlıkla ve pervasızca 

işleyebilmektedir. Bundan cesaret alan LGBTİ taraftarlarının dernek kurmalarına dahi izin verilmiş, 

erkek erkeğe evlilik yasal olmasa dahi görülür hale gelmiştir. 

 

Malumunuz olduğu üzere LGBT dernekleri, Küresel güçlerin aile olgusunu yok etmek, nesilleri 

bozmak, üremeyi durdurmak, zührevi hastalıkları artırmak ve üçüncü cins insan tipi oluşturmak için 

kurduğu, desteklediği ve yaygınlaştırdığı derneklerdir. 

Dünya ve Türkiye’deki LGBT yapıları destekleyen 79 adet ulusal ve uluslararası şirket, STK ve 

devlet yer almaktadır. Bunların arasında Clinton Vakfı, Açık Toplum (Soros) Vakfı, Ford Vakfı, ABD 

Büyükelçiliği, Fransa Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği gibi kurumlar vardır. Bu ülkeler ve şirketler 

Türkiye’de ve dünyada toplumsal cinsiyet ve LGBT propagandası için milyarlarca dolar para 

harcamaktadır. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 03 Eylül 2019 tarihinde, ABD’nin Ankara’daki 

LGBT derneklerine 22 Milyon dolar yardım yaptığını açıkça ifade etmiştir. 

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre; Gezi kalkışmasını fonlayan ABD'li 

finans spekülatörü George Soros ve Osman Kavala'nın para trafiği gözler önüne serilmiş olup, Açık 

Toplum Vakfı'ndan para aktarılan Türkiye'deki kurum ve kuruluşların arasında LGBT derneklerinin de 

Soros'tan beslendiği görülmüştür. 

 

Anayasa’nın “Gençliğin Korunması” başlıklı 58’inci maddesindeki; “Devlet, gençleri alkol 

düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve 

cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” hükmünce devlet, milletini gayr-i ahlâkî alışkanlıklardan 

korumak zorundadır. 
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 Anayasanın mezkûr hükümleri uyarınca, devletin halkı ve bilhassa gençleri bu sapkın cinsel 

yönelimlerden korumak, farklı biyolojik veya psikolojik nedenlerle sapkın cinsel yönelimlere kapılmış 

bireylerin tedavisi ve rehabilitasyonu için tedbirler almak gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Türk Medeni kanununda “hukuka ve ahlâka aykırı amaçlarla derneklerin kurulamayacağı” 

belirtilmiştir. İş bu dilekçemizde ifade ettiğimiz üzere LGBT derneklerinin hukuka ve ahlâka mugayir, 

ailelerin yapısını bozmaya yönelik birçok faaliyeti mevcuttur. Onur Yürüyüşü adı altında yaptıkları 

gösterilerde taşıdıkları dövizlerdeki ifadeler, yaptıkları el ve kol hareketleri, giyim tarzları bile tek başına 

ahlâksızlıktır.  Son olarak, 29 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesinde Müslümanlarca kutsal olan 

Kabe-i Muazzama’ya hakaret ederek, dini değerlerimizi alenen aşağılamış, Müslüman toplumu tahrik 

etmiş ve suç işlemişlerdir. 

Hukuk Devleti, vatandaşlarının ahlâkını, psikolojik yapısını ve manevi değerlerini korumakla 

mükelleftir. Bakanlığınızca LGBT derneklerinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin sona erdirilmesi için 

gerekli işlemlerin ivedi olarak yapılmasını saygılarımızla talep ediyoruz.  20.06.2022 
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