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LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN…
 
Laikliği benimsemeden, 
Siyasete soyunurlar… 
Neden?
 
Laikliği anlarsanız,
Kafir, Müslim insanı seversiniz…
 
Kafir de Müslim de değil mi insan, 
Laikliği anlayan, atar düşmanlığı aradan…
 
Bakınız, şeriatı baş tacı eden  ülkelere…
Öldüresiye girmişler birbirine…
 
Afganistan’da, Cezayir’de, Libya’da, 
Irak’ta, İran’da,  Mısır’da, Pakistan’da, 
Suriye’de, Tunus’ta, Yemen’de, Sudan’da…

Bu, Hıristiyanlıkta böyle, 
Müslümanlıkta böyle…
Gerçekler göz önünde,
 
Kapılmış gidiyorlar şeriat denilen mıknatısa,
Kalkınamazsınız bundan kurtulmadıkça…

Sizin siyaset neyinize,
Gidin, yaslayın başınızı şeyhinizin dizine… 
 
Av. Hayri Balta, 9.6.2011
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İÇİNDEKİLER

ABD’li Avukat - Türk Avukat 
Farkı 
Adaletsiz Bir Düzen/Budur 
Bizi Üzen… 
Ağlayan Kurbanlık… 
Ahmak Yargıçlar  
Akıllarından Zoru Olanlara… 
Allah Cezanızı Versin!.. 
Allah’ın Emri… 
Al Sana, Yeni Dünya Düzeni/
Yeni İnsan Tipleri 
Analiz 
Anlayana Davul Zurnadır 
Bunlar? 
Atatürk’ten İsmet Paşa’ya... 
Ayhan Çarkın’ın Bu İddiaları 
Yine Çok Tartışılacak… 
Ayhan Çarkın’la Baş Başa… 
Bakalım Daha Neler 
Göreceğiz/Bu Gidişle Nere 
Gideceğiz? 
Batı Doğu Karşılaştırması... 
Ben Cumhuriyet Kadınıyım 
Bırakın Serbest Olsun! 
Bir Bu Eksikti 
Birkaç Mektup 
Bizim Dönek GDO Gibi Bir 
Dönek… 
Bu da İlhan Selçuk’tan… 
Bu da Yandaş Banka… 
Bugünün Yoğun Gündeminde 
Önemi Daha da Arttı. 
Bu İş Türbanla Bitmez 
Bunun Adına Şapka Derler… 
Cehalet Karması/Şeytan 
Çıkarması 
Cehenneme Kadar Yolun 
Var… 

Cumhuriyet’i İslam’a 
Uyarlama… 
Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Vardı Bir Zaman/Çağdaş 
Yaşamı Kösteklemeye Döndü 
Devran 
İlişkiye Girmezsem Delirirler… 
Demokratik Esaret… 
Demokratik Şeriat!.. 
Dikkat!.. 
Dil Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Din Bahane/Arap Hayranlığı 
Şahane… 
Dinci Tehdit, Kubilay ve 
İşbirlikçilik!.. 
Dindar Nesil Nasıl Yetişir?..  
Dinli Dinsiz Bilmeli/Laiklik Çok 
Önemli 
Doğru mu Yalan mı?/
Doğrusunu Bilen Var mı? 
Dönek Döndü… 
Dört Yaşındaki Oğlunu 
Boğup Öldüren Baba/“Çocuk 
Benim Değil mi Lan?”Dedi… 
Edep ya Huuuuu... 
Evrenin Düzeni İnançlara 
Göre Değişmez.. 
Fişle Priz… Gaziantep Kumru 
Dergisi 
Haklı Söze ne Denir? 
Hz. Peygamber (S.A.V.) Yoksul 
muydu? 
Hayaldi, Gerçek Oldu! /Edep 
Yahu! Hala mı AKP? 
Hesap Bize Uymuyor! 
Hintli Gurunun Evinde/Altın, 
Gümüş Külçe Külçe 
Hop! Hop!.. Dur Biraz!.. 
Hüsnü... 
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İçmesini Bilmek 
İlahiyatçısı Böyle Olan 
Ülkenin... 
İslam ne Zaman Huzur 
Bulacak? 
İşte AKP ve Gerçekler! 
İşte Korkunç Gerçek/Bakalım 
ne Değişecek… 
Kabak Tadı Veren Türban 
Sorunu!…  
Kaddafi’nin Libya’sı Böyleydi 
Kadına Saygı, Sevgi… 
Kadınlar Dikkat!.. 
Kafaya Bak Kafaya…/Nasıl 
Ulaşacağız Bu Kafayla/
Çağdaş Uygarlığa…
Kendilerine Benzetmişler / 
Haydi Gidin Artık Demişler 
Kimdi Bunlar?.. 
Korkunç Sessizlik… 
Kubilay 
Kumayla Nefis Terbiyesi! 
Laikliğe Karşıyız Ya!.../
Yetmez Mi Bu Seçimleri 
Kazanmamıza…
Laikliği Benimsemeden 
Meyan Şerbetçileri… 
Meyan Şerbeti Limitsiz,  Çay 
Da Limitsiz, 
Milletvekilinin Bir Eli Yağda, 
Bir Eli Balda/Emeklinin Eline, 
900 Lira Geçer Ayda 
Muhteşem Yüzyıl 
Müritleri Yaşayan Tanrı Derdi 
/ Yaşayan Tanrı da Gümledi 
Gitti 
Müslümanlar Nasıl Kurtulur?.. 
Nankörlere!.. 1, 
Nankörlere  2, 
Nefsini Terbiye Edenlere… 
Ne Oldu Şimdi?.. 

Ne Oluyor Bizlere?.. 
Neremiz Büyük?  
Newyork’ta Beş Minare 
Niye ki?.. 
On Bin Kişi de Bir Kişi… 
Onurumuzu Çiğnetmeyiz 
13’lük Kızını Şeytan Ayiniyle 
Öldürdü! 
Otistik Çocuklara Din Dersi 
Geldi 
Önce İnsan Olsan ya 
Kardeş... 
Özgür Kadın 
Perşembenin Gelişi 
Çarşambadan Belli Oluyor… 
Ponpon Kızlar… 
Rakı Böyle İçilir 
Recm Cezası Var mı Yok mu?.. 
Recm Vahşeti!.. 
Satya Sai Baba’ya Bak/Nerde 
Kaldı Guru Olmak 
Sorunu Nasıl Çözeceğiz?.. 
Şeriat Özlemi… 
Şu Domuzun Domuzluğuna 
Bak… 
Tanrı’dan Mektup Var!.. 
Tanrım, Ne Hal Bu Hal!../
Buna Son Verilmeli Derhal!.. 
Türban Fesadı 
Türklerin Müslüman Olması 
Uğur Mumcu’yu Öldürmeye 
Devam Ediyoruz... 
Ulemaya Bak! 
Yangın Var Dostlar Farkında 
Mısınız?/Bakalım Ne Zaman 
Yanacaksınız?
Yanılıyoruz… 
Yeni İnsan Tipleri 
Yüzde Elli de Oy Vermedi… 
Zalimliğin Banalitesi 
Laik’im, 
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HAKLI SÖZE NE DENİR?
HAKLI SÖZE “HAK SÖZ” DENİR.

Çok söz yalansız, 
Çok mal haramsız
Olmaz demiş atalarımız…
 
Demek bir bildiği, duyduğu var Mehmet Şevket 
Eygi’nin, 
Bir bildiği, duyduğu olmasa sahibi olmaz bu 
sözlerin… 

Ne var ki tüm bunlara karşın, 
Sonu gelmiyor, din adına yapılan yarışın…
 
Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
Ya bu yolsuzlukları yapanların ardına düşenler 
nasıldır?
 
Daha fazla uzatmayalım sözü
Aşağıdaki sözler özün özü…
 
Av. Hayri Balta, 16.9.2010.

ALLAH CEZANIZI VERSİN!.. 
 
İSLAMCILIĞIN cıcığını çıkarttınız, Allah belânızı 
versin!.. Ben çoğunuzun o eski mücahitlik 
günlerini bilirim, ne nutuklar atıyor, mangallarda 
kül bırakmıyordunuz. Sonra mücahitlik postunu 
çıkardınız müteahhit oldunuz.
Müslüman’san, hangi meşrep ve mezhepten 
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olursan ol, mutlaka doğru ve dürüst olmak 
zorundasın. Siz yıllar var ki, doğruluk şişesini taşa 
vurup paramparça ettiniz.
Allah bin kere belânızı versin!
Namaz kılıyor, günde onlarca defa Allah’tan 
sirat-ı müstaqime (doğru yola) kılavuzlamasını 
lisan ile niyaz ediyorsunuz ve hayatta tam tersini 
yapıyorsunuz.
Bre uğursuzlar!..
İslam’da devlet ve belediye bütçelerini 
hortumlamak var mıdır?
Rüşvet almak var mıdır?
Haram yemek var mıdır?
Her türlü emanete hıyanet etmek var mıdır?
Yalan söylemek, halkı aldatmak var mıdır?
Arsa ve arazileri yapılaşmaya açarak, binalara 
fazla kat çıkma izni sağlayarak haram komisyonlar 
almak var mıdır?
İhalelere fesat karıştırmak var mıdır?
Haram yollarla süper zengin olmak var mıdır?
Size beddua ediyorum. Allah belanızı versin!.. İki 
yakanız bir araya gelmesin!..
Haram servetlerinizi huzur içinde yiyemeyin emi!..
Müslümanların yüzünü kara çıkarttınız... Başınız 
belâdan kurtulmasın.
Mehmet Şevket Eygi, Millî Gazete, 7 Ağustos 
2010
+
Bize de bu sözlere AMİN demek düşer…

PONPON KIZLAR… 
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Basketbol takımımız büyük bir başarı gösterdi.
Uzun uğraşlardan sonra bize, 
Bir dünya ikinciliği getirdi.

Bu yarışmada iki olay dikkatimi çekti.
Bir: Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın 
yuhalanması,
İki: Ponpon kızların gösterisinin yasaklanması... 
 
Seçilmiş yöneticilerinin yuhalanması aklımın 
almadığı bir davranıştır.
Ülkeyi yönetenlere her zaman her yerde saygı 
duyulmalıdır. 
 
Acaba diyorum bu tepki, Ponpon Kızların gösterisi 
yüzünden mi oldu?
Ponpon kızları görmeye gelenler, 
Ponpon kızları görmeyince deliye mi döndü…
 
Ne olurdu Ponpon kızlar sahaya çıkıp gösterisi 
yapsaydı.
İzleyenler, bu estetik gösteriyi izleyerek zevk 
alsaydı.
 
Ponpon kızlar izlerken izleyenlerimiz, Yaratan’ın 
yarattığı güzelliklerin ayrımına varsaydı…
Böylece Yaratıcının yarattığı şaheserleri görerek 
Yaratıcıya hayran kalsaydı.
 
Din demek Yaratıcının yarattığı güzelliklerden 
kendimizi mahrum etmek mi?
Yaratıcının yarattığı güzelleri gözlerden uzak 
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tutarak Yaratan’ı gizlemek mi?
 
Niçin olsun İslamiyet, 
Güzelliklerden mahrumiyet…
 
Kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkımız 
yoktur. 
Halka karışılmazsa; halkımız, doğruyu ve güzeli 
bulur…
 
Dünyanın büyük çoğunluğu güzellik ve estetik 
peşinde koşmaktadır. 
Böylece Yaratanın büyüklüğünün ayrımına 
varmaktadır.
 
Bilinmelidir ki İslamiyet’te bir de nefse hâkim 
olmak vardır. 
Bilinmelidir ki hislerine hâkim olamayanlar çok 
zavallıdır…
 
Estetiği, güzelliği yasaklamak ülkeyi karanlığa 
boğmaktır.
Esas olan dünya ile bütünleşmek olmalıdır…
 
Dine hizmet edeceğim diye ambargo 
konulmamalıdır estetiğe, güzelliğe..
Kimsenin hakkı yoktur; insanlığı kendi karanlık ve 
yasaklar düzenine çekmeğe…
Av. Hayri Balta, 19.9.2010

YANGIN VAR DOSTLAR FARKINDA MISINIZ?/
BAKALIM NE ZAMAN YANACAKSINIZ? 
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Yanıyorum dostlar yanıyorum.
Kendimden çok ülkeye acıyorum.
 
Düşüncelerini açıklayanlar atılıyor sokağa, 
Biz, fikirlerimizi açıklayamayacaksak 
Niçin gelmişiz bu dünyaya…
 
Özgürlük gelsin diye, 
% 58 “Evet!” demedi mi bu ülkede…
 
Hani “Evet!” denince demokrasiye adım atacaktık.
Her türlü araçla devlete derdimizi anlatacaktık.
 
Peki, nedir, bu Bekir Coşkun’un başına gelenler?
Nerdesiniz?
Referandumda “Evet!” diyen aydınlar, solcular, 
liberaller...
 
Bekir Coşkun kimin baskısı ile atıldı?
“GÜCÜ ÖZGÜRLÜĞÜNDE” denen gazete kime 
satıldı?
 
Emin Çölaşan da Hürriyet’ten böyle atılmıştı. 
Arkasından bu kervanı Necati Doğru katılmıştı.
 
Mine G. Kırıkkanat da var işin içinde 
O da Vatan’dan atıldı bir biçimde…
 
Abdülhamit zamanında sansür vardı…
Şimdi yazarlar sokaklara, zindanlara atıldı.
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Bütün bunlar AK Parti iktidarında oluyor.
Bilin ki AK Parti, 
Hak, Hukuk ve anlatım özgürlüğü tanımıyor…
 
Yıllardır gerekçesiz içeride tutulanlar da çabası…
Mehmet Haberal’ın, Doğu Perinçek’in, Tuncay 
Özkan’ın, Mustafa Balbal’ın, 
Uzayı bile rahatsız ediyor ahu fiğanı…
Yardımcısı duydu da bu ahı fiğanı, 
Duymadı Başbakanı...
 
Bunlar derhal dışarı salınmalı, 
Yargılanacaksa tutuksuz olarak yargılanmalı…
 
80 yıllık yaşamımızın 65 yılında gördük neler 
neler, 
Bilmiyorum bu gidişin sonu nasıl bitir...
 
Anlatım özgürlüğünü hoş karşılamak, 
Hukuka saygı duymak, 
İktidarın görevi bu kurallara uymak…
Bize düşen de bu haksızlığı, hukuksuzluğu
Farkında olmayanlara duyurmak… 
 
Av. Hayri Balta, 22.9.2010

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VARDI BİR 
ZAMAN/ÇAĞDAŞ YAŞAMI KÖSTEKLEMEYE 
DÖNDÜ DEVRAN 
 
Söze Atatürk’le girelim…
Nerden gelip nere gittiğimizi görelim.  
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Güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve 
tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli 
ülkümüzdür.
Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak 
isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak 
ve heykeltıraş yetiştirecektir.”
 
Atatürk’ten sonra ilk işimiz: heykellerine saldırmak 
oldu…
Başı çeken de tarikat şeyhi Kemal Pilavoğlu…
 
Şimdilerde sanata, sanatçıya saldırmak, 
Moda oldu büstleri, heykelleri çalmak…
 
Ramazanda sigara içen savcıya bir güzel dayak…
Üç eşli danışmana çekildi kıyak…
Gençlere dendi polislerce:
“Parkta el ele dolaşmak yasak!”
 
Tophanede sanatseverler; “Sokakta içki 
içiyorsunuz!” diye dayak yedi. 
Sonra da bunlara “Mahalle halkının tepkisi!” dendi. 
 
Derken kolsuz kanatsız Zübeyde Hanım büstü 
uçtu.
Atatürk’ün anası olmaktı bütün suçu…
 
Durun daha bitmedi, 
Ankara’da 140 kiloluk heykel yürüdü gitti.
 
Yürüdü mü, artık yürütüldü mü?
Bu da ülkeye başka bir hizmet türü… 
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Başörtüsü, eşarp kadınlarımızı güzelleştirirdi…
Hem de ulusal giysimizdi…
 
Başörtüsünün, eşarbın yerini sıkma baş aldı gitti.
Sıkma baş ise kadınlarımızı, kızlarımızı bir acayip 
etti…
 
Söylemeyelim mi baba biz bu gerçekleri…
Bütün bunlar Yaşam Biçimimizin değişmesi değil 
mi?...

Hani Danıştay’ın, Yargıtay’ın, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin “Dinsel Simgeler kamusal 
alanda kullanılamaz Kararı”
İkide bir dinsel simgelerle laikliğe karşı hareketlere 
girişilmese olmaz mı?
 
Soruyorum şimdi ben: Bütün bunlar Çağdaş 
Yaşamı desteklemek mi?
Yoksa Çağdaş Yaşamı Kösteklemek mi?
Av. Hayri Balta, 26.9.2010

YANILIYORUZ… 

Yanılıyoruz, yanılıyoruz..
Yanıldığımızı da bilmiyoruz…

Atatürk’ün bir bildiği var ki; Laikliği getirmiş… 
Demek ki Laiklik ilkesini getirenler geleceği 
görmemiş. 
 
Görülen o ki gittikçe şeriata özeniyoruz.
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Özendikçe de Allah’a hizmet ettiğimizi sanıyoruz…

Başörtüsü başka türban başka, 
Türban, başörtüsü olarak dayatılıyor halka. 

Türban, laiklik ilkesine karşı siyasal bir harekettir. 
Biraz sabredin, arkasından çarşaf gelecektir. 

Dinsel inanç nedeniyle giyim kuşam serbest 
olursa, 
Asıl dinsel inanç çarşaf olduğuna göre, 
Kız öğrenciler okula çarşafla gelecektir. 

Dahası var bu işin, 
Kimse önüne geçemez bu gidişin…

Yarın ilk ve ortaokul öğrencileri de başlarını örtmek 
isterlerse, 
Hangi gerekçe ile karşı çıkılacak bu isteklere…

Dahası erkek öğrenciler de şalvarla, cüppeyle, 
sarıkla gelirse, 
Ne diyeceksin “Dinsel inancım gereğince böyle 
giyiniyorum!” derse…

Sonra türbanlı kız öğrenciler “Biz erkeklerle aynı 
sırada oturmayız.
Haremlik selamlık da olmaz ayrı sınıflar isteriz… 
Sonra erkek hocalardan ders almayız, 
Onlarla dinimiz gereğince göz göze gelmeyiz. 
Bayan hocalar ders vermeli bize…”
Derlerse biz ne diyeceğiz…
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Tıp öğrencisi türbanlı bayanlar, 
Önüne konunca erkek kadavralar, 
“Biz erkek kadavralarla çalışmayız?..”
Derlerse ne diyecek hocalar?…

Okulu bitiren türbanlılara kamuda görev verilince, 
Yargıç, türbanı ile yargılama yaparsa
“Nasıl türbanı çıkart da gel!” diyeceğiz?
Türbanlı yargıçlara…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını 
Anayasa Mahkemesinin kararlarını, 
Danıştay’ın kararlarını 
Nasıl görmezden geleceğiz
Sorarım sizlere?
Böyle bir devlete Hukuk Devleti diyebilir miyiz?

Kuyuya atıldı bir taş, 
Bu taş, ağrıtacak çok baş… 

Bilinmeli ki amaç şeraite yönelmek…
Atatürk’ün adını tarih kitaplarından silmek…

Görülen o ki gittikçe şeriata özeniyoruz 
Özendikçe de Allah’a hizmet ettiğimizi sanıyoruz…

Yanılıyoruz, yanılıyoruz..
Yanıldığımızı da bilmiyoruz…

Av. Hayri Balta, 8.10.2010
X
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Kamusal alan 7 yıl önce yok muydu?
Başbakan Erdoğan, “7 yıl önce Çankaya Köşkü’ne 
herkesin girdiğini söyleyerek, ‘Şurada 7 sene 
öncesine kadar bu ülkede kamusal alan yok 
muydu? Kamusal alan literatüre sokuldu, ondan 
sonra başörtülüler Çankaya’ya alınmaz oldu. Bu 
ülke kimin? Bu ülkenin kamu binaları kimin?..” 
dedi. Hürriyet, 10.10.2010 

BUNUN ADINA ŞAPKA DERLER… 

Bu demektir ki kimse kılık kıyafete karışamaz. 
Dinsel giysilerle isteyen istediği yere girip 
çıkabilir…
Kimseye de Devrim yasaları, Kılık Kıyafet Yasası 
hatırlatılamaz…
HB. 9.10.2010
+
KATKIDA BULUNANLAR:

1. Yener BALTA
Merhaba Baba, 
Harika olmuş baba! Olacağı o kadar güzel dile 
getirmişsin ki…
Beynine, düşüncene, ellerine sağlık…
Bence, bizim gibi düşünenler boşu boşuna 
çabalıyor? Niye biliyor musun;
Bir ülkenin cumhurbaşkanın ve başbakanının 
eşleri kapalı iken boşa kürek çekiyor, Atatürk’e ve 
Cumhuriyet’e zaten ihanet ediyoruz.
Böyle giderse çarşafa bile sokmaya çalışacaklar 
bizleri.
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Ama zor, zira assalar da giydiremezler bana...
Sevgiler Baba, 
Yener Balta, 8.10.2010
X
2. Gülçin Tezcan
Merhaba Baba, 
Aklımızdakini ne güzel dile getirmişsin. 
Umarım korktuğumuz ülkemizin başına gelmez. 
Umudu da yitirmemek gerekir. 
Bence bizim gibi düşünenler çoktur. 
Sevgiler. 
Gülçin Tezcan, 8.10.2010
+
3. M. D.
Hayri Ağabey, 

Bu adamların ne türbanla ilgilendikleri ne de 
çarşaf ne din vs. 
Bütün olay milleti politize edip açlığını unutturmak, 
aç da kalsam türban diye bağırttırmak. 
Hiç bir şey yapabilecekleri yok ne olumlu ne 
olumsuz. 
Onları yöneten güçler izin vermezler. 
Siz de tufaya gelmeyin. 
Saygılarımla, 
M. D. 9.10.2010
4. Ahmet Dursun
 
ANLAYANA DAVUL ZURNADIR BUNLAR? 

Öncelikle tebrikler diyorum sana...
Başörtüsü başka türban başka…
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Olur mu hiç esaret başka başka…
Türbanın esareti başka, 
Başörtüsünün esareti başka…
 
Esaret bakmaz saça, başa…
Hepsi esarettir bunların…
Aklını başına topla…
 
Türbanı da bir, başörtüsü de bir…
Dinsel amaçla takıldığında…
İkisi de esarettir…

Ne vermiştir hepsi, uçkura tapınmaktan başka.
Söyle bana Allah aşkına…

Bir yerlerini ört diyen tanrı, 
Yaratırken bilmez mi kapatmayı?

Böbrek, ciğer, yüreğin hepsini kim kapattı?
Allah istese kadınların kızların saçını başını 
kapatmaz mı?

Tapınacaksan tanrıya, 
Kapatacağın yerde başını, 
Gözünü aç, kulağını aç…
Bak, gereken donanımınla yarattı seni tanrı.
 
Tanrı adına, tanrıcılık bitmeli…
Allah adına halkı aldatmak yetmez mi?

Yaratan akıl vermiş yaratırken sana
O güzel aklını kullansana… 
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Bunların hepsi esarettir...
Bunların amacı: Dinsel inançlarını dayatmaktır 

Aciz kuldan bu kadar, 
Anlayana davul zurnadır bunlar?
 
Saygılar...
Ahmet Dursun, 9.10.2010
+
5. Oktay Ekşi, Hürriyet. 9.10.2010
 
BIRAKIN SERBEST OLSUN! 

İNŞALLAH bu konuyu tekrar yazmaya mecbur 
kalmayız.
Çünkü yıllardır konuşula konuşula kabak tadı 
veren “türban” davası bizi de iyice bıktırdı. Ama 
içinde bulunduğumuz bu günler o kadar kritik 
ki, o konuya değinmemek, yarın öbür gün “Kim 
sorumlu?” diye soracakları yanıtsız bırakır.
Son olarak dünkü Milliyet’te, CHP’nin “türban” 
konusunda hazırlattırdığı uzman raporunun 
taslağı hakkında bir haber vardı.
Uzmanlar özetle:
+ Konuyu “bireysel hak ve özgürlükler” kapsamında 
görmüşler. O nedenle “Öğrencilerin üniversitede 
okuyabilmeleri önündeki engeller, sağlanacak bir 
toplumsal mutabakatla kaldırılmalıdır.”
+ “Şu anda zaten fiilen Türkiye’de mevcut 
üniversitelerin yarısından fazlasında bu yasak 
uygulanmıyor.”
+ Başbakan Erdoğan’ın sorunu “Diyanet’e soralım” 
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söylemiyle dini sınırlar içine alması ve türbanı 
namazla eşdeğer görmesi kabul edilemez.”
+ “Başbakan’ın türbanı okulöncesi ve ilköğretim 
için de isteyip istemediğini açıklaması gerekir.”
+ “Yargı kararları, hukuk tanımlamaları dikkate 
alınmalı. Bu konuda hem Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin hem de Anayasa Mahkemesi ve 
Danıştay kararları var. Hukuki bütünlük uyarınca 
bu kararlarla diğer yasal düzenlememelerin 
çelişmemesi lazım” demişler.
Ayrıca “Kamuda ‘hizmet veren’ konumundaki 
görevliler için türbanın kabul edilemeyeceğini” 
vurgulamışlar.
Önce belirtelim:
Yıllardır “Türban, bir insan hakları ve dini inanç 
sorunu gibi 
gösterilmek istense de aslında siyasal İslam’ın, laik 
rejimi değiştirmek için sürdürdüğü mücadelenin 
simgesidir. O nedenle kamusal ortamlarda 
giyilmesi engellenmelidir” diyen CHP değil miydi?
Danıştay’ın çeşitli dairelerinin bu konuyla ilgili tam 
22 ayrı kararı bu görüşü ifade etmiyor muydu?
Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa’nın 10 ve 
42’nci maddelerini değiştiren yasayı iptal eden 
kararının mantığı bu değil miydi?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Türkiye 
gibi özelliği olan bir ülkede demokrasinin, ancak 
laik rejim korunarak yaşatılabileceğini” ifade 
eden Refah Partisi davası ile Leyla Şahin davası 
kararları aynı görüşü savunmuyor muydu?
Şimdi hem o görüşleri yok sayacaksınız hem de 
“mahkeme kararlarıyla çelişmeyen” bir çözümden
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söz edeceksiniz?
Bu insan idrakiyle alay etmek değilse nedir?
Kaldı ki, “Türban bir bireysel özgürlük sorunudur” 
diyorsanız “kamu kurumlarında çalışanların o 
özgürlükten yararlanmalarına” hangi gerekçeyle 
“hayır” diyeceksiniz.
Bırakın ilköğretim okulları ve liseler dahil her 
yerde türban serbest olsun da nereden nereye 
geldiğimizi tüm açıklığıyla görelim. Belki aklımız o 
zaman başımıza gelir.
Oktay Ekşi. 9.10.2010 Hürriyet
+
KABAK TADI VEREN TÜRBAN SORUNU!… 
Güner YİĞİTBAŞI (Emekli Savcı) 

Uzayıp giden ve AKP iktidarı ile Ana Muhalefet 
Partisi CHP arasında sürekli tartışmaya neden 
olan ve bu iki partimizi, aslında anlaşabilecekleri 
diğer konularda da uzlaşmaz kılan türban sorunu, 
artık ülkemiz için bir çıban başı olmaya başlamış 
ve bu çıbanın, ülkenin her sorununun çözümünde 
yarattığı olumsuzluklar, türban sorununa daha 
olumlu yaklaşılmasının gerekliliğini ortaya 
koymuştur.
Türbanın; ülkemizde siyasal bir simge olarak 
ortaya çıkarıldığı, bir kesimin bu amaçla türban 
takmaya başladığı ve türbanın yaygınlaşmasında, 
siyasal simge olma özelliğinin etken olduğu, 
inkar edilemez bir gerçektir. Bu gerçekler, yüksek 
mahkeme kararları ile de tescil edilmiştir.
Ancak, toplum içinde yaşayan bir fert olarak 
yaptığımız gözlemlerimize dayanarak söylemek 
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gerekirse, türbanı, analarımızın taktığı geleneksel 
baş örtüsü gibi, gerçekten dini inanışı ve geleneği 
gereğince takan ve kökten dinci olmayan, aydın 
ve laik bir kesimin varlığı da, inkar edilemez bir 
gerçektir.
Türban takan bu iki ayrı kesimi ayırt etmenin ve 
onlara karşı farklı bir tutum sergilemenin mümkün 
olamaması nedeniyle, türban takan tüm üniversite 
öğrencilerinin eğitimden alıkonulmalarının, 
kurunun yanında yaşın da yanmasına yol açacağı 
yadsınamaz.
AKP, yaklaşık sekiz yıldan bu yana iktidarda 
olup, referandum sonuçlarına ve mevcut siyasal 
koşullara baktığımızda, AKP’nin, 2011 seçimleri 
sonucunda da, üçüncü kez iktidar veya iktidarın 
büyük ortağı olacağı, büyük olasılıktır.
AKP iktidarına mensup bakan ve milletvekili 
eşlerinin büyük çoğunluğu türbanlı olup, bu kişilerin 
eşleri, protokol gereği, türbanlarıyla kamusal 
alanlara rahatlıkla girip çıkabilmektedirler.
Sayın Cumhurbaşkanının ve Başbakanın eşleri 
de türban takmakta ve eşlerinin ülke içi veya 
ülke dışı resmi ziyaretlerinde ve protokol toplantı 
ve törenlerinde, türbanlarıyla birlikte eşlerinin 
yanında yer alabilmektedirler.
Türbanın, kamusal alanların en üst ve yüce 
makamı olan Çankaya Köşkü’ne çıkıp yerleştiğini 
kimse göz ardı edemez.
AKP iktidar olduktan ve özellikle eşi türbanlı olan 
Sayın Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı seçildikten 
sonra, ortaya çıkan bu politik ve sosyolojik 
uygulamalar ve gerçekler karşısında, kamu 
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hizmeti alma konumundaki üniversite öğrencisi 
türbanlı genç kızların, eğitim görmek amacıyla 
üniversitelere alınmalarının yasaklanmasının 
büyük bir haksızlık, garabet ve çelişki olduğunu 
değerlendiriyoruz.
Şahsi ve samimi görüşümüzü belirtmemiz 
gerekirse, türban; dinimizin emredici kıldığı 
bir nesne olmadığı gibi, ne kadar modernize 
edilirse edilsin, Türk kadınlarına yakışmamakta, 
Türkiye’nin ve Türk kadınının modern ve çağdaş 
görüntüsüne ve imajına gölge düşürmektedir.
Bu düşüncemizi saklı tutamak kaydıyla, sadece 
üniversitelerde, türban ile eğitime müsaade 
edilmesi; yukarıda belirttiğimiz çifte standart 
uygulamalara, çelişkilere ve garabete, her şeyden 
önemlisi, kısır politik çekişmelere ve AKP’ nin 
türban üzerinden siyasal rant elde etme çabalarına 
son vereceği gibi, bu yumuşamanın, ilk öğretim 
ve lise çağındaki kız öğrencilerin de türban ile 
eğitim yapmalarının ve kadınlarımızın türban ile 
kamu görevi icra etmelerinin serbest bırakılması 
isteklerine de yol açıp açmayacağının ve türbanın 
laik Türkiye Cumhuriyeti için ileriye dönük gerçek 
bir tehlike oluşturup oluşturmayacağının  test 
edilmesine olanak sağlayacağı için ayrı bir önem 
kazanmaktadır.
İyi çalışmalar, saygı ve sevgiler
Murat Binzett
Mailto: m1000zet@gmail.com
+
7. Dr. Armağan Büker, 
Sayın Balta, 
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Yanılıyoruz... Yanılıyoruz, amaç İslamileşmek 
değil..
Gerçek amaç İslamileşmek maskesi altında, 
Emperyalist BOP projesini gerçekleştirmektir..
Gerçek İslâm’a kurban olayım!
Saygılarımla

TÜRBAN FESADI 
Özdemir İnce

TÜRBAN bir fesadın (komplo, conspiration) 
simgesidir. İsteyen ne yaparsa yapsın, CHP ne 
derse desin, bu saptamamdan bir milim geri adım 
atmam. İmam hatiplerle birlikte Türkiye’yi bölen 
paylardan biridir. Üç bilinenli denklemin bir bilineni!
Türbancılar, kendilerine yakıştığı için taktıklarını 
söyleseler ağzımı açıp konuşmam. Bireysel 
tercihtir. Siyasal tercihin simgesi olarak sunsalar, 
o zaman tartışma başka boyut kazanır. Aslına 
bakarsanız, yakışma gerekçesini ileri sürseler de 
inandırıcı olmaz. Tek tip başlığın, kefen benzeri tek 
tip beden sargısının yakışması mı olur? Zevkler 
elbette tartışılmaz (!).

ENAYİ YERİNE KOYUYORLAR 
Ama işe dini inançlarını, Kuran’ı, inanç özgürlüğünü, 
insan haklarını karıştırıyorlar. Ve AKP iktidarı 
ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nı arkalarına alıp 
insanı enayi yerine koyuyorlar. Türbanın Kuran’a 
dayalı hiçbir dayanağı bulunmadığı tarafımdan 
onlarca kez kanıtlanmıştır. Önümüzdeki günlerde 
kanıtlamaya devam edeceğim.
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Kuran başlarını örtsünler demiyor; cinsel 
organlarını (farj, furuj) saklasınlar, göğüslerini 
(yakalarını, memelerini) örtsünler, diyor. Başlarını, 
saçlarını örtsünler demiyor. Harama bakacak 
gözler, boyalı dudaklar, pembeleştirilmiş yanaklar 
açıkta, ama saçlar kapalı. Saçlar mı cinsel, yüzler 
mi cinsel? İnsan aklına hakaret edilmesin lütfen.
Kuran’a göre göğüslerini ne ile örtecek dikkatsiz 
mümine (inanan)? Hımar (çoğulu: Humur) ile 
örtecek. Hımarın İslam’la herhangi bir ilişkisi 
var mı? Yok! İslam öncesi dönemde Arapların 
ve Yahudilerin güneşten sakınmak için başlarını 
örttükleri bir giysi parçası.
Buyursunlar, imamlar, hacılar, hocalar, imam 
hatipliler, ilahiyatçılar yazdıklarımın tersini 
kanıtlasınlar. Benim için işin dini yönü demir kapı 
ile kapanmış ve mühürlenmiştir.

SÜNNİ OLMAYANLARA BASKIDIR

Buyursun siyaset bilimciler, tartışalım: Türban 
simgesi insan hakları, özgürlükler bağlamında 
tartışılabilir mi? Tartışılamaz! Bakın neden? 
Türban, kamusal alanda bir dinsel simge olarak 
Sünni İslam anlayışının, Müslüman olmayan 
azınlıklar ve Sünni olmayan Müslümanlar üzerinde 
bir baskı aracıdır. İnsan haklarına aykırı bir durum. 
Laik bir toplumda, kamusal alanın din ve inanç 
özgürlüğü bağlamında nötr olması gerekir. Oysa 
türban, bu nötr alana yapılan saldırıdır (tecavüz, 
ihlal, violation). Ve laiklik saldıranı değil saldırılanı 
korur. Laiklik, zaten bireyi ve toplumları dinlerin 
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saldırısına karşı korumak için ortaya çıkmıştır.
Gelelim modern mahremcilerin abrakadabrasına: 
Onların sosyolojik saptamalarına göre, 
mutaassıp, muhafazakâr ailelerin kızları türban 
sayesinde evden dışarı çıkıp kamusal alanda 
boy gösterebiliyor ve üniversiteye gidebiliyormuş. 
Yoksa evden dışarı adım atamazlarmış! Şecaat 
arz ediyorlar: Hani türban kızların özgür tercihleri 
idi? Çoğu Cumhuriyet karşıtı ailelerin 18 yaşından 
büyük vatandaşlara yaptıkları baskının özgürlük 
ve insan hakları ile neresi örtüşmekte, tepeden 
tırnağa ihlal değil mi? Anayasa Mahkemesi 
ve Danıştay, AİHM kararlarına gönderme bile 
yapmadım. Buyurun sofraya!
Daha iyi anlaşılması için yazıyorum: Türban, 
kahverengi faşist gömleği gibi, gamalı haç gibi bir 
simgedir. Daha önce de arz etmiş idim! 

OTİSTİK ÇOCUKLARA DİN DERSİ GELDİ 

Çocukların eğitim merkezlerinde uygulanan ders 
çizelgelerine din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 
eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan bir düzenleme ile 
otistik çocukların eğitim merkezlerinde uygulanan 
ders çizelgelerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Dersi eklendi.
Değişikliğe göre, öğrenme güçlüğü çeken 4-8. 
sınıflara devam eden otistik çocuklar haftada bir 
saat din dersi görecek.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 28 Eylül 2010 
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tarihli kararıyla haftalık ders çizelgeleri değiştirildi.
Değişikliğe göre; ilköğretimin ilk üç sınıfında dörde 
düşürülen beden dersi saati, dördüncü sınıftan 
itibaren haftada üç saat olarak verilecek. Daha 
önce beden dersi ilk üç sınıfta haftada 5 saat, 
dördüncü sınıftan itibaren ise dört saat olarak 
veriliyordu. Çizelgeye daha önce bulunmayan 
din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de eklendi. Buna 
göre, otistik çocuklara 4-8. sınıflarda öğrencilere 
din dersi okutulacak.
Radikal’in haberine göre (17.10.2010) özel 
eğitim uzmanı Sevinç Erarslan karara şöyle tepki 
gösterdi:
“Çocukların özelliklerine bakarsanız, kendi 
iç dünyalarında yaşayan, dışarıyla iletişim 
kuramayan çocuklar olduğunu görürsünüz. 
Zihinsel algılan da çok düşüktür. Sonuçta en 
üstün zekalı otistik bile, (Rainman-Yağmur Adam 
filmindeki tipleme) soyut kavramları algılayamaz. 
Din soyut kavramların bütününü oluşturuyor. 
Bırakın otistikleri, daha iyi düzeyde dediğimiz 
zihinsel engelliler bile Tanrı’yı, dini algılamakta 
zorlanıyor.
Otistikler zihinsel engellilerden çok daha ağır bir 
özür grubudur. 
Dualarla iyileşecekleri mi düşünüldü? 
Konuşmayı öğretemediğin, iletişim kuramadığın 
otistik çocuklara din dersi nasıl verebilirsin?” 
Eğitim uzmanı Ferudun Özdeş de 
“Din dersi soyut bir kavram, elle tutulmaz gözle 
görülmez ve vicdani bir olgudur” diyerek karara 
tepki gösterdi.” (ANKARA Milliyet, 18.10.2010)
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+
BİR BU EKSİKTİ 

Bulamıyorum ekleyecek bir söz 
Var mı böyle eğitimde akılcı bir öz…

Zihinsel engelli bile Tanrı’yı algılayamıyormuş.
Daha aşağı düzeyde olan çocuklar nasıl 
algılarmış?

Bırakın zihinsel engellileri, 
Olmayan zihinsel bir engeli, 
Tanrı dedin mi dili damağı dolaşıyor. 
Azıcık aklı varsa; o da karışıyor…

Başlıyor Tanrı tanımı yapmaya, 
Ne yerdedir ne göktedir, 
Kimsenin gücü yetmez yaptıklarını yapmaya…

Ne yeri vardır, ne yurdu vardır, 
Her yerde hazır nazırdır, 

Her yerde hazır nazırsa, 
Nasıl rahatsız etmez Tanrı’yı
Lağım çukurundaki kokular…
Akıl karıştığı için sorulmaz
Bu tür sorular…

Asıl önemlisi bu tür çocuklar:
“Tanrım! Niçin yarattın beni böyle?” derse, 
Ne diyecek bu din dersini koyanlar?..
Av. Hayri Balta, 19.10.2010
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+
KATKIDA BULUNANLAR:
Mustafa Dinçer
“Dünya, 15 yaşından küçük çocuklara din dersi 
vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman 
ona umut besleyebiliriz..”
Arthur Schopenhauer, 20.10.2010

GAZİANTEP KUMRU DERGİSİ 

Kumru dergisi Sahip ve Yöneticilerine, 
Önce saygılar, sevgiler 
Çıktığınız aydınlatma yolunda
Başarılar hepinize…

Geç de olsa Derginizi aldım, 
Okudum, beğendim, 
Mutlu oldum, 
Sizleri kutladım…

Hele ücretsiz dağıtılması ne desen değer…
Elbette bu, parasal özveri ister…
Görelim bakalım bu özveri nereye kadar gider?...

Logonuz adını Kumru Dağı’ndan almış.
Ambleminiz ise Mum ve çiçek olmuş…

Mum aydınlığı, aydınlatmayı simgeler, 
Işığı, Mumu simge edinmiştir bütün dinler…

Yahudilik dışındaki Hıristiyanlık ve İslamiyet; 
bağnazlığa, cehalete, yobazlığa tepki olarak 
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doğmuştur…
Ne var ki cahiller yüzünden Yahudilik de, İslamiyet 
de giderek sonunda, 
Bağnazlığa, cehalete, yobazlığa teslim olmuştur…

Umarım Işığın yolundan gidersiniz, 
Cehalete, bağnazlığa, yobazlığa prim 
vermezsiniz…

Çiçeğin simgesi mutluluktur, huzurdur. 
Dilerim Derginizi okuyanlar mutluluk ve huzur 
bulur…

Şu an www.tabularatalanayalanabalta.com adresli 
bir sitem var.
Sitemde amblem görevini tohum ve mum yapar.

Tohum Yaratan’ı, Mum ise Aydınlanma (Allah’ı) 
simgeler
Yaratan, yaratıcılığını tohumla belgeler…

Aydınlanma, Işık yoluyla olur, 
Işık olmazsa karanlıkta kim ne bulur?.. 

Ben az söyledim siz çok anlayın
Kusur ettimse bağışlayın…

Şimdi kalınız sağlıcakla, 
Başarılar dilerim size sizden, 
Aydınlatma yolunda…

Av. Hayri Balta, 30.10.2010
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BU İŞ TÜRBANLA BİTMEZ 

“Dün (9 Kasım 2010) gazetede haber vardı.
Biri (hem de şair) şöyle yazıyordu..

“Müslümanların ana dili Kur’an-ı Keriminin nazil 
olduğu dildir. 
Bir Müslüman için başka bir anadil söz konusu 
olamaz. 
Bu dil Hatice anamızın, Aişe anamızın, Fatma 
anamızın konuştuğu dildir.
Bu manada biz de anadilde eğitim istiyoruz.” 
(Necati Doğru, Sözcü, 10.11.2010)

Başından beri söyledik, 
Bu iş türbanla bitmez dedik

Amaç: Laik Cumhuriyeti yıkmak, 
Bunu anlamayan ahmak… 

Bu iş türbanla bitmez, 
İsteklerin ardı arkası kesilmez…

Üniversitede türban diye başlar, 
Arkasından Lisede, Ortaöğretimde, 
Anaokulunda örtülür başlar…

Öyle ya Kuran Kursuna başı kapalı giderse, 
Niçin başını kapatmadan kızımız girsin derse… 

Devlet, millet şöyle demiş beşikten mezara, 
Önemli olan bu dünya değil, öteki dünya…
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Akıl, bilim, mantık, sağduyu dünya malıdır…
Bunların önemi yoktur, 
İnsan dediğin Allah’ın rızasını kazanmalıdır.

Allah kavramı yanlış verilmektedir halka, 
Allah dedin mi bir durgunluk geliyor akan suya…

Akla, bilime, mantığa, sağduyuya, 
Dayanan bir Allah anlayışı anlatılmadıkça halka, 
İşte böyle söz hakkı doğar ahmaklara…

Müslüman’ın ana dili Arapça denir…
Türkçe yerine Arapça istenir…
Hiç kandırmayalım kendimizi 
Hedef laik cumhuriyettir…

İstekler bitmeyecektir.
İstekler yerine getirildikçe
Arkası gelecektir.

Türban elde bir tutamaktır.
Amaç laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmaktır…

İster inan ister inanma, 
Bu sözlerimi yaz bir kenara…

Amaç: Laik Cumhuriyeti yıkmak, 
Bunu anlamayan ahmak… 

Av. Hayri Balta, 12.11.2010

ADALETSİZ BİR DÜZEN/BUDUR BİZİ ÜZEN… 
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Aşağıda Cemil Denk dostumuzdan gelen bir ileti 
var. 
Bu iletideki gerçek, 60 yıldır beni yaralar…

İleti şöyle veriliyor 
HESAP BİZE UYMUYOR!

Okuyalım hele bir.
Doğru söze ne denir?...
+
HESAP BİZE UYMUYOR! 

“Hükümete göre fert başına düşen milli gelir 15 
bin 392 dolar olmuş. 
Yaşasın! Hep beraber bir hesap yapalım. 1 doları 
1.400 TL olarak düşünürsek; 15.392x1.400 =21, 
548.80 TL eder. Bunu da 12 aya bölersek 1.796.00 
TL olur. 
Allah aşkına söyleyin. Asgari ücretlisine ayda 600 
lirayı, Emeklisine ayda 750 lirayı reva görmek 
haksızlık değil de nedir? 
Öyleyse bu hesap neyin nesi? Toplam gayri milli 
gelirin yüzde 75’inden fazlasını nüfusun yüzde l’i 
ni bulmayan Kaymak Tabaka Parselliyor. 
Ne zaman ki bunun tersi olur, işte o zaman hak 
yerini bulur. 
Gerisi fasarya. Milleti kandırmasınlar. 
Böyle sosyal devlet olmaz” Sezai KALENDER 
(Emeklinin Sözcüsü Nazmi Çebi SÖZCÜ)

Cemil Denk dostumuz da: Sokakta kime sorsak, 
halinden memnun değil. 
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Halkın cebine: “1.796.00 TL. Girmiş değil…”

Fakat her defasında bu hükümet, bu perişan 
halktan nasıl oy alıyor…
Anlaşılmayan durum da bu! Bu nasıl oluyor?
+
Ben beni bildim bileli bu durum böyle.
Bu durum yalnız bizde değil öyle…

Doğusun da, batısın da gelir eşitsizliği var.
Yöneticiler bu durumu, 
Ordusuyla, jandarmasıyla, polisiyle sağlama 
bağlar. 

Var mı ki ağzını açasın?
“Böyle yönetim mi olur deyesin…”
Ölümlerden ölüm beğenirsin, 
Ordusuyla, jandarmasıyla, polisiyle, 
Daha olmazsa tetikçisiyle
Karşı karşıya gelirsin…

Düzen sağlanır böyle, 
İşine gelse de gelmese de…

Ne zaman ki insanoğlu aklını kullanır, 
Sömürünün ayrımına varır, 
Ne zaman ki halktan yana yöneticiler yönetime 
gelir, 
İşte o zaman eşitlik, güven, huzur sağlanır…

Av. Hayri Balta, 12.12.2010
X
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KATKIDA BULUNANLAR:

Yener Balta
Yazıların için teşekkürler.
Seninle tiyatroya gitmek ayrı bir zevkti benim için 
baba. 
Her kıza, her babaya nasip olmaz. 
Her haftaya bir oyun sığdıralım biz yine de...
Sevgiler Baba sana, 
Yener Balta, 12.12.2010
+
2. İ. K. 
Sayın Hayri Balta, 
Günaydın, 
Bunu herkes bildiği halde memleket neden 
suskun?
28 senelik memurum elime 1460 lira geçer…
Bir de üniversite de okuyan oğlum var.
300 lira kira veriyorum.
Kızım üniversiteyi bitirdi şimdi kardeşine yardım 
etmese hapı yuttuk.
Bunları kimi kandırıyor?
Teşekkür ederim sizi seven birisi…
Saygı, sevgi…
İ. K. 12.12.2010

KADINLAR DİKKAT!.. 

Her kadının güzel görünmek için kullandığı 
kozmetiklerle ilgili tüyler ürperten araştırma... 
Her kadın güzel görünmek için kozmetik ürünlerini 
mutlaka kullanır. Hatta kozmetik ürünleri kadınların 
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hayatında vazgeçilmezlerdendir. 
Kadınlar makyaj yapmadığında, saçı şekle 
girmediğinde kendini kötü hissedebilir. Ancak 
yapılan bir araştırma makyaj yapan bir kadının 
515 kimyasalı üzerinde taşıdığını ortaya çıkardı. 
Uzmanlar bu kimyasalların pek çok rahatsızlığa 
neden olacağını, vücudu yıpratacağını söylüyor.
Oje, far, allık, fondoten, saç spreyi, deodrant, 
brozlaştırıcı krem, şampuan gibi ürünlerin 
üzerinde yapılan araştırma korkunç sonuçları 
da ortaya çıkarıyor. Özellikle de günlük hayatta 
kadınların sürekli kullandığı ürünlerin kısırlık, 
kanser gibi hastalıkları beraberinde getirebileceği 
de araştırmadan çıkan bir başka sonuç.
Ruj, oje, parfüm, deodorant, vücut losyonu, saç 
spreyi, fondöten gibi ürünlerin kimyasal analizini 
yapan yeni bir araştırma tüyler ürperten sonuçlar 
ortaya koydu. Araştırmaya göre bu malzemeler 
birçok kadın için günlük hayatın bir parçası olsa 
da sağlık açısından büyük bir riski de beraberinde 
getiriyor.
Deodorant üreticisi Bionsen tarafından yapılan 
araştırmaya göre, bu kozmetik ürünlerini kullanan 
bir kadının vücudu her gün 515 kimyasal maddeye 
maruz kalıyor.
Bu kimyasal maddeler alerjiden, hormon 
bozukluğuna, doğurganlık sorunlarından kansere 
kadar birçok rahatsızlığa neden olabiliyor.

HANGİ ÜRÜN, NEYE NEDEN OLUYOR?

ŞAMPUAN: Tahriş, kaşıntı, göz hasarı
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FAR: Kanser, kısırlık, hormonal bozukluk, 
organlarda tahribat.
RUJ: Alerji, kanser
OJE: Doğuranlığı azaltabilir, hamilelikte bebek 
gelişimini etkileyebilir.
PARFÜM: Ağız, boğaz ve gözlerde tahriş, mide 
bulantısı, böbrek sorunları.
BRONZLAŞTIRICI KREMLER: Kurdeşen, tahriş, 
hormonal bozukluk.
SAÇ SPREYİ: Alerji, gözler, burunda tahriş, hücre 
yapısında bozulma.
ALLIK: Kurdeşen, tahriş, hormonal bozukluk.
FONDOTEN: Alerji, kanser.
DEODRANT: Ciltte ve akciğerlerde tahriş, baş 
ağrısı, solunum problemleri.
YÜZ KREMLERİ: Mikrobik bulaşmalara sebep 
oluyor, ciltteki yararlı bakterileri öldürüyor.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

* Çocuk ve gençlerin kozmetik kullanmaması, cilt 
kuruluğu ve güneşten korunmak için dermatolog 
önerisiyle ürün alması gerekiyor.
* Saç ve vücut temizliğinde Ph’ı 5.5 olan nötr 
şampuan ve sabunlar, bunların bulunmadığı 
durumlarda boya ve parfüm içermeyen doğal 
beyaz sabun öneriliyor.
* Güneşe çıkarken kozmetik kullanılmaması, 
sadece 30 faktör ve üzerinde koruma faktörü 
içeren ürünler kullanılması yararlı bulunuyor.
* Aynı anda üst üste çeşitli kozmetik kremler 
sürülmesi yerine, uygun olan tek ürün 
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kullanılmalıdır deniyor.
* Cilt bakımı için boya ve parfüm içermeyen 
ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.
* Bitkisel kozmetiklerin daha az zararlı olduğu 
veya alerji yapmayacağı düşüncesinin yanlışlığına 
dikkat çekiliyor.
* Çocuğa makyaj malzemenizi kullandırtmayın.
(10.12.2010, HABERTURK)
+
Başka söze gerek var mı?
Bize zarar veren bu ürünleri kullanmasak olmaz 
mı?
Av. Hayri Balta, 13.12.2010

KUBİLAY 

İŞTE MEHMET FARAÇ’IN CUMHURİYET 
GAZETESİNE KONULMAYAN YAZISI

Bu yazıda ne var? 
Cumhuriyet de bu yazıları koymazsa, 
Bu tür yazıları kim koyar?

Bu yazıda görüş açıklaması var
Tamamen gerçekleri yazar. 
Cumhuriyet’in sansürledi satırlarda 
Değişmeceli bir anlatım var.

Burada düşünülmesi gereken?
Hangi akla hizmet ediyordu bunlar kafa keserken…

Bu olay tarihsel bir olaydır? 
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Bu yazıda Atatürk’ün;
Cumhuriyet’i ve laikliği koruma kararlılığı vardır…
HB
+
DİNCİ TEHDİT, KUBİLAY VE İŞBİRLİKÇİLİK!.. 

“Gazez Camisi girişinin sol tarafındaki bahçede 
arkası üstü yatık, sağ tarafında kasaturası 
kınından çekik bir halde, elbiseleri kanlı, başı 
boynundan ayrılmış ve etrafındaki toprakta 
çok fazla kan lekeleri bulunan, tahminen 25 
yaşlarında, üzerinde hâki renkte askerî elbise 
olan; orta boylu, kumral benizli, saçları az ağarmış 
cesedin, Menemen’de 43. Alay 1. Tabur 3. Bölük 
Takım Komutanı Yedek Subay İzmirli Hüseyin 
oğlu Kubilay olduğu anlaşılmıştır.”
Yukarıdaki satırlar, 23 Aralık 1930 sabahı 
Menemen’de Nakşibendi müritleriyle onlara 
destek veren gerici yobazlar tarafından şehit 
edilen Yedek Subay Mustafa Kubilay’la ilgili 
Menemen Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı 
raporun girişidir!..
Tarihe “Menemen Olayı” diye geçen bu iğrenç 
eylemin elebaşı Kubilay’ın başını keserek öldüren 
Giritli Hasan oğlu Mehmet’ti. Osman oğlu Şamdan 
Mehmet, Hasan oğlu Sütçü Mehmet, Emrullah 
oğlu Mehmet, Nalıncı Hasan ve Çakır oğlu 
Ramazan ise eylemci grubu oluşturmaktaydı.
Tamamı Manisa’da oturan bu gerici katillerin 
Nakşibendi tarikatıyla bağlantıları saptanmıştı. 
Onları tarikata çeken ve eğiten kişi ise Manisa 
Askerî Hastanesi imamlığından emekli İbrahim 
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Hoca’ydı. İbrahim Hoca, tarikat ilişkisini şöyle 
açıklamıştı:
Kılıçla tehdit!..
“İlk tarikata intisabım on iki sene evveldir. 
Nakşibendidir. Şeyhim İsmail Necati’ydi. Bâb-ı 
âli’de oturuyordu. Tekkesi vardı. Ölmüştür. Ondan 
bir sene sonra tahminen o zaman Çapa’da tekkesi 
bulunan Şeyh Esat Efendi’nin zikrine gittim ve ona 
bağlandım.”
İbrahim Hoca’nın Manisa’da görevli iken merkeze 
bağlı Horosköy’de yoğun faaliyetleri vardı. Onun 
çok yakını olan Osman Çavuş’un, “İnşallah reis-i 
cumhuru gebertirler de rahat yüzü görürüz, fes 
giyeriz” dediği saptanmıştı!..
Menemen Olayı, 23 Aralık 1930 tarihinde 
gerçekleşir. Eylemciler başlarında mehdi Mehmet 
olmak üzere sabah ezanı sırasında Menemen’e 
gelip Müftü Camii’ne girerler. Camide bulunan 
sancağı alan mehdi, halkı kendilerine katılmaya 
davet eder ve şunları söyler:
“Taraf-ı ilahiden geliyoruz. Şeriat istiyoruz. Askerin 
kılıç ve kurşunu bize işlemez. Herkes bu bayrağın 
altından geçecektir. Geçmeyenleri kılıçtan 
geçireceğiz.” 
Jandarma Bölük Komutanı olayı haber alınca 
topluluğun bulunduğu belediye binası önüne 
gider ve eylemcilere dağılmalarını söyler. Mehdi 
Mehmet, “Ben mehdiyim. Şeriatı ilan ediyorum. 
Bana kimse mukavemet edemez” diye cevap 
verirken, kalabalıktan alkış sesleri yükselir.
Sancaktaki baş!..
Bu sırada Alay Komutanlığında eğitime çıkmak 
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üzere hazırlanan Yedek Subay Mustafa Kubilay’a 
bir müfrezeyle olay yerine gitmesi emredilir. 
Kubilay, halkla bir çatışmaya meydan vermemek 
için askerlere süngü taktırarak alandaki kahvenin 
önüne bırakır ve eylemcilerin yanına gider. O 
sırada eylemcilerin arasından ateş açılır ve 
Kubilay yaralanır.
Kubilay hemen yakındaki caminin avlusuna doğru 
koşar. Bu sırada bir el daha ateş edilir ve genç 
asteğmen avluda yere düşer. Cephaneleri olmayan 
müfrezedeki askerler ise geri çekilir. Kubilay’ın 
düştüğünü gören mehdi Mehmet, yanındakilerden 
birisinin bıçağını alarak avluya gider. Yerde yatan 
ve henüz ölmemiş olan genç askeri sürükleyerek 
yüzüstü yatırır sonra da başını keser! Nakşibendi 
müridi daha sonra Kubilay’ın saçlarından tutarak 
başını önce taşa vurur sonra da camiden aldığı 
sancağın ucuna geçirir!
Bu sırada alaydan gönderilen askerler olay yerine 
ulaşır. Eylemcilerin ateş açması üzerine çıkan 
çatışmada, Hasan ve Şevki adlı iki bekçi şehit olur. 
Eylemcilerden mehdi Mehmet, Şamdan Mehmet 
ve Sütçü Mehmet ölü, Emrullah oğlu Mehmet Emin 
yaralı olarak ele geçirilir. Kargaşadan yararlanarak 
kaçan Nalıncı Hasan ile Ali oğlu Hasan da ertesi 
gün Manisa’da yakalanır.
Bağnazlara idam!..
Olayın ardından sıkıyönetim ilan edilir. “Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasını zorla kaldırmaya 
teşebbüs ve yardım” etmekten yargılanan 
bağnazlardan 32’si idama, 73’ü ise çeşitli hapis 
cezalarına çarptırılır.
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Büyük Önder Atatürk, Menemen’de 
gerçekleştirilen eylemin sıradan bir olay olarak 
geçiştirilemeyeceğini söyler. Gazi Paşa, 28 Aralık 
1930’da, Türk Silahlı Kuvvetlerine şu mesajı 
gönderir:
“Menemen’de meydana gelen gericilik girişimi 
sırasında yedek subayın uğradığı saldırıyı, milletin 
bizzat Cumhuriyet’e karşı bir öldürme girişimi 
olarak kabul ettiği ve cüretkârlarla, destekçileri, 
ona göre takip edeceği kesindir. Hepimizin dikkati, 
bu sorundaki görevlerimizin gereklerini duyarlılıkla 
ve gerektiği biçimde yerine getirmeğe yöneliktir. 
Kubilay’ın temiz kanı ile Cumhuriyet, hayatını 
tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”
Başlar kopartılırken!..
Peki, günümüzde yaşanan kimi siyasi tezgahlardan 
yola çıkarak da ibret alınması gereken bu acı 
öyküyü niçin mi anımsattım?..
Birincisi dün Devrim Şehidi Kubilay’ın 80. ölüm 
yıldönümüydü... Cumhuriyet’in bekası uğruna 
başını veren o yiğit asker öğretmeni bir kez daha 
saygıyla anmayı görev bildim...
İkincisi, onun hikayesini anlatan ve şu an vizyonda 
olması gereken filmi İstanbul’da izleyeceğim bir 
tek sinema bulamadığımı duyurmak istedim!..
Üçüncüsü ise PKK yandaşları ile tarikat 
şeyhine saygılarını sunan Nakşibendi torunları, 
Cumhuriyet’in en önemli kalesine sızarken aynı 
yerde Atatürkçü, ulusalcı, Kemalist evlatların 
başlarının kesilmeye devam ettiğini anımsatmak 
istedim!.. En acısı da bu üçüncüsü olsa gerek!..
Atatürk’ün en büyük eseri “özerlik” tuzağındayken, 
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Büyük Önder’in partisi Güneydoğu’nun yeniden 
yapılandırılması uğruna dizayn edilirken; 
Truva atlarının yularından tutup Cumhuriyet’in 
kalesine sokan işbirlikçi seyisler ülke tamamen 
kuşatıldığında; laiklikten, Atatürkçülükten ödün 
vermeyen namuslu kitlelere kesinlikle hesap 
verecektir!..
Ben şimdilik tüm bu gaflet ve hatta hıyanet 
yaşanırken, “kol kırılır yen içinde kalır” hastalığına 
kapılıp çevrelerine at gözlüğüyle bakanları, 
“uyanın artıkkkk!..” diye bir kez daha uyarmak 
istedim!..
mfarac@cumhuriyet.com.tr

Sayın Mehmet Faraç,

Cumhuriyet’teki köşenizde ‘’Dinci Tehdit, Kubilay 
ve İşbirlikçilik’’ başlıklı yazınızın sansürlenerek 
yayımlanmadığını Oda TV haber sitesinden 
öğrendim. 
Özellikle yazınızda geçen “Kubilay’ın başının 
kesilmesinin 80. yılında Cumhuriyet’in Atatürkçü, 
Kemalist evlatlarının başları kesilmeye devam 
ediyor...” ifadenin buna neden olduğu belirtiliyor. 
Ben Cumhuriyet’in bu tavrına hiç şaşırmadım. 
Bunu daha önce başka yazarlarına da uyguladı. 
Ancak sizin yazınızdaki bu ifadenin çıkarılmasını 
reddeden tavrınızı yürekten alkışlıyorum. 
Yazınızı en kısa sürede başka yayın ortamlarında 
yayınlamanızı diliyor ve bekliyorum. 
Türkiye’mizin ancak ve ancak sizin gibi baş 
eğmeyen, doğru bildiğini söylemekten bir an 
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dahi geri durmayan gerçek aydınlar sayesinde 
aydınlığa, esenliğe çıkabileceğine inanıyorum. 
Bunun bedelini ödemeye her an hazır olan kişiler 
ancak aydın olma sıfatını hak ederler. 
Ancak bu aydınlar Türk halkını aydınlatabilir. 
Diğerlerinin aydın sıfatı sadece kendilerinin bir 
yakıştırmasıdır.Ben onları ‘’soslu aydın’’ diye 
niteliyorum. 
Bildiğiniz gibi sos, ne acıdır, ne tatlı, ne ekşidir, ne 
tuzlu.Ama bunların hepsidir. 
Her ağızda uyandırdığı tat farklıdır. 
İşte bu ‘’soslu aydın’’ da nabza göre şerbet verir. 
Eğilir, bükülür, omurgasızdır, kendi ayakları 
üzerinde dik duramaz, daima dayanacak bir dayak 
arar. 
Siz de bilirsiniz halk arasında bir şeyi dayamak 
için kullanılan kazık veya cisme ‘’dayak’’ denir. 
Dayağı çekince dayanan şey düşer. 
 
Sizi en içten dileklerimle kutluyorum. 
 
Saygılarımla, 
Dr. ARZU KAYA ÖZOK 

ULEMAYA BAK! 

Okursanız aşağıdaki haberi
Görülür ulema marifeti…

Allah adına konuşur bu ulemalar, 
Allah, kendi adına konuşan, 
Bu ulemaları duyunca acaba ne yapar?
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Allah’ın parmağı yok ki çekip dillerini kopara…
“Allah akıl versin demekten başka yol yok!” 
bunlara…

İyi ki, iyi kötü bir laiklik var ülkemizde…
Yoksu bu tür ulemalar biterdi tepemizde... 

Uleması bu kafada olan bir toplum gitse gitse 
nereye gider?
1400 yıldır yerinde sayar, 
Kâfir dedikleri bilgisayar üretir, internete girer…
Ulemanın arkasına düşen toplumları uzaydan 
izler…

Av. Hayri Balta, 30.12.2010
+
Suudi Arabistan’da şişman kız sayısı artınca Kral 
Abdullah’ın kızı Prenses Adile, “Kız çocuklara 
beden eğitimi dersi” çağrısı yaptı. Radikal din 
adamlarının bu çağrıya yanıtı ağır oldu.
Suudi Arabistan’da erkek okullarında verilen beden 
eğitimi dersinin kız öğrenciler için de uygulanması 
talebi ülkede büyük bir tartışma başlattı. Kral 
Abdullah’ın kızı Adile’nin, “genç kızlar asında 
obezite oranı yüzde 51’e, kemik erimesi oranı da 
yüzde 67’ye çıktı. Çocuklarımız spor yapmıyor. 
Kız okullarına beden eğitimi dersi şart” demesi 
üzerine Eğitim Bakanlığı’nda kızların eğitiminden 
sorumlu bakan yardımcısı Nur el Fayez çalışma 
başlattı. 
Kraliyet ailesinin etkin isimlerinden Mekke Valisi 
Prens Halid el Faysal da bir okul ziyareti sırasında 
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8 yaşındaki bir kızın yanına gelip:
“Ben de erkek kardeşlerim gibi okulda spor 
yapmak istiyorum” sözleri üzerine
“Bu isteğin yerine gelecek” diyerek müjdeyi verdi. 
Başını etkili din adamı Şeyh Abdul Kerim el 
Kudeyr’in çektiği radikal imamlar, “Sadece 
ahlak seviyesi düşük olan kadınlar spor yapar. 
Bakire kızlar spor sırasında yapılan hareketlerle 
bekaretlerini kaybedebilir, o zaman bu durumu 
gelecekteki kocalarına nasıl açıklayacaklar. En 
iyisi kızların evde oturması” diyerek kızlara beden 
eğitimi dersi verilmesine karşı çıktı. 
Sonunda radikal imamlar baskın çıktı ve Eğitim 
Bakanlığı “Kız okullarında beden eğitimi dersi 
verilmesi kesin olarak yasaklanmıştır” İfadelerini 
içeren genelge yayınladı.
3.11.2011, Vatan Gazetesinden

NEFSİNİ TERBİYE EDENLERE… 

Görülmemiştir nefis terbiyesinin böylesi, 
Evli kadınları eğitiyor şeyh efendi…

Her kadına genç bir kuma, 
Onuru olan kadın dayanır mı buna?.. 

Erkeğe kuma olmaz mı, kadına kuma olur da, 
Bir delikanlı ortak olsa şeyhin karısına…
Bakalım, şeyh efendi ne kadar dayanır buna…

Nefsi terbiye edecek yol mu kalmadı…
Kadının nefsini terbiye etmek için, 
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Kala kala kumaya mı kaldı…

İnsanın kendini aldatması için çeşitli yollar vardır.
İnsanı nitelemek gerekirse: Kendini aldatan 
hayvandır…

Mini etekli beyaz bacaklar, 
Çil çil sarı altınlar…
Koyun nefsini terbiye edenlerin karşısına, 
Bakalım ne kadar dayanacaklar?..

Edilir mi bilmem nefis terbiye
Deneyin hele…

Atalarımız: “Can çıkar huy çıkmaz!” demiş…
Kim nefsimi terbiye ettim demişse, halt etmiş…
Av. Hayri Balta, 4.1.2011
+
KUMAYLA NEFİS TERBİYESİ! 

İslamcı feminist yazar Hidayet Şefkatli Tuksal, 
adını vermek istemediği bir cemaatte, kadınların 
nefislerini terbiye adına, kocalarına genç eş alıp 
aynı evde yaşadıklarını, böylece nefislerini terbiye 
etmeye çalıştıklarını söyledi. 
Bu iddiayı ilk kez, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir 
programda dile getiren Tuksal, Habertürk’e yaptığı 
açıklamada iddiasını tekrarladı. Tuksal, cemaatin 
ileri gelenlerinden birinin eşinden öğrendiği ve 
bizzat kendi gözleriyle de tanık olduğu olayı şöyle 
anlattı: 
“Bir akrabam vasıtasıyla tanıştım. Tesadüfen evine 
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gittim. Baktım evde genç bir hanım. Sonradan 
öğrendim kendisine kuma almış. Akrabamdan 
da öğrendiğime göre cemaatte hanımlar nefis 
terbiyesini öyle yapıyorlar. Kocalarına genç 
bir eş alıyorlar. Onlarla birlikte aynı evde veya 
apartmanda yaşıyorlar. Böylece bir nefisleri 
terbiye oluyor” ifadesini kullandı. 
‘ŞEYH TEŞVİK EDİYOR’
Tuksal, bu uygulamanın bizzat cemaatin şeyhi 
olan kişi tarafından teşvik edildiğini belirterek, 
“Kendi müritlerinden biri genç bir eş bulup 
getirerek ‘Bununla evlenmek istiyorum’ dediğinde 
‘Sen şey yapamazsın’ diyerek kendisine aldığı 
konuşuluyordu. Bir ara o gruptan ayrılan biri 
bunları yazdı” dedi. Tuksal, başka cemaatte böyle 
bir uygulama görmediğini de söyledi.
(Nurten Kınay’ın 4.1.2011 tarihli iletisinden…
Kendisine teşekkürler…)

ŞERİAT ÖZLEMİ… 

Şeriatta demokrasi, 
Olmaz şeriatta demokrasinin d’si…

Vardır, şeriatta Kuran’ın ayetleri, 
Ve de Peygamberin hadisleri, 
Kâfirliktir ondan gerisi…

Demokrasi de halk kendi kendini yönetir, 
Şeriatta ise Allah adına mollalar yönetir…

Bizde, şeriat denince akla gelir İslamiyet…
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İslam’da önemli olan, bu dünya değil, ahret…

İsteğince gezemezsin, 
İsteğince yiyip içemezsin 
Sen de kendileri gibi heykele put, 
Resme günah diyeceksin…

Bakınız şeriatla yöneltilen ülkelere
Afganistan, Irak, İran, Pakistan…
Hepsinde kan ve gözyaşı, 
Hepsi birbirine düşman…

Şeraitte demokrasi olmaz…
Demokrasi varsa şeriat yaşamaz…

Ülkemizde oynanmakta büyük bir oyun…
Siz bu oyunun adını: Şeriat özlemi koyun….
Aşağıdaki yazıyı da bu düşünceler ışığında 
okuyun…
Av. Hayri Balta, 19.1.2011
+
DEMOKRATİK ŞERİAT!.. 

Rakının vitrinde gofretin yanına konulmasını 
yasakladılar.
O da geçer asli yeri sucuğun yanına…
Bir şeye bakarken bir başka şey düşünmek 
tabiatları olduğu için, böyle mesafe ayarlamaları 
yapıyor badem…
Zaten okul müdürü de “Erkekler, kızların yanına 
en fazla 45 santimetre yanaşacak” dedi…
Ayrıca görmediniz mi cumhuriyet resepsiyonunda, 



48

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN

tüm bu işleri becerenlerin kadın eli sıkmaya ne 
kadar mesafede durduğunu:
2 metre…
*
Rakının gofretten vitrin boyu, erkek öğrencilerin 
ise kız öğrencilerden 45 cm uzak tutulma 
girişimleri sürerken, duymuşsunuzdur; mangal da 
balkondan uzaklaştırıldı…
Balkonda mangal yakmayı, kiracının evden atılma 
nedeni arasına sokuşturuverdiler…
Mangal gören Türk’ün aklına, kömürden önce 
rakının geleceğini bilmeyen mi var…
Eşek değiliz ya, anladık balkonda da rakı 
içilmeyeceğini…
*
Koyun bunların üzerine; restoranlara çocuk 
yasağını, resim sergisi baskınlarını, heykel 
düşmanlıklarını, yılbaşı süslemelerinin bu sene 
dine uygun bulunmamasını, kamuda limonata-
şerbet dışında ikram sınırlamasını…
Kaç gündür bunları düşünüyorum …
Neler oluyor?..
Ne bu?..
*
Halkın seçtiği dinci iktidar, toplumun tavırlarını, 
alışkanlıklarını, tutkularını, kısacası yaşam biçimini 
adım adım değiştiriyor… Kendi yaşam biçimlerini 
ulusal yaşam biçimine dönüştürüyorlar…
Akıl almaz cinliklerle…
Oya işler gibi…
Referans ise; İslam…
İçini bilmediği anayasa katakullisini çok beğenip de 
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“evet” diyen yüzde 58 kardeşimiz, hâlâ uyuklayıp 
da Türkiye’nin “ileri demokrasiye” geçtiğine 
inandığına göre…
Belki de yeni rejimin adıdır:
Demokratik şeriat!..
bcoskun@cumhuriyet.com.tr
(Dr. Armağan Cengiz Büker’in 14.1.2011 tarihli 
iletisinden…)

İÇMESİNİ BİLMEK 

Sağlığın yerinde ola da içesin, 
Yeter ki içmesini bilesin…

İçki, içmesini bilmeyene haramdır.
İçmesini bilene ne zararı vardır?

Avrupa’da çoğu ülkede, 
İçki sofranın başköşesinde 

Hele bir de sevgilin olursa karşında, 
Doyum olmaz içkinin tadına…

Sevgili ile göz göze içmek gibisi var mı?..
Hele bir de çalgı eşliğinde oynanmaz mı?.. 

İslam dışında Peygamberler 
Şarapla yatmış şarapla kalmıştır. 
Bunların hiçbiri şarabı yasaklamamıştır.

Nazım Hikmet demiş ki; 
“Herkesle içilir, bir tek salakla içilmez!”
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Zaten salakla hiçbir yere gidilmez...

İçki, içmesini bilmeyene haramdır.
Hem kesesine, hem de sağlığına zarardır...

Ara sıra içmeli, neş’elenmeli.
Ancak Atatürk gibi içmeyi bilmeli...

Av. Hayri Balta, 20.1.2011

RAKI BÖYLE İÇİLİR 

Atatürk’ün yardımcısı Cemal Granda Anlatıyor
‘Moda koyundayız. Sıcak bir yaz akşamı. Sakarya 
motoruyla bir deniz gezisine çıkmıştık. Mehtabın 
ilk günleriydi. Koyun manzarası Atatürk’ün çok 
hoşuna gitmişti.
Atatürk bize:
- “Buraya geldiğimizi kimse görmesin. Elektrikleri 
de söndürüp kendi kendimize rahat bir şekilde 
yiyip içelim. Mehtap da hazır” dedi.
Fakat daha on beş dakika bile geçmemişti ki, 
çevremizin sessiz sedasız sandallarla çevrilmekte 
olduğunu gördük. Atatürk sarıldığımızı görünce:
- “Karanlığın anlamı kalmadı. Elektrikleri yakın” 
dedi.
Ortalık ışıyınca beyaz yazlık elbiseleriyle gecenin 
içinde Atatürk’ün heybetli vücudu, bir heykel 
parlaklığıyla ortaya çıktı. O an denizin ortasında 
bir alkış sesi yükseldi. Bizim orada olduğumuzu 
öğrenen başka sandallar da kafileye katıldılar.
Atatürk, sevgi gösterisinde bulunan kalabalığa, 
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sanki kendi konuklarıymış gibi sormaya başladı:
- “Size ne ikram edeyim, ne istersiniz?”
Sandallardaki kalabalık arasından sesler 
yükselmeye başladı:
- “Paşam seni isteriz.”
Görülecek manzaraydı bu. Atatürk bir ara eliyle 
beni çağırdı:
- “Rakı, şarap ne varsa hepsini halka dağıt. Bana 
da bir şişe bırak” dedi.
Ben de ne kadar içki varsa, orada bulunan herkese 
dağıttım.
Bağırış, çağırış gırla gidiyor. O zaman Atatürk, 
karşısında coşan, sevgi gösterisi yapan halka 
doğru kadehini kaldırarak şöyle konuştu:
“Vatandaşlarım... Buna rakı derler. Vaktiyle 
padişahlar gizli içerlerdi. Ben açık içiyorum. Siz de 
benimle beraber içiyorsunuz. Neticede unutmayın 
ki, ben de sizin gibi insanım.”

KATKIDA BULUNANLAR:

1. Ahmet Dursun:
Sayın Balta, 
Bu yazınız merhum kayın pederimi hatırlattı.
Ye zifiri (yağlı yiyecek), iç suyu varsın donarsa 
donsun.
Ye şirini (tatlıyı), içme suyu, varsın yanarsa 
yansın…
İlk kez ondan duymuştum.
 
Bir gün masada rakı içerken söylemişti. 
Peşinden de eklemişti:
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“Tanrım, yaratmasaydın balığı, içmeseydim 
rakıyı...”
 
Anılarımı tazelemeye yardımcı oldunuz.
 
Sağlıkla kalın.
A.Dursun, 24.1.2011
+
2. Bu da Ahmet Dursun’dan:

BATI ve TÖRESEL ÖN-ATA İÇKİLERİ:
RAKI-ŞARAP 

Batı ülkeleri, alkolün akla gelebilecek her türünün 
bol bol tüketildiği ülkelerdir. 
Fransa şaraplarıyla tüm dünyada tanınmıştır. 
Ve de sıkı durunuz:
Şarap, Ön-Ata içkisidir. Türk uygarlıkları 
konusunda derinlemesine araştırma yapmış, Doğu 
Anadolu’da Prof. A. Erzen’in ekibinde çalışmış, 
Diyarbakır’ın İ.Ö 4.000’lerde Ön-Türk kültürünün 
merkezi olduğunu ortaya çıkarmış olan Prof. Erich 
Feigl, 
Ölümünden bir yıl kadar önce, şarabın Ön-
Türkler tarafından üretildiğini bana telefonla 
bildirmişti… Fergana vâdisinin zenginliğini, Kırgız 
bağlarının cins cins üzümlerini düşünürseniz bu 
güzelliklerin şarap ve rakıda ortaya çıkacağını 
doğal karşılamanız gerekir. 
VE DE…
Bu Ön-Türkler, Fransa’da Dordonya bölgesindeki 
mağaralara yerleşmişlerdir: Örneğin, duvarlarında 
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Ön-Türkçe yazıt bulunan dünyaca tanınmış 
LASKO (Lasceau) mağarası gibi… 
Dordanya bölgesinde Vézère ile Dordonya 
ırmaklarının birleştiği noktada bol bol alabalık 
vardır. 
Her halde yazı, yazının içerdiği bilgi ve düşünce 
ve hiç şüphesiz Ata icadı şarap da buraya gelmiş 
ve burada EYZİLER, yâni ËSİ’ler adını almış olan 
Atalarımız, 
Coşku dolu bu doğada tuttukları, altın renginde 
kızarttıkları taptaze alabalıkları, herhalde beyaz 
şarapla sulamak zevkine sahip olmuş olacaklardır; 
yazıyı icat ettiklerine göre bu ince zevkin de 
sahibidirler; 
Elbette ki taşlara da alabalık kabartmaları 
işlemişlerdir.. 
Fransa’ya şarap buradan ve gene Ön-Atalardan 
olan BASQ’larla yayılmıştır..
Fransız hükümet mensupları “forum” yapmak üzere 
muhteşem şatolardan birinde ülkenin durumunu 
tartışmak için buluştuklarında, Fransa’nın nefis 
şarapları fıçılar dolusu akar. 
Alman hükümeti mensuplarının da bu tür 
toplantılarında fıçılar dolusu bira aktığı gibi… 
Onların Atom bombaları ya da en az atom 
endüstrileri vardır.
Bize en az yüzyıldan beri borç para verirler.
AB’ye giriş, onların vizesine tabidir.
Demek ki alkollü içkiler uygar ve ileri bir topluluk 
olmaya engel değildir. Üstelik bu içkilerden şarap, 
Ön-Ata içkisidir.
Bir şaman içkisi olan, şaman tarafından merasim 
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esnasında kötücül ruhları kovmak için saçtıkları 
ARAGI da Türk içkisidir.
Kötücül ruhları kovarak, ortamı “saflaştırırlar, 
temizlerler”; Frenkçesiyle, bu bir “purification” 
törenidir. 
Geleneksel halk oyunlarının temeli, Halkına bir 
“kul ve köle” gibi iyi hizmet etmiş, “çalmamış 
çırpmamış” BEY’in ruhunun tanrıya uçması için 
yapılan törenlerde bulunur. 
Halkın forum yaparak hakkında doğruluk kararı 
almış oldukları BEY, vücudunun ateşe verilmesi 
ile ödüllendirilir. 
Halkın topladığı odunla yakılan vücudun can’ı, 
ruh’u, Tanrıya UÇAR, yeryüzünde kalan külleri, 
kemikleri toprak vazolarda korunur. 
Töre, OYUNG ve müziğin coşturduğu ATEŞE 
VERME ZİYAFETİ ile süregelir; Müzik olduğuna 
göre, Baş şamanın içkisi de asla ihmal 
edilmeyecektir. 
Divan edebiyatı, bu saatler süren şiirli divan 
toplantıları, SÂKİ’nin sunduğu MEY’siz olamaz.
Orta Asya’da Timur döneminde hanımlar, özellikle 
ipek mendille tuttukları kadehlerle şarap âlemi 
yaparlarmış… Resimleri var… Ne de olsa kendi 
icadımız. 
Demek ki, Rakı ve şarap Ön-Ata kültürüyle, binlerce 
ve binlerce yılı aşarak töresel ve geleneksel birer 
içki olarak, günümüze, tüm Türklerin içkisi olarak 
gelmiştir. 
Rakı’dan vazgeçip, yerine sadece portakal 
suyu içenin daha zeki, daha ahlâklı ve üstün bir 
kişi olabileceği fikri, fikirsizlik hâlinde, doğanın 
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şartlarına aykırı düştüğünü, bu kısa olayları, 
yaşanmışları, yaşananları, tarihi, anımsama ile 
açığa çıkmaktadır.
Evet, rakı, şişesinde durduğu gibi değildir… Ama 
baklava da tepsisinde, pilâv da tenceresinde 
durduğu gibi durmaz. Çok sayıdaki kalp ve tansiyon 
hastalıklarına çare bulmak için bu gıdalara da 
yasaklar getirelim! Hem de 50 yaş üstündekilere!.. 
Yakın Doğu’ya bakalım: 
Lübnan’daki, masaların altından buz gibi suların 
aktığı sıcak yaz gecelerinde, rakısıyla tanınan 
ZAHLE’ de, sedir ağaçlarının mis gibi koktuğu 
sıcak yaz akşamlarında, “Arab”ın rakı yerine 
greyfurt suyu içeceğine kimse yemin edemez.
Halûk Tarcan Bilimsel araştırmacı (CNRS-Paris) 
Mecidiyeköy 20 / 01/ 2011
+
3. Bu da Ahmet Dursun’dan:
Saygın dost, 
Tanrı adına tanrı sözü söyleyenleri düşünür, 
zannına tapınanları hatırlarsak elbet ki onların da 
bizler gibi arada bir sarhoş olma haklarının var 
olduğunu da kabul ediyoruz demektir. 
O halde, tanrı sarhoşken ne dediğini bilmez hale 
gelecek, getirilecek tir. 
Bizde de meşhur hale gelen şekline de bakalım. 
“Dede limon yerse torunun dişi kamaşır.” 
EREMYA: Yer.31:29 “O günler insanlar artık, 
‘Babalar koruk yedi, Çocukların dişleri kamaştı’ 
demeyecekler. 
YEREMYA: Yer.31: 30 Herkes kendi suçu yüzünden 
ölecek. Koruk yiyenin dişleri kamaşacak. 
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HEZEKİEL: Hez. 18: 2 “İsrail için, ‘Babalar koruk 
yedi, Çocukların dişleri kamaştı diyorsunuz. Bu 
deyişle ne demek istiyorsunuz?” 
Haliyle de bu sözleri tanrı adına ahkam kesen bir 
sarhoştan başka kim söylemiş olabilir ki?
ZEKERİYA: Zek.9: 7 Ağızlarından kanı alınmamış 
eti, Dişlerinin arasından yasak yiyecekleri 
alacağım. Sağ kalanlar Tanrımıza bağlanacak 
Ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak. Ekron 
Yevuslular gibi olacak.
Her bir şeyi yapabilen, güç yetiren tanrı, arada bir 
şaşırmayı ihmal etmiyorsa, kim buna tanrı diye 
tapınabilir ki? 
Sağlıkla kalın.
A. Dursun, 24.1.2011

KİMDİ BUNLAR?.. 

Düşünenleri, 
Potansiyel suçlu saydılar. 
Önce fişlediler, 
Sonra şişlediler…

Sağcı demediler, 
Solcu demediler.
Vurup öldürdüler, 
Sonra da bizi, 
Birbirimize düşürdüler…

Türk demediler, Kürt demediler.
Rum, Ermeni, Yahudi demediler…
Öldürdüler de öldürdüler…
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Öldürdüler de öldürdüler…

Ülkeyi getirip teslim ettiler sonunda:
Ağaya, mafyaya, cemaate, tarikata…

Kel Ağa’nın bağına döndü ortalık…
Demokrasiye, laikliğe elveda artık…

Şimdi irticanın elinde oldular oyuncak.
Bakalım kendilerini kim kurtaracak… 
 
Kimdi bunlar?
Bunlar: 
Devlete el koyan canavarlar…

Av. Hayri Balta, 28.1.2011

UĞUR MUMCU’YU ÖLDÜRMEYE DEVAM 
EDİYORUZ... 

Canileri, katilleri, tetikçileri, eli kanlıları saldınız...
Ve soruyorsunuz:
“Uğur Mumcu’yu kim öldürdü?..”
Uğur Mumcu’nun düşünce arkadaşlarını da 
öldürdünüz, kalanlarını toplayıp hapishanelere 
doldurdunuz...
Soruyorsunuz:
“Uğur Mumcu’yu kim öldürdü?..”

Uğur Mumcu’nun gazetesi 50 bin satıyor…
Tarikatların gazeteleri 500 bin, 600 bin, 800 bin...
Hâlâ soruyorsunuz...
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Uğur Mumcu’nun “Rabıtası” gerçekleşti...
Kemalizm bir öcü, bir düşman, bir yok edilesi fikir...
Türkiye’yi karşıdevrim yönetiyor...
Uğur Mumcu’yu öldürmeye devam ediyorsunuz...
Hâlâ soruyorsunuz...
(...........)
Bu kadar bu günkü yazı.
+
Bekir Coşkun, Cumhuriyet, (Nurten Kınay’ın 
25.1.2011 tarihli iletisinden… Kendisine 
teşekkürler…)
+
KATKIDA BULUNANLAR:

Yalçın Efe:
Hayri Abi, 
Teşekkür ederim; çok güzel olmuş. 
Derinliğiyle, yoğunluğuyla, yalınlığıyla, 
sunumuyla... 
Dileriz ki sağlığınıza zarar vermez. 
Sevgi ve saygılarımı sunarım. 
Y. E. 28.1.2011

RECM CEZASI VAR MI YOK MU?.. 

Taliban sözcüsü Zeybullah Mücahid (ki bunlar 
medrese mezunu olup şeriat konusunda boşa 
konuşmazlar…) aşağıda, recmi savunuyor:
“İslam’ı bilen herkes, recmin Kuran’da yeri 
olduğunu ve Şeriat gereği olduğunu bilir.
Bunu insanlık dışı olarak niteleyenler Peygambere 
hakaret ediyorlar. 
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Bu ülkeye yabancı düşünceyi getirmek istiyorlar…” 

Taliban sözcüsü “Recm” Kuranda var diyor ama, 
“Kuran’da recm sözcüğü yok!” diyor bizdeki 
ulema…
Evet! Sözcük olarak yoksa da Recm, 
Allah’ın emri olarak kabul edilmekte Kuran’da…

İnanmayanlar baksınlar: Maide suresi:
44-47 ayetlerine 
Ve de bu ayetlerin nuzül sebeplerine…
Bakabilirler bir de Hadislere…

Yineleyelim:
Recm cezası, Allah’ın emri olarak, Kuran’da var, 
Hadis kitaplarında da Peygamber uygulaması 
olarak var.
Bakalım bizimkiler bu işin içinden nasıl 
çıkacaklar?..

Bizimkiler haklılar, 
Çünkü Recm’i Allah’a yakıştıramıyorlar…Hiç Allah 
suç işleyenleri taşlayarak öldürün der mi?
Hele bu çağda suç işleyenlere taşlayarak öldürme 
cezası verilir mi?

Bizimkiler:
Düşmüşler bir anaforun içine dolanıp duruyorlar.
Çıkmaya çabaladıkça daha beter batıyorlar. 

Allah akıl fikir versin bu ulemalara…
Kâfir dedikleri uzaydan bakıp gülüyor bunlara…
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Av. Hayri Balta, 29.1.2011

RECM VAHŞETİ!.. 

(Genç kız ‘recm’de ölmedi, Taliban kafasına sıktı)

Afganistan’da zina yaptıkları iddia edilen bir çiftin 
taşlanarak öldürüldüğü video ortaya çıktı. 
 Afganistan’ın kuzeyinde Taliban militanlarının zina 
yaptıkları iddia edilen bir çifti taşlayarak öldürdüğü 
(recm) video ortaya çıktı.
Görüntülerde yerde bir çukura beline kadar 
gömülmüş olan 19 yaşındaki Sıdıka’nın etrafını 
saran yüzlerce köylü görülebiliyor. 
İki militanın konuşmasının ardından kalabalık, 
çaresizce kaçıp kurtulmaya çalışan Sıdıka’nın 
başına ve vücuduna taşlar fırlatmaya başlıyor.
Sıdıka kanlar içinde yere düştükten sonra mucize 
eseri hayatta kalınca, bir Taliban militan üç kez 
ateş ediyor. 
Daha sonra Sıdıka’nın sevgilisi olduğu söylenen 
25 yaşındaki Hayyam elleri arkadan bağlı olarak 
getiriliyor. Gözleri de bağlı olan Hayyam’ın atılan 
taşlardan korunabilmek için başını iyice yere 
eğdiği görülüyor. Ama taşlar en sonunda onu da 
sonsuza dek susturuyor. 
Korkunç olayın geçen ağustos ayında Dashte 
Archi bölgesinde gerçekleştiği kaydedildi.
Sıdıka’nın 9 bin dolar karşılığında zorla 
evlendirilince sevdiğiyle kaçtığı belirtildi. Çiftin 
Pakistan’a kaçacakken, kendilerine zarar 
gelmeyeceği yönünde kandırılarak dönmeye ikna 
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edildikleri belirtiliyor. 
Polis şefi General Davud Davud BBC’ye, özel 
bir birimin olayı soruşturmak üzere bölgeye 
sevk edildiğini, sorumluların cezalandırılacağını 
söyledi.
Videonun büyük bir kısmı, içeriği nedeniyle 
gösterilemiyor. 
Taliban sözcüsü Zeybullah Mücahid recmi 
savunarak, “İslam’ı bilen herkes, recmin Kuran’da 
yeri olduğunu ve Şeriat gereği olduğunu bilir. Bunu 
insanlık dışı olarak niteleyenler Peygambere 
hakaret ediyor. Bu ülkeye yabancı düşünceyi 
getirmek istiyorlar” diye konuştu. 
Milliyet, 28 Ocak 2011, Cuma. 
(Bu uygulama internetteki videoda 
gösterilmektedir…)
+
Sayın Balta, 
Aklı vicdanı olan bunu yapamaz; yaparsa da ona 
insan denmez… 
Teşekkür ederim. 
Sizi seven birisi…
Saygı ve sevgiler
İ. K. 29.1.2011

BİZİM DÖNEK GDO GİBİ BİR DÖNEK… 

Kavun oldu kelek
Sonunda döndü dönecek…
Döndü mü, dönmedi mi?..
Hele biraz daha beklesek…
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Çamaşır makinesi, buzdolabı, kömür…
Oya dönüşür gelir…
Demokrasi saydı bunu bizim dönekler, 
Bizim dönekler bir ömür…

Meslektaşları Silivri’de, 
Kendileri içki âleminde, 
Bir kısım aydınlar içerde, 
Bizim dönekler sayesinde…

Yaşam tarzımız değişti, değişecek, 
Tartışma konusu oldu heykel, seks, içki içmek…
En iyi politika didişmek, küfretmek...
Demokrasi saydı bunları bizim dönek…

Telefonla konuşamaz oldu millet, 
Korku imparatorluğuna dönüştü memleket, 
Kasetlerle, videolarla yapılmakta siyaset…
Döneklere göre bunlar demokratik hürriyet…

Atı alan Üsküdar’ı geçti.
Geçti Bor’un pazarı, 
Laiklik Niğde’ye gitti…
Düşman etmedi bunu, dönekler etti.

En son döndü dönüyor dönek…
Döndü mü, dönmedi mi, biraz daha beklesek…
Çünkü bizim dönek, GDO gibi bir dönek

Av. Hayri Balta, 1.2.2011
+
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DÖNEK DÖNDÜ… 

Sekiz yıl geçti…
Tam sekiz yıl sonra, Türkiye’nin başına ne 
geldiğini anladılar da AKP’nin yaptıklarından 
endişelenmeye başladılar ve döndüler dönekler…
Sekiz yıl…
Sekiz yılda çocuklar yürümeyi, konuşmayı, 
kendi başlarına çiş yapmayı, okumayı, yazmayı, 
istemeyi, düşünmeyi, anlamayı öğreniyorlar…
Leylekler sekiz kez şaşırmadan gidip-döndüler…
Cansız toprak tam sekiz kez canlandı da ürünler 
verdi; bakliyattan hıyara kadar…
Ayılar tam sekiz kez kış uykusundan uyandılar…
*
Dönek?..
Sekiz yıl dincilerin eteğine yapışıp gittikten… 
İktidardakilerin yaptıkları yıkımı görmezlikten 
geldikten… Her Allah’ın günü yaşanan hukuk dışı, 
çağdaşlık dışı, ahlak- dışı rezaletlere methiyeler 
dizdikten sonra… 
Dönek döndü…
*
Bu arada ne oldu bakın:
- Devletin tüm sivil kurumları tarikatın eline geçti…
- Yargı içindeki karşı yapılanma anayasa 
değiştirilerek tamamlandı… 
- HSYK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay bitti…
- Büyük medyada karşı görüş silindi…
- Üniversiteler, YÖK-MÖK gitti…
- Askerler sindi…
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- Yandaş sermaye tüm sektörlerde öne geçti…
- AB yattı…
- Umutlar Araplara bağlandı…
- Anadolu’da büyük dinci-muhafazakâr dönüşüm 
sağlandı…
Kısacası, o bildiğimiz Cumhuriyet Türkiye’si 
tükendi…
Dönüp bakın, sokakları dahi değişti buraların…
*
Şimdi uyandı dönek…
Tam sekiz yıl sonra…
Şu yukarıdaki büyük istila dönek sayesinde 
sağlandı aslında… Onun dünyanın ve toplumun 
gözüne tuttuğu örtü, gizli-saklı amaçlara sağladığı 
perde altında gerçekleştirildi…
En öne onu koydular, kervan yürüdü…
Ve iş işten geçtikten sonra…
Haberler geliyor:
“Dönek döndü…”
bcoskun@cumhuriyet.com.tr 27.1.2011

ALLAH’IN EMRİ… 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
başörtüsü konusunda, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 
3 Şubat 1993 tarihli kararını hatırlatarak: “Örtünme 
Allah’ın bir emri ve İslam dininin bir hükmüdür.” 
dedi. 
(YENİ AKİT, CUMA 4 ŞUBAT 2011)

Bu haberde iki yargı var.
Bir: Başörtüsü; yani türban Allah’ın emridir.
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İki: Başörtüsü; yani türban İslam dininin bir 
hükmüdür…

Bu haber üzerine insan biraz durup düşünmelidir.
“Acaba gerçek, gerçekten Diyanet İşleri 
Başkanının dediği gibi midir?”
Bu sözü duyan; Kuran’daki şu ayeti aklına 
getirmelidir:
Aşağıdaki ayete göre:“Şüphesiz Allah emrini 
yerine getirendir.” (K. 65/3)

Bizim bildiğimize göre hiçbir varlık Allah’ın emri 
dışına çıkamaz.
Güneş bile vaktinden bir saniye önce, 
Ya da vaktinden bir saniye sonra doğamaz. 

Yeryüzü var olduğundan bu yana Allah vardır.
Bütün olanlar Allah’ın isteğine göre olmaktadır. 

Bu gün yerküremizde vardır 7 milyar insan, 
7 milyar insan içinde yalnızca 2 milyarı Müslüman…

Eğer dedikleri gibi başörtüsü (türban) Allah’ın emri 
olsaydı. 
Allah’ın emrine kimse karşı gelemeyeceği için, 
İstisnasız bütün kadınlar türban takardı…

Ne ise uzatmayalım daha fazla sözü:
Söylenmeli gerçeğin özü:
Başörtüsü (Türban) İslam’ın bir emridir.
İsteyen Müslüman bu emri yerine getirir…
Buna da aklı başında hiçbir insan itiraz 
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etmemelidir…

Gerçek işte budur, böyle.
Kimse desteksiz konuşmamalıdır öyle…

Av. Hayri Balta, 9.2.2011
+
KATKIDA BULUNANLAR:

Fevzi Günenç, 
Çok Değerli Ustam...
İletilerini hatmedercesine okuyorum. Ancak şu 
sıralar sıkı çalışmalarım var. O nedenle uzun yanıt 
veremiyorum. 
Son iletinizde Diyanet İşleri Başkanının örtünmeyle 
ilgili demecine yanıtınızı ilgiyle okudum. Sonra 
kendi kendime şöyle dedim.
“Bir ülkede bir Diyanet İşleri Başkanı da bunca 
bilisiz ise, o nedenle böyle desteksiz atabiliyorsa, 
varın siz eğitimsiz cami hocalarının atışlarını 
hesap edin. Cemaatleri de bunlardan iyiyi, güzeli, 
doğruyu öğrenecek ha!
Vah yüzlerce yıldır ileri bir adım bile atamayan o 
dinin mensuplarına.
Saygıyla...
FEV, 9.2.2011

DEMOKRATİK ESARET… 

Aşağıdaki Hüsnü yazısı bana, 
Bir ülkeyi hatırlatıyor ama…
Korkuyorum söylemeye… 
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Allah kimseyi düşürmesin bu duruma…

Ne yapayım elimde değil işte…
Ne denli korsam da söylüyorum yine:
Ne kadar da benziyor bu Hüsnü’nün ülkesi 
Bizim ülkeye…

Benzerlik bu denli olur…
Bu benzerlik nasıl son bulur?..

Bilmem bu Hüsnü olayından ders alan çıkar mı?
Yoksa, hiçbir şey olmamış gibi herkes
Kulağının üstüne yatar mı?

Ne Hüsnü imiş bu Mübarek, 
Bu Hüsnü olayından ders almak gerek…

İçinde bulunduğumuz durum: Demokratik Esaret…
Bu esaretten kurtulmak için ister feraset…
+
Feraset: Anlayış…
Av. Hayri Balta, 223.2.2011
+
HÜSNÜ... 

“Ne istediler bu adamdan?” dedim...
“Yargıyı kendine bağladı” dediler...
“Çüş...”
“Karşı görüşte olanları, her zaman ‘darbe 
yapacaklar’ diye toplayıp toplayıp hapishanelere 
doldurttu...”
“Ohaaa..”
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“Sorgusuz sualsiz içerde yatanlar var... 
Tutuklama süreleri
“Yuh...”
“Kendi yandaşları zenginleşti... Onlar lüks jiplerle 
gezerken halk fakirleşti...Çocukları kimi yandaşları 
ile ticaret yaparak köşeyi dönerken bir milyona 
yakın üniversite mezunu aylak aylak dolanıyor...”
“Daha neler...”
“Milyonlarca insan açlık sınırında... Kendileri 
gemicik bile aldılar... Aile fertlerinin her birisinin 
havuzlu villaları var... Ne kadar paraları, altınları 
olduğunu ise kimse bilmiyor... Birçok şirketin gizli 
ortağı çocukları-karısı...”
“Yok artık...”
“Altlarında devletin uçağı, helikopteri...”
“Höst...”
“Bütün kurumlara adamlarını yerleştirdi... Kim onu 
eleştirmeye kalksa başına bir şey geldi... Hangi 
gazete ya da televizyon canını sıkan yayın yapsa 
ya kapatıldı ya da cezalandırıldı...”
“Pes...”
“Demokrasi lafını durmadan tekrarlıyor ama 
demokrasi diye bir şey yok... Tek adam var 
sadece... Parlamentoyu kendisi seçiyor... Bu 
yüzden parlamento halkın değil, onun emirlerini 
yerine getiren yağcılardan oluşuyor...”
“Vay...”
“Amerika ne derse o... ABD’nin bilgisi ve onayı 
olmadan ne adım atması, ne de ağzını açması 
olası... Zaten bir ayağı Amerika’da...”
“Cık cık cık...”
“İsrail’e posta koyuyormuş gibi yapıyor ama ABD 
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üzerinden gizli gizli İsrail’e en büyük desteği 
sağlayan kişi...”
“Hoşt!..”
“Seçimlerde hep rüşvet dağıtıldı...İnsanlar onu 
görünce zıplayıp alkışlıyorlardı başta... En son 
2005 seçimlerinde yüzde 87 gibi bir oy aldı...’Millet 
ne derse o’ demeye başladı... Şimdi millet ondan 
zor kurtuldu...”
“Pes...”
+
Giderken sordum:
“Sizinkinin adı neydi?..”
“Hüsnü...”
Bekir Çoşkun, Hürriyet 19 Şubat 2011

HOP, HOP!.. DUR BİRAZ!.. 

Aşağıdaki sözlerin bir benzerini, 
Televizyonda ağzından dinlemedik mi?

Zaten kendisi de bu sözler üzerine, 
Tası tarağı toplayıp ABD’ye gitmedi mi?…
Gidiş o gidiş… Bir daha da dönemedi..

Fettullah Gülen’in yanlışlıkla dışarıya sızmış bir 
“Ders“ CD sinden:
“ Yavaş yavaş devletin bütün Kurumlarına (Önemli 
mevkilere) sızacaksınız…
Hepsi Ele geçirildikten sonra Şeriat düzenine 
geçiş bir gecede gerçekleştirilebilir. 
Hiç kimsenin sesi çıkmaz!! “ 
(Nuren Kınay’ın 3.3.2011 tarihli iletisinden…)
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Bu gün de AYDINLIK’TA bir fetvası çıktı
Bu fetvası; günümüz anlayışına göre tam bir 
çılgınlıktı…

Gülen Efendi, bu fetvası ile bir çuval inciri berbat 
ediyor!
“Asrın Getirdiği Tereddütler-4” adlı kitabında:
“DİNDEN DÖNEN TEVBE ETMEZSE 
ÖLDÜRÜLÜR” (Aydınlık, 3 Mart 2011) diyor…

İşte şeriat bu demektir.
Şeriatı kabul etmeyenin hakkı ölmektir. 

Hele bir denesin Gülen Efendi, 
“Hiç kimsenin sesi çıkmaz, öyle mi?”

Hop, hop! Dur biraz!..
Atatürk’ün kurduğu bu devlet, 
Hiçbir zaman Şeriat devleti olamaz…

Korkun Atatürkçülerin, laiklerin bu korkunç 
sessizliğinden…
Bu korkunç sessizlik milletin efendiliğinden, 
fendinden…
Av. Hayri Balta, 3.3.2011

FİŞLE PRİZ… 

Sapla saman 
Karıştırılır her zaman…

Şimdi de adamın birisi
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Karıştırmış, fişle prizi…

Elbette kadınla erkek bir olamaz. 
Kadın duyarlıdır, sevecendir…
Can verir ama cana kıyamaz…
Erkek cellat olur da, 
Kadın cellat olamaz…

Kadının, erkekten istediği:
Biraz ilgi, biraz sevgi…
Gösterirsen biraz ilgi, biraz sevgi…
Kadın, verir sana sevgisini, yüreğini…

Kadınla erkek biyolojik olarak eşit değildir.
Erkek genellikle güçlüdür, kadın narindir…

Bizim isteğimiz erkeğe tanınan bütün haklar 
tanınmalıdır kadına…
Kadın da yerini almalıdır, ekonomik, sosyal ve 
siyasal yaşamda…

Seçmelidir, seçilmelidir.
Erkek gibi Meclise girmelidir. 

Kadınlar da yer almalıdır toplum yaşamında, 
İstediği zaman çıkabilmelidir yalnız başına 
sokağa…

Geçimini sağlayacak kadar para kazanmalıdır. 
Yoksul olduğu için kocasına muhtaç olmamalıdır. 

Eşitlikten kastımız budur. 
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Erkekle dişi bir araya gelmeden güneş 
doğmamıştır. 

Kadın, Tanrıça’dır.
Erkek; kadını, Tanrıça gibi sevip saymalıdır…

Kadını aşağılayan bir toplumun bu dünyada yeri 
olamaz. 
Kadın erkek yaşamı birlikte sırtlamadan bir toplum 
kalkınamaz…

Av. Hayri Balta, 12.3.2011
+
KATKIDA BULUNANLAR

Merhaba Baba, 
Fişle prizi de okudum, ellerine sağlık. Çok güzel 
olmuş. Bu aşağıda dediklerinin gerçekleşmesi 
biraz zor gibi. Zira bizler azınlıktayız… Benim ve 
senin gibi düşünen haklarının neler olduğunu bilir 
de; haklarını savunduğun kadınlar bilmez…
Hele hele bugün gezmek için gittiğim alışveriş 
merkezinde; “siyah çarşafından sadece gözleri 
görünen, yanında takkeli, sakallı şalvarlı bir adam, 
sanırım alışveriş merkezinde tiyatro kurulmuş, 
bunlar da kostümlerini değiştirmeden geziniyorlar. 
Ya da tarih kitabından fırlamış olsalar gerek” 
dedim, kendi kendime... 
Kılık kıyafet devrimi bunların yanından bile 
geçmemiş. Ben ve birkaç insanın bakışı gözümden 
gitmiyor. “Bu da ne” dercesine... şaka gibi...
Hala ve hala böyle gezinenler varken ve bunlar 
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bu tür kadınlara hakkını versen de hakkını alacak 
düzeyde değil ne yazık ki...
Sevgiler Baba, 
Yener
+
Not: Kırmızı ile işaretlediğim satırların çok hoşuma 
gitti.
Kadın savunma durumunda kalmadığı sürece 
sinek bile öldüremez...

NİYE Kİ?.. 
 
Önce okuyalım aşağıdaki haberi…
Değerlendirelim gelişmeleri…
“Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin yıl dönümü 
için önceki gün düzenlenen törende, bu yıl bir ilk 
gerçekleşti. Her yıl törenlerde tamamı okunan 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin (seslenişinin) 
bir bölümü, bu yıl (ilk kez) okunmadı, öğrencilerin 
seslendirdiği bölümde Hitabe’nin birinci ve üçüncü 
paragrafı eksiksiz okunurken, giriş, orta ve son 
cümleler seslendirilmedi.
Törende öğrencilere Atatürk’ün şu sözleri 
okunmadı:
‘...İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum 
etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların 
olacaktır...
Cebren (zorla) ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri 
zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün 
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 
(gerçekten) işgal edilmiş olabilir...
Bütün bu şeraitten (koşullardan) daha vahim ve 
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daha elim (acı) olmak üzere, memleketin dahilinde 
İKTİDARA SAHİP OLANLAR gaflet ve dalalet 
(doğru yoldan sapmış) ve hatta hıyanet içinde 
bulunabilirler.
Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini 
müstevlilerin (ülkeyi ele geçirenlerin) siyasi 
emelleriyle tevhit edebilirler (birleştirebilirler)...”
Haber bu kadar... Ve bu cümleler Kara Harp 
Okulu’nda atlanıyor, her nedense okunmuyor!
(EMİN ÇÖLAŞAN/ SÖZCÜ, Nurten Kınay’ın, 
17.3.2011 tarihli iletisinden… Kendisine 
teşekkür…)
+
Bence bu haber, 
Önemli bir haber…
 
Bu haber
Gözcü’den başka hiçbir gazetede, 
Yer almamış bir haber…
 
Şimdi sormanın tam zamanı…
Bu gidişle ülkemiz nereye gider?
88 yıldır okunan Atatürk’ün nutkunu, 
Ordumuz birdenbire niçin keser?
Görünen o ki bu gidiş, 
Halkın, Atatürk’ü sahiplenmesi ile sona erer... 
Av. Hayri Balta, 18.3.2011

KORKUNÇ SESSİZLİK… 

Sevgili Fevzi, 
Önce sevgi… 
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Umutsuzluğa gerek yok. 
Bu korkunç sessizlikte umut çok.
 
Türk halkı çağdaşlığın tadını tattı...
Hiçbir güç değiştiremez Cumhuriyet sayesinde, 
Gördüğümüz, yaşadığımız yaşam tarzını… 
 
Türkiye tekin değildir, yarın ne olacağı belli olmaz...
Yalakaların, yardakçıların korkakların yaptıkları 
yanlarına kar kalmaz...
 
Biz bize düşeni yapalım.
Yeter ki hislerimize kapılmayalım. 
Gerçekleri söyleyelim.
Doğru yoldan şaşmayalım.... 
 
Atamızın yolu; akıl yoludur, bilim yoludur, 
çağdaşlıktır. 
Her zaman çağdaşlık, akılcılık, bilim hakim 
olacaktır. 
Çok yakında Ortaçağ özlemcileri de bunu 
anlayacaktır. 
Çarşafla, şalvarla, sarıkla, cüppeyle, 
Dilde dua, elde tespihle
Yarışılamaz uzaya gidip gelenle...
 
Çağdaşlığın ışığı hep yanacaktır ülkemizde…
Sandıkları gibi sahipsiz değildir bu ülke…
Bu korkunç sessizlik sürüp gitmeyecektir böyle, 
Av. Hayri Balta, 20.3.2011

O avukatlar da tıpkı Lynee Stewart gibi, terör 
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örgütü elebaşısının mesajlarını  ve direktiflerini 
dışarı taşıyor ve terör örgütüne iletiyor...
Hatta; her görüşmeden sonra basın toplantısı 
düzenliyor...
Ama... Onlar hakkında soruşturma bile açılmıyor.
Böylece; çetebaşı, İmralı Cezaevi’ni “üs” olarak 
kullanıp, örgütünü istediği gibi yönetiyor!
*** 
Peki; Apo’nun avukatlarının yaptıkları, bizim 
yasalarımıza göre suç değil mi?
Elbette suç!
Türk Ceza Kanunu’nun 220’nci maddesinin 8’inci 
fıkrası aynen şöyle:
“Örgütün veya amacının propagandasını yapan 
kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile 
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında 
artırılır.” 
Ancak nedense Apo’nun avukatları söz konusu 
olunca, bu madde işletilmiyor! 
*** 
Avukatların “aracılık” işine soyunmuş olmaları 
“avukatlık mesleği” açısından da etik değil...
Normalde bu tür aracılık yapan avukatlar hakkında, 
üyesi oldukları baroların “avukatlık göreviyle 
bağdaşmayan işler” suçundan soruşturma 
başlatması gerekiyor...
Suç sabit görülürse bu avukatlara önce uyarı, 
sonra da avukatlıktan geçici ya da sürekli men 
cezası verilebiliyor...
Ama; Apo’nun avukatları, baroların disiplin 
kurulları tarafından da görmezden geliniyor! 
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*** 
Yasalarımıza göre avukatlar hakkında kovuşturma 
açılabilmesi, Adalet Bakanlığı’nın izniyle mümkün 
oluyor...
Şimdi... Adalet Bakanı’na soruyorum:
Apo’nun avukatları hakkında bugüne kadar 
savcılardan kaç kovuşturma açma talebi geldi?
Bu taleplere ne yanıt verdiniz?
Eğer böyle bir talep gelmediyse; herkesin gözü 
önünde işlenen bu suçun cezasız kalmaması için 
ne yapılması gerekiyor?
kazimyanc@gmail.com, 25 Mart 2011

LAİKLİĞE KARŞIYIZ YA!.. / YETMEZ Mİ BU 
SEÇİMLERİ KAZANMAMIZA… 

“Bir asil at gibi şahlan, vurulan gemleri kır.
Nerede Hak’kım diyerek bir kere olsun haykır…” 
(Niyaz-i Mısri: Hicret Takvimi. 15.1.2006)
Demiş Niyazi Mısri yıllarca önce…
“Neremiz büyüdü?” diye soruyor Bekir Çoşkun 
günümüzde…

Büyüyen çağdaşlığa karşı oluşumuzdur. 
Bunun yanında Atatürk düşüncesine karşı 
duruşumuzdur. 
Bir de “Laikliğe karşı hareketlerin odak noktası 
oluşumuzdur.”

Şu anlayış da önemlidir ülkemizde:
Bu dünyayı değil de öbür dünyayı kazanmak 
önemlidir bizde…
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Bizim için Mesir Macunu çok önemlidir. 
Allah’ın verdiği nimetİ bol bol tatmak için
Mesir Macunu kapmak gereklidir…

Bir de ne kadar çok mevlit okutursak, 
Ne kadar çok cami yaptırırsak, 
Partimize o kadar oy gelecektir. 

İlgilendirmez bizi
Yoksulluk sıralamasında, 189 ülke arasında 
56’ncı, 
Beslenmede, 73’üncü...
Kişisel alım gücünde, 61’inci...
Gelir dağılımında, 131’inci...
Çocuk sağlığında, 97’nci...
Haliyle insan ömrü ortalamasında, 98’inci...
İnsan haklarında, 78’inci...
Can güvenliğinde, 65’inci olmak…
Tek amacımız vardır bizim:
İslam dünyasının hamisi sayılmak…
Av. Hayri Balta, 7.4.2011

NEREMİZ BÜYÜK? 

Türkiye’nin “büyüdüğünü” ilk duyduğumda 
küçüktüm...
Büyüdü...
Büyüdü...
Ve...
189 ülke arasında:
Gelişmişlikte 83’üncü...
Refahta 80’inci...
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Yaşanabilirlikte 58’inci sırada Türkiye...
*
Önceki gün Başbakan, “İşte hızla büyüyerek 16’ncı 
ülke olma noktasına geldik” dediğinde ve dinleyen 
kalabalık, “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye 
havaya zıpladığında bunlar geçti aklımdan...
Neremiz büyüdü?..
Tamam...
Plazalar büyüyor, aynalı gökdelenler büyüyor, 
borsa büyüyor, yabancı sermaye büyüyor, döviz 
büyüyor, holdingler büyüyor, yeşil sermaye 
büyüyor...
Cipler büyüyor...
Harem-selamlık havuzlu villalar büyüyor...
Gemicik gemi olmuştur...
Mısır taneleri büyüyor...
Tavuk yemi...
Yumurtalar...
Mücevheratçılar büyüyor...
*
Ama 189 ülke arasında Türkiye:
Yoksulluk sıralamasında, 56’ncı...
Beslenmede, 73’üncü...
Kişisel alım gücünde, 61’inci...
Gelir dağılımında, 131’inci...
Çocuk sağlığında, 97’nci...
Haliyle insan ömrü ortalamasında, 98’inci...
İnsan haklarında, 78’inci...
Can güvenliğinde, 65’inci...
*
Kimse televizyonlara çıkıp da ya da gazetede 
manşeti çekip “Neremiz büyük” diye soramıyor 
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da...
Suspus arkadaşlar...
Çünkü...
189 ülke arasında:
Basın özgürlüğünde, 106’ncı sırada memleket...
*
Normal demokrasilerde olduğu gibi, bu toplumun 
“Ülke zenginse ben niye fakirim?” diye bir kez 
olsun başını kaldırıp sorması gerekmez mi?..
Ama...
189 ülke arasında:
İnsani gelişmede, 83’üncü sırada Türkiye...
Demokraside ise 89’uncu...
*
Ne yapacaksınız...
Belki de milletin durumu iyi de...
Vatandaşın bundan haberi yok...
Bekir Coşkun/Cumhuriyet, 05 Nisan 2011 Salı  

KADINA SAYGI, SEVGİ… 

Gelişmemiş erkek kadın gibi özgür değildir…
Doğayı hiçbir zaman kadın kadar sevmemiştir.
Kadın her zaman yaşam doludur.
Bunu fırsat buldukça dile getirir…

Kadının en büyük dostu aynadır
Ayna, kadına hayrandır…
Hiçbir zaman kadını aldatmamıştır. 

Kadın, en büyük yaratıcıdır sevgide, 
Giyimde, kuşamda, kendini süslemede…
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Kadının, giydiğini kendisine yakıştırması 
Gelişmemiş erkeğin aklını karıştırır…
Aklı karışan erkek, aklının karışmaması için kadını 
kapatır…

Kadın güzelliği ile, çekiciliği ile Yaratanı yansıtır.
Kadının güzel yüzü, endamı, işvesi, nazı…
Erkeği kıskandırır…

Bunun için kadın çekiciliğini göstermemeli.
Saçının bir teli, tırnağının ucu görülmemeli.

Kadını kapatarak bir ucubeye dönüştürürler. 
Toplumsal yaşamda kadın, görülmesin isterler…

Kadını kapatmak Yaratanın amacına aykırıdır. 
Yaratan’a saygısı olan, kadını kapatmamalıdır…
Çünkü Yaratan kadını, 
Sayılsın, sevilsin diye güzel yaratmıştır…

Ne mutlu bu söylediklerimi anlayana, 
Dünya daha tatlı olur, saygı, sevgi gösterdikçe 
kadına…

Daha başka ne söyleyebilirim ben; bu söylediklerimi 
anlamayanlara…
Daha başka ne söyleyebilirim ben; kadını erkekten 
aşağı sayanlara…
Av. Hayri Balta, 12.4.2001

ÖZGÜR KADIN 
GERİCİ, özgür kadını istemez.
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Çünkü özgür kadın onun sonudur.
Özgür kadın kültür demektir. 
Özgür kadın; sanat, resim, edebiyat, kitap, dergi, 
gazete, heykel, sinema, tiyatro, müzik demektir. 
* 
Özgür kadın; akıl demektir..
Öyle şeyh-meyh uçmaz...
Özgür kadın dürüsttür.
Şeyh uçmadığı zaman zaten ‘Hani uçmadı... Niye 
uçtu diyecek mişim?...’ der özgür kadın. 
*
Özgür kadın; modern yaşamdır.
Çatal-bıçak demektir.
Çağdaş kadın için; insanın karnında zikir edecek 
diye her gün bulgur yenilmez. 
Ne de sadece erkeğin canının istediği bir cuma 
gecesi sevişmenin kerameti vardır. 
* 
Özgür kadın temizdir.
Öyle kirli çorapları, kokan ayakları, tıraşsız 
yüzü, gülyağından parfümü olan erkeği sokmaz 
yatağına. 
* 
Özgür kadın demokrasidir.
Köle olmaz.
Mirasını ister, birey olarak tanınmak ister, söz 
hakkı ister, eşitlik ister.
Dayak yiyip, aşağılanıp, itilip-kakılmak istemez. 
* 
Özgür kadın çağdaşlıktır.
Çünkü özgür kadının doğurup büyüttüğü çocuklar 
gericiye asla ümmet olmazlar.
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Ne dergahlara müşteri çıkar özgür kadının 
yetiştirdiği çocuklardan, ne tarikatlara mürit, ne de 
gericiye oy verecek saflar... 
* 
Bu yüzden; gerici özgür kadını sevmez.
Kadın özgür olsun istemez.
Ve onu örtmek, kapatmak, susturmak, bastırmak 
için çarşafa-türbana sarmak ister. 
‘Türban’ diye tutturmaları bu yüzdendir. 
Gericinin sonudur özgür kadın... 
Bekir COŞKUN, Cumhuriyet, 
(2.3.2011 tarihli Armağan Büker iletisinden… 
Kendisine teşekkürler…)
+
KATKIDA BULUNANLAR:

“Ne mutlu bu söylediklerini anlayanlara...” 
Ne mutlu bana, 
Bunu yazan bir babanın kızıyım ya…
Teşekkürler... YENER BALTA, 13.4.2011
BİRKAÇ MEKTUP 

Sayın Balta, 
Günaydın.
Nasılsınız? 
Nasıl aday listelerini beğendiniz mi? 
Yazılarınız için teşekkür ederim…
Saygılar ve sevgiler…
İsa Kartal, 13.4.2011
+
Sayın Kartal, 
Önce saygımız, sevgimiz var… 
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Sağlık sorunumla ilgilenmen sevindirdi beni….
Ne var ki her geçen gün güçsüz hissediyorum 
kendimi…
 
Aday listeleri mi? Al birini vur ötekine…
Hiç fark etmez, hangisi olursa olsun, bize ne…
 
10 milyona yakın insan açlık sınırında, 
20 milyona yakın insan yoksulluk sınırında, 
Onlar konacak on milyara yakın maaşa…
 
Demeyecek hiçbiri:
Bu kadar aç, yoksul, işsiz varken…
Ben nasıl alırım bu paraları 
Maaş, olarak milletten……
 
Halk olarak bizim görevimiz:
Askere gitmek, vergi vermek, 
Siyaset ağalarının önümüze koyduğu sandığa 
Her dört senede bir gitmek...

Bıktım demokrasi figüranı olmaktan, 
Ne zaman söz ettimse insanlıktan…, 
Anamdan emdiğim sütü getirdiler burnumdan…
 
Şimdi kal sağlıcakla, 
Sevgiler sana…
Av. Hayri Balta, 16.4.2011
+
Sayın Hayri Bey, 
Öncelikle sağlık diliyorum. 
Umarım tasalanacak kadar sorun yoktur.
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Siz daha iyi bilirsiniz ya, 50 yaşından sonra maraz 
boldur. 

Neyse yine de sağlık olsun diyelim.
Doğa’nın (Tanrı’nın) dediğinin olacağını bilelim… 

270 küsur kadar vekil aday gösterilmediği için 
yeniden seçilemeyecek. 
Kalanlar yeniden seçilip gelecek…

Seçilenler, meclis açılır açılmaz alacaklar 3 aylık 
maaş... 
Seçime girmeden önce de üç aylıklarını peşin 
almışlardı zaten, 
Etti mi 6 aylık peşin maaş.

Vatandaş ağzı açık bakıp duracak…
Ülkenin % 99, 9’u Müslüman’dır Müslüman 
kalacak…
Peki, bir Müslüman çalışmadan, hak etmeden 
Hayri beyin dediği gibi 10 milyon civarında 
insanımız açken nasıl tok yatacak?. 
Ve onlar, tanrının sevgili kulları, başka ifadeyle, 
nasıl Müslüman olacak?

Peki, bu sistemde kime oy vermeliyiz?
Sonuç değişmiyor kime oy verseniz…

Biz eşek olduktan sonra, kim olursa olsun semerci, 
Eşeğin çalışması at içinse neden çabalasın ki?

Hep merak etmişimdir: Bu kadar düşüncesiz 
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içinde tek tük de olsa düşünebilenler ne yapsın?...
Bu düzende yaşayabilmek için ya dağda 
yaşayacaksın ya da düzene uyacaksın...

Ben de dâhil düşünemeyenlerden olduğuma göre 
tanrı düşünebilenlere sabır versin. 
Programını bizim yapmadığımız parti bizi ne 
bilsin…

Sağlıkla kalın.
Ahmet Dursun, 16.4.2011
+
Sayın Dursun, 
Önce sevgimiz olsun.

Görüşlerine katılıyorum.
Nasıl oluyor da böyle oluyor, 
Gerçekten şaşırıyorum…
Şimdi kal sağlıcakla, 
Saygılar sana…
Av. Hayri Balta, 19.4.2011

MURİTLERİ YAŞAYAN TANRI DERDİ/YAŞAYAN 
TANRI DA GÜMLEDİ GİTTİ 

Satya Sai Baba’nın kendisi bir Guru idi, 
Hindistan’da yaşar idi…
Guru: Brahmanizm’de din öğretmeni, eğitici…
Bu Guru, kendisine Tanrı dedirtti.

Dinsel törenlerinde sihirbazlık numaraları yapardı, 
Halk da bu numaraları mucize sanardı. 
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6 milyona yakın müridi için umuttu.
Şimdi bu müritler nasıl olacak mutlu…

Yaşayan Tanrı’ya kalsa 2019’da ölecekti. 
Ne var ki Yaratan (Doğa) kendisini dinlemedi.
“Gel bakalım, halkı aldatarak sürdüğün saltanat 
yetti!” dedi…

Kurduğu vakfın parasal varlığı 34 milyarmış.
Bu 34 milyar lira değil dolarmış…
Bu Guru, 
Bu kadar mal varlığını alın teri dökerek mi yapmış?.

Hakkında yapılan söylentiler içinde olumsuz 
olanları var. 
Gazeteler, dergiler, kitaplar müritlerini taciz ettiğini 
yazarlar.

126 ülkede tapınaklar yaptırmış.
Anlayacağınız bu da insanları saptırmış…
Bunlar içinde artistler, politikacılar, sanatçılar da 
varmış…

Şimdi öldü gitti bu Guru
Bakalım Müritleri yerine bir başkasını kor mu? 

İnsanların huyu böyledir…
İnsandan bile Tanrı üretir…

Av. Hayri Balta, 26.4.2011
+
Okursanız işte gazetede çıkan haber:



88

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN

Neler yapmış bu Guru neler?...
+
EKONOMİ SERVİSİ

Hindistan’da Hindu dinine mensup müritlerinin 
“yaşayan tanrı” olarak kabul ettiği ‘guru’ Satlıya 
Sai Baba (85) dün öldü. Müritleri arasında ünlü 
Hintli siyasiler, sinema yıldızları ve sporcular 
bulunan Sai Ba-ba’nın ölümü uluslararası ekonomi 
basınında da yankı buldu.
126 ülkede adına tapmaklar yapılan Sai Baha’nın 
müritlerinin bağışlarıyla oluşturulan ‘Sat-ya Sai 
Merkez Vakfı’nın varlıklarının değerinin 9 milyar 
doları geçtiği belirtiliyor. Hint basınında vakfın 
varlıklarının değerinin 34 milyar dolara kadar 
çıkabileceği de kaydedildi.
Doğduğu köy ‘şehir’ oldu.
Sai Baba’nın en ünlü müridi Hard Rock Cafe’nin 
kurucusu Isaac Tigrett olarak biliniyor. Bloomberg 
Haber Ajansı, Tigrett’in 1991 yılında Hard Rock 
Cafe’deki hisselerim” 108 milyon dolara satarak 
bütün parayı yoksullara ücretsiz sağlık hizmeti 
veren modern bir hastane kurması için Sai 
Baba’ya verdiğini yazdı.
1926 yılında doğan Sai Baba, 14 yaşındayken 
kendisinin ‘avatar’. yani 1918’de ölen Sai Baba 
adlı bir Hindu rahibinin reenkarnasyonu olarak 
ilan etti. Gurunun müritlerinin artmasıyla yaşadığı 
küçük Puıtaparti köyü de kurduğu vakıf tarafından 
yönetilen büyük hastanesi, üniversitesi ve 
okullarıyla hareketli bir şehir haline geldi.
Vakıf Hindistan’ın Mumbai, Haydara-bad ve 



89

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN

Çennai şehirlerinde de dini merkezler kurdu.- 
Bangalore şehrinde de büyük bir hastanesi olan 
vakıf, Hindistan’ın bir çok güney eyaletinde içme 
suyu projeleri yürütüyor. Sai Baba, 1960’da yaptığı 
bir açıklamada 2019’da öleceğini ‘ilan etmişti’.
Gurunun cenaze töreninin çarşamba günü 
yapılması bekleniyor, tngiliz BBC tarafından 
hazırlanan ‘Gizemli Rahip’ adlı belgeselde 
Sai Baba hakkında müritlerinin yönelttiği taciz 
iddiaları gündeme getirilmişti. Sai Baba’nın sahte 
mucizelerle göz boyama çalıştığını belirten bir çok 
muhalifi de var. Hindistan Başbakanı Manmohan 
Singh gurunun ölümünün büyük bir kayıp olduğunu 
söyledi. Yerine geçecek kişiyi belirlemeyen Sai 
Baba’nın ardından vakfı kimin yöneteceği ise 
açıklanmadı.
(MİLLİYET, 25.4.2011)

KAFAYA BAK KAFAYA… / NASIL ULAŞACAĞIZ 
BU KAFAYLA/ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA… 

Fatih Altaylının, “Cemaat Harekete Geçti” başlıklı 
yazısına; bir kişi, Osman Karataş adı ile yorum 
göndermiş. 
İşte Osman Karataş’ın Fatih Altaylı’ya gönderdiği 
ileti:

“SAYIN ALTAYLI
YAZINIZI OKUDUM. PEK MEMNUN OLAMADIM. 
NASIL Kİ BİZLER SİZİN  GİBİLERE YILLARDIR 
KATLANDIYSAK; BUNDAN SONRA DA SIZLER 
BIZLERE KATLANMAK  DURUMUNDASINIZ. 
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ÇÜNKÜ DÜMEN BIZE GEÇTİ.
HAZMEDECEKSINIZ, SINDIRECEKSİNİZ, 
BAŞKA ÇARENİZ YOK.
BÜKEMEDİĞİNİZ BİLEĞİ ÖPMEK DURUMUNDA 
KALACAKSINIZ.
HÜKÜMET DE BİZİZ......
CUMHURBAŞKANI DA BİZİZ....
YOK OLAN YÖK DE BİZİZ....
YARGIÇ DA BİZİZ...
HAKİM DE BİZİZ...
MEDYA DA BİZİZ...
ÇOK YAKINDA GENELKURMAY DA BİZİZ...
SİZLER FAZLA DÜŞÜNMEYİN BIRAKIN 
KENDİNİZİ BİZE...”
+
Fatih Altaylı, Osman Karataş’ı yanıtlıyor:
- İtirafınız için çok teşekkür ederim.  Siz her 
kimseniz ve bizi her kim olarak görüyorsanız. 
Umarım bu yazdığınız yorumu herkes okur…
“Osman Karataş’ın ne demek istediği çok açık. 
Hala tehlikenin farkında   olmayanlara, gücümüz 
yettiğince bu tür yazıları ulaştırabilsek!..” diyorum. 
(Armağan Büker, 28.4.2011 tarihli iletisinden)
+
Tehdit kokan bu satırlarda düşmanlık var.
Düşmanlık düşüncesi demokrasiye verir zarar…

Sormalı Osman Karataş adlı yurttaş’a:
“Nasıl sürükleyeceksiniz, 
Aydınlık Türkiye’yi ucubelerle dolu karanlığa?..”

Bu doğa yasasına aykırıdır. 
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Tarihin değişimine ayak uyduramayanlar, 
Ne denli yırtınırsa yırtınsın, 
Eninde sonunda çağdaşlığın, uygarlığın ışığı 
karşısında apışır kalır…
Av. Hayri Balta, 7.5.2011

NE OLUYOR BİZLERE?.. 

 2002 2010
Dış borç 125 milyon dolar 282 milyon dolar 
Kişi başına düşen kamu
Borcu 2918 dolar 4152 dolar
Cari açık 0, 63 Mil.Dol. 48, 5 Mil. Dol.
Borç faizine giden para    
80 yılda 135 Mil.Dol.
8 yılda 408 Mil.Dol.
İcralarda dosya sayısı 10 milyon 19 milyon
1 litre benzinin ederi 1, 66 lira 4, 16 lira
Dana etinin kilosu 8 lira 30 lira
Tutuklu ve hükümlü sayısı 59.187.000 122.404.00
İşsiz sayısı, ortalama 2.269.000 bin 3.259.000
+
Yukarıdaki statiksel bilgi bir okuyucumuz 
tarafından gönderilmiştir. Dikkatle okunursa; 
verilerin abartılmadığı görülür.
Ne var ki durum böyleyken Başbakanımızın 
ağzından bal ile kaymak akıyor. Ulusa seslenme 
konuşmalarına ulusumuza çağ atlatmış. Yoksulluk 
yok, işsizlik yok, kadınlara dayak, bıçak, kurşun 
yok. Kadınlara yapılan tacizlerden söz bile 
edilmiyor. 
+
Kadınlar saçının bir telini göstermemek için 
kapandıkça kapanıyor. Şimdi aile danışmanı bir 
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kadın: “Ben eşime ikinci kadın için izin verdim. 
Erkekler için çok eşlilik yasal olmalıdır…” 
diyebiliyor.
20-30 yıl önce bunlar hayaldi gerçek oldu. 
+
Yolsuzluk söylentileri almış başını gidiyor. Bizzat 
Başbakanımız, yolsuzluk yapanları, savcılara 
bildireceğine, milletvekili listesine almadım 
diyebiliyor. 
Gazeteler, 3 bin kişinin kaseti olduğunu 
yazıyor. Vatandaşların dinlendiklerinden, 
gözetlendiklerinden söz ediyor. Sorumlu 
yöneticilerimiz ise ileri demokrasiden söz ediyor. 
Bütün bunlara karşın Başbakanımız “Birinci parti 
olarak çıkmazsam seçimlerden, ben buralarda 
durmam!..” diyor. Sandıktan birinci parti olarak 
çıkacağına inanıyor ki böyle diyebiliyor. 
Bizlere de “Ne oluyor bizlere?..” demekten başka 
söz kalmıyor…
Av. Hayri Balta, 27.5.2011

İŞTE KORKUNÇ GERÇEK / BAKALIM NE 
DEĞİŞECEK… 
Sapla saman birbirine karıştı.
Millet, yalana alıştı…

Yalanda yarışıyorlar, 
Uyutmada uyuşuyorlar. 
Bir paket makarna, unla, 
Yoksul halkı uyutuyorlar…

Alın paketleri, reddetmeyin, 
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Size aldatanlara oy vermeyin…

İşte aşağıda korkunç gerçek…
Bu korkunç gerçek ne zaman değişecek?..
Av. Hayri Balta, 31.5.2011
+
KORKUNÇ GERÇEK

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 
“Bir Bakışta Toplum” başlıklı bir rapor yayınlamış...
OECD’nin otuz ülkesini kapsayan bu raporunda 
Türkiye ilgili şu saptamalara yer veriliyor:
* En yüksek gelir eşitsizliği olan ülkeler Şili, 
Meksika ve Türkiye  
*En düşük istihdam oranına sahip ülke; Türkiye...
 * İşsizlikte ikinci ülke; Türkiye...
* Yoksullukta üçüncü ülke; Türkiye...
* Çocuk eğitimine devlet kaynaklarından en az 
parayı harcayan ülke;Türkiye...
* Kadınların doğurganlık oranının en yüksek 
olduğu ülke ; Türkiye...
* Bebek ölümlerinde birinci ülke; Türkiye...
* İnsanlarının en kısa ömürlü oldukları ülke; 
Türkiye...
Bu araştırmayı yapan kuruluş; “OECD”; CHP ya 
da MHP için çalışan araştırma şirketleri değil; 
Bu yüzden Başbakan bu raporun doğru olmadığını, 
verilerin çarpıtıldığını söyleyemez..
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, 
yalanlayamaz
Peki ne yaparlar?
* Sadece görmezden gelirler...
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* Saklarlar, yok sayarlar!
* Çünkü her şey tabak gibi ortada... Bu sözlerin 
üstüne söz söylenmez!
“Enflasyon düştü, paradan altı sıfır atıldı, 
büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz...” (Büyük 
Yalan..)
Yukarıdaki veriler ne? Bu yoksulluğu, sefaleti, 
ayıbı kime, nasıl anlatacağız?
 ***
Aşk olsun sana OECD! Tam da seçimlere 5 hafta 
kala... Yapılacak iş miydi bu raporu yayınlamak!
+
KENDİLERİNE BENZETMİŞLER/HAYDİ GİDİN 
ARTIK DEMİŞLER 51/a

“4 Türk mühendis 8 ay sonra özgür 
AFGANİSTAN’DA 8 ay önce Taliban militanları 
tarafından kaçırılan 4 Türk mühendis serbest 
bırakıldı. 
Taliban sözcüsü, mühendislerin Ramazan 
Bayramı nedeniyle bırakıldıklarını açıkladı. 
Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’ne ulaşan 
mühendisler; İsmail Sağlam, Metin Ok, İmam Atlı 
ve Cafer Ferhat tutsak oldukları süre boyunca 
işkence görmediklerini, kendileri için fidye de 
ödenmediğini söyledi.” Haberi sayfa 11’de” 
(Milliyet, 5.9.2011)
 
DİNLİ DİNSİZ BİLMELİ/LAİKLİK ÇOK ÖNEMLİ

Yukarıdaki haberde dört Türk mühendisin 
fotoğrafları var;
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İnsan bunlara Türk demek için kırk tanık arar…
 
Başlarında takke, sırtlarında zubun, boyunlarında 
şal, kıçlarında şalvar. 
Bıyık, saç, sakal uzamış, birbirine karışmış. 
Gören, bunları mecnun, meczup sanar. 
 
Bu fotoğrafları yandaş gazeteler vermemiş, 
Her zaman yaptıkları gibi
Halkımızdan gerçekleri gizlemiş…
 
Bir kere laiklik giderse, 
Hepimize giydirilir bu kisve…
 
Giydirilecek kadınlarımıza burka, çarşaf, türban 
Direnen kadınlarımıza denecek “Senin yerin 
zindan!..”
 
Afganistan, İran, Pakistan, Suudi Arabistan…
Oralarda yaşayan da Müslüman…
Türkiye’de yaşayan çağdaş giyimli insan da 
Müslüman…
Aradaki farkı görür, aklını imana kurban etmemiş 
olan…
 
Laiklik varken Türklere bu kisve giydirilemez..
Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkler bu yaşamdan 
döndürülemez.
 
Şeriatçılar, bizi hiçbir zaman kendilerine 
benzetemeyecekler. 
Laiklikten dönmüş bir Türkiye’yi ancak düşlerinde 
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görecekler…
 
Laikliği etkisiz kalmaya kalkanlar.
Büyük bir hüsrana uğrarlar… 
Av. Hayri Balta, 6.9.2011

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN
 
Laikliği benimsemeden, 
Siyasete soyunurlar… 
Neden?
 
Laikliği anlarsanız, 
Kafir, Müslim insanı seversiniz…
 
Kafir de Müslim de değil mi insan, 
Laikliği anlayan, atar düşmanlığı aradan…
 
Bakınız, şeriatı baş tacı eden ülkelere…
Öldüresiye girmişler birbirine…
 
Afganistan’da, Cezayir’de, Libya’da, 
Irak’ta, İran’da, Mısır’da, Pakistan’da, 
Suriye’de, Tunus’ta, Yemen’de, Sudan’da…

Bu, Hıristiyanlıkta böyle, 
Müslümanlıkta böyle…
Gerçekler göz önünde, 
 
Kapılmış gidiyorlar şeriat denilen mıknatısa, 
Kalkınamazsınız bundan kurtulmadıkça…
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Sizin siyaset neyinize, 
Gidin, yaslayın başınızı şeyhinizin dizine… 
 
Av. Hayri Balta, 9.6.2011

ÖNCE İNSAN OLSAN YA KARDEŞ... 

AHA yine bildirdi:
“Bizi kardeş yapan Müslümanlıktır, laiklik değil...”
+
Kardeş!..
*
Laik Batı ülkelerinde yetmiş millet, din, ırk bir 
arada kardeş kardeş yaşıyor...
Birbirlerini kesmiyorlar...
Asansörlerde selam verirler birbirlerine...
Bak Müslüman ülkelere:
Mısır’da, Libya’da, Tunus’ta, Sudan’da, Cezayir’de, 
Yemen’de, Suriye’de, Irak’ta, İran’da, Pakistan’da, 
Afganistan’da Müslümanlar birbirlerinin gırtlağına 
çökmüşler AHA kardeş..
*
Niçin?..
Çünkü inanç, din, iman, mezhep gibi kavramlar 
devlet işin içine girdiğinde, asıl o zaman tüm 
insanların kardeşliği uçup gidiyor... 
Ama laiklik varsa; Müslüman, Hıristiyan, Budist, 
ateist bir arada yaşayabilir...
İnsan olmayı yeterli sayarak...
*
Doğrusunu istersen kardeş; sen anlamazsın ama 
laiklik önce “insan” olmakla ilgilidir...
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İnsan olan; dini, imanı kirli dünya işlerine 
karıştırmaz...
Allah’ın adını bin bir yalanın uçuştuğu seçim 
meydanlarında ağzına almaz...
Müslümanlığını çıkarı için kullanmaz...
Peygamberi; bin bir skandalın, yolsuzluğun, 
rüşvetin, rezaletin, haksızlığın, hukuksuzluğun, 
hırsızlığın döndüğü siyasi iktidarına ortak etmez...
Ki biz ona ne diyoruz:
Laiklik...
*
Laiklik olmadan asla demokrasi olmaz...
Yeryüzünde laik olmayan bir tek demokrasi 
göstersene bize kardeş...
AHA görelim...
Bir de utanmadan “demokrasiye” yapışmışsın...
*
Pekiii...
Müslümanlığı işin içine karıştırmadan, salt insan 
olarak öbür insanlarla “kardeş” olamıyor musun?..
Olamıyorsan...
Ne işin var laik devletin tepesinde...
Kırıta kırıta...
Altında kırmızı plaka, önünde eskort, arkanda laik 
devletin nimetleri, aylık net 15 bin yolluk, ödenek...
Git dergâhında otur...
*
Mustafa Kemal’in laik cumhuriyeti olmasaydı, 
oturacak yeriniz de olmayacaktı ya kardeş...
Bekir Çoşkun, Cumhuriyet, 12.5.2011

YÜZDE ELLİ DE OY VERMEDİ… 



99

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN

Evet!.. yüzde elli, yüzde elli…
Ama diğer yüzde elli de iktidara oy vermedi….

Hem de bu yüzde elli, seçmenlerin en duyarlı 
kesimi…
Ensesinde duyacak bu en duyarlı kesimin 
nefesini…

İşte en duyarlı kesimin diline dolağı konular.
Görmezden gelinecek konular değil bunlar…

Üç sosyalist milletvekili de Büyük Mecliste, 
Yaptırmazlar kendilerine Mecliste Ense…
Av. Hayri Balta, 16.6.2011

HAYALDİ, GERCEK OLDU! / EDEP YAHU! 
HALA MI AKP? 

Oraj poyraz yazdı biz de ayneeeeennnn 
katılıyoruz…
 
1. AKP iktidara geldiğinde bitmiş Terör Canlandı.
2. Yıllık kazancı karşılığı halkın malı Telekom’u 
yabancıya sattık.
3. Başbakan Yahudi düşünce kuruluşundan 
“Üstün Cesaret Ödülü” aldı. 
4. 2002’deki 2.78’lik benzini 4.5 lira yaptık.
5. 2004’ten beri Yunan askerleri Bulamaç 
Adası’nı ve Eşek Adası’nı İŞGAL altında tutuyor.
6. Hıristiyanlar Müslüman başbakanı BOP’un 
Eşbaşkanı yaptı. 
7. 2004’te Müslüman kimliğimizle İslamiyet’i yok 
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etmeye yemin eden Papa Innocentius’un heykeli 
önünde AB Anayasası’nı imzaladık.
8. AKP iktidarında Türkiye genelinde 25 bin Kilise 
acildi. 
9. Petrol kanunu ile yabancılara 50 yıllık imtiyaz 
verdik. 
10. Başbakan’ın 26 yasındaki oğlu Ahmet Burak 
Erdoğan 2.3 milyon dolara (4.6 trilyon TL.) 
GEMİCİK aldı. 
11. Yunan kilise bankası Turkiye’ de Finansbank’i 
satın aldı. 
12. İmralı’daki Bebek Katili Artin Agopyan ile 
sürekli görüşüyoruz. 
13. Bebek katilini yakında afla çıkaracağız. 
14. Mümin bayanı boneli RAHİBE Başörtüsüyle 
RAHİBEYE çevirdik. 
15. Deniz Feneri yüzyılın dolandırıcısı oldu. 
6 Müslüman Türkiye’de domuz, kesimlik hayvanlar 
arasına alındı. 
17. Başbakan’ımız Müslüman Irak’ı işgal eden 
“Hıristiyan ABD askerlerinin evlerine sağ salim 
dönmeleri için duacıyım” dedi…
18. Milletvekilleri 5 yılda emekli olurken, vatandaşa 
65 yası reva gördük. 
19. Habur’da PKK ile kucaklaştık. 
20. Hıristiyan olmayan Bardakçı Koyu’ndaki 
camiyi, kiliseye çevirdik elhamdülillah!
21. Anayasa Mahkemesi AKP’yi ‘Laiklik 
Karşıtı Eylemlerin Odağı’ olduğunu tescil etti 
elhamdülillah!
22. Terörist PKK ile savaşan subayları terörist diye 
Silivri’de topluyoruz elhamdülillah!
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23. Kurtuluş Savası’nda canımızla koruduğumuz 
topraklarımızın yüzde 5’ini üç beş kuruşa 
yabancılara sattık. 
24. Avrupa’da camiye izin verilmezken İlk 
Hıristiyan TV, çabalarımızla yayına başladı. 
25. YGS’de şifreyle yüz binlerce gencin geleceğini 
engelledik. 
*** 
EDEP YA HUUUUU... 

Melih Aşık Milliyet’te Yazdı: Açık
İzmir’e: Gavur...
Hopa’ya: Eşkiya.
Vatandaşa: Artist, ananı da al git. 
İsmet İnönü’ye: Faşist. 
Oktay Ekşi’ye: Edepsiz. 
CHP Milletvekili Ş. Kulkuloğlu’na: Dolandırıcı, 
Şehitlere: Kelle.
Kemal Kılıçdaroğlu’na: Edepsiz, alçak, ahlaksız. 
Devlet Bahçeli’ye: Alçakça iftira atıyor...
Nuray Mert’e: Namert.
Kıbrıslılara: Besleme
Ankara’da panzerin üstüne çıkan eylemci kıza: 
“Kız mıdır, kadın mıdır bilemem...”
Aynı muhterem lider, geçtiğimiz Nisan ayında 
İstanbul Esenler’deki bir açılış töreninde halka 
seslenirken neler mi demişti? Aynen aktaralım:
“Muhalefetin en iyi bildiği şey küfür etmektir. 
Ağızlarını bozuyorlar. Ağızları ile birlikte milletin 
temiz Türkçesini de kirletiyorlar. Güzel bir söz 
vardır; üslubu beyan ayniyle insan. 
Ağzınızdan çıkan ifadeler ne ise siz osunuz. 
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Meşhur sözümüzdür: Bir lafa bakarım laf mı diye, 
bir söyleyene bakarım adam mı diye... Dillerine 
hâkim olamıyorlar. Adeta cüruf saçıyorlar. Edep 
ya hu diyorum. Edep ya huuuu!”

Not:
Bu iletiyi gönderenleri not etmeyi unutmuşum. HB
+
KATKIDA BULUNANLAR:

Merhabalar, 
Gelen iki yazını okudum, iki yazıya tek yazı 
yazayım dedim.
Oraj Poyraz epeyce söylenmiş, % 50 öfkesi olabilir 
sanırım. Ne demişler; öfke baldan tatlıdır..
Benim sevdiğim söz ise; öfkeyi anlayabiliyorum 
ama onun söylediklerini anlayamıyorum..
Arkadaşımız AKP iktidarında 25.000 kilise 
açıldığını söylüyor, ya yanlış biliyor ya da yazım 
hatası yapmış.
Böl Türkiye illerine sayıyı nedir sonuç; il başına 
-yuvarlak- 300 kilise.. Sözlerini geri alman zordur 
ama yazını düzeltmen için olanak var. ‘Bardakçı 
koyundaki (sanırım Bodrum) camiyi kiliseye 
çevirdik’ maddelerden birisi de bu.
Arkadaşı tanımam ama bu işlerden hoşnut 
olmadığı gibi sonuç çıkartmak olası..Bu ülkede 
dinler arası diyalog için yapılan girişimler de var... 
Biraz sakin kafa ile yazdıklarını gözden geçirse ne 
kadar ajite olduğunu görürdü.
Aynı yollu işler CHP içinde de yapılıyor hem de 12 
Haziran akşamından itibaren, sıcak sıcak oh yeni 
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çıktı fırından !
Herkesin bildiği gibi bunlar yeni çıkmadı fırından, 
fırının başında sürekli ateşi geçirmemek için 
çabalayan kişiler vardı. 13 Haziran da fırın 
kapağının açıldığı gün..Bu ve benzeri girişimler 
kimin değirmenine su taşıyor, kimin evine su 
basıyor? Poyraz beyin söyledikleri herkesin 
malumu, yeni şeyler söylemeli cancağızım...
Kelle avcılığı bilindiği gibi ilkel kabile dönemlerinin 
bitmesi ile sona erdi. Sadece Güney Amerika’da 
lokal kaldı bir de Türkiye’de.
O. Poyraz arkadaş ‘Avrupalı camiye (minareye 
olabilir mi) izin vermezken ‘ bizim ilk Hıristiyan 
TV yi yayına başlattığımızı da maddeler arasına 
almış. Bilemiyorum yanılıyor olabilirim ama bu 
bana biraz ayrımcılık koktu, hoşgörüden uzak 
izlenimi veriyor.. Ah işte o tat yok mu ! insanları 
yanlışa sürüklüyor... Ayrıca bahsettiği; domuzun 
kesimlik hayvanlar arasına alınması da bence 
sakıncasız.. Hatta protein alamayan çok büyük bir 
kesim için elzem bile sayılır. Ah Mustafa Ekmekçi 
ah, az mı uğraşmıştı bu konu ile…
Servet Şahin, 17.6.2011
+
Not:
Servet Şahin haklı. İletiyi gönderen: “8. AKP 
iktidarında Türkiye genelinde 25 bin Kilise açıldı.” 
diyor… 
Gerçektenden 25 000’i 81 ilmimize bölsek; her ile 
380 kilise eder ki; böylece Avrupa’yı bile geçmiş 
oluruz. Nasıl olmuş da dikkatimden kaçmış. Bu da 
gösteriyor ki bizi bile gaza getiriyorlar…
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Hayri Balta, 17.6.2011

AHMAK YARGIÇLAR 

+
KUDÜS’TE KÖPEĞE RECM CEZASI

“KUDÜS’TE bir din mahkemesi, 20 yıl önce 
mahkemeye hakaret eden laik bir avukatın 
reenkarnasyonu olduğu kanaatine vardığı köpeğin 
taşlanarak öldürülmesine karar verdi. 
Köpek kaçıp kurtulmayı başaramasaydı, çocuklar 
tarafından taşlanacaktı.” (Milliyet, 20.6.2011)
+
Neyzen Tevfik bir gün insanların garip 
davranışlarına dayanamamıştı.
Bütün içtenliğiyle Allah’a ünlenmişti.
“Ey Allah’ım şerefli mahluk diye yarattığın bunlar 
mı?
Bunlar şerefli mahlukat değil tam bir eşek 
sürüsü…”
Yukarıdaki küçük haberi okuyunca aklıma Neyzen 
Tevfik’in bu beyti geldi. 
İnsanları yargılamak üzere kulan bir mahkeme hiç 
köpeği yargılayıp mahkum eder mi?
İnsan merak ediyor? Bu din mahkemesi hangi 
dine mensup diye. Kudus dediğine göre ve de 
“Şeriat Mahkemesi” demeyip “Din Mahkemesi” 
dediğine bu din mahkemesi muhakkak Yahudilere 
ait bir Din Mahkemesi.
Bilindiği gibi reenkarnasyon ruh göçü anlamına 
gelir. Yine bilindiği gibi dinlere göre insanın 
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bedeni ölür; ama, ruhu yaşar. Hintlilerden gelen 
bu anlayışa göre; ölen insanın ruhu, değişik 
hayvanların bedenine girerek değişik zamanlarda 
gelip gelip gider dünyaya…
Zamanında laik bir avukat bu Din Mahkemesi’ne 
hakaret etmiş. Anlaşılan Din Mahkemesi avukatı 
mahkum etmeye zaman bulamadan laik avukat 
ölmüş. Avukat ölmüş ama; ruhu yaşıyor ya. Laik 
avukatın ruhu da bir köpeğin donuna girerek 
yeniden dünyaya geliyor. Olacak iş mi bu?
Peki Din Mahkemesi bu laik avukatın ruhunun 
köpek donuna girdiğini nereden bilmiş?. 
Bunlar koca koca adamlar. Din Mahkemesine 
yargıç olmuşlar.
Yargıç olmuşlar ama kin ve nefret duygularından, 
aradan 20 yıl geçmesine karşın, kurtulamamışlar. 
Amaç laik avukattan intikam almak. Ölmüş de olsa 
onu kamu oyunda mahkum etmek. 
Cehaletleri boylarını aşmış.
Yüce Yaratan da bu cahiller sürüsünü insan diye 
yaratmış…

Güler misin, ağlar mısın?
Yoksa, bu tür insanların garip davranışlarını, 
Ahmaklıklarına mı bağlarsın…
Av. Hayri Balta, 23.6.2011

ŞU DOMUZUN DOMUZLUĞUNA BAK… 
İNSAN, DOMUZA MUHTAÇ OLACAK…
+
Domuzdan İnsan Organı Üretilecek
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“Domuzlara enjekte edilecek kök hücreler 
sayesinde üretilecek insan organları daha sonra 
insana nakledilebilecek. Kök hücre araştırmalarını 
ilerleten bilimciler, sıçanlardan aldıkları kök 
hücreleri, genetik olarak değiştirilmiş fare 
embriyosuna enjekte ederek farelerde sıçana ait 
organlar geliştirmeyi başardı. 
Uzmanlar bu tekniğin domuzlarda insan organı 
üretmeyi de sağlayabileceğini düşünüyor. Bu 
yöntemle nakil için sıra bekleyen hastalara yetecek 
sayıda organın sağlanabilmesi hedefleniyor. 
Organlar hastanın kendi kök hücreleri kullanılarak 
elde edildiğinden, nakil sonrası organın vücut 
tarafından reddedilmesi riski de en aza indirilmiş 
olacak.
Araştırma ekibinin başında bulunan, Japonya’daki 
Tokyo Üniversitesi Kök Hücre Biyolojisi Merkezi 
Başkanı Profesör Hiromitsu Nakauçi, yeni 
uygulanacak tekniğe ilişkin, “Böylece organ 
ihtiyacına cevap vereceğiz. Fareler ve sıçanlar 
üzerinde denediğimizde başarılı olduk. Artık 
fonksiyonel insan organı üretiminde kendimize 
daha çok güveniyoruz” dedi. TELEGRAPH 
(TARAF, 21.6.2011)
+
Sanki, bilim adamları, insanoğlunun bağnazlığına, 
yobazlığına tutuculuğuna nispet yaparcasına 
domuzdan organ üretmeye çalışıyor. Başka 
hayvan mı yok da domuzdan üretiliyor. 
Hıristiyanların bu bilimsel çalışma hakkında 
bir itirazlarının olacağını pek sanmıyorum. 
Onlardaki domuz düşmanlığı Yahudilerdeki, 
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Müslümanlardaki kadar yoğun değil…
Domuza karşı bu düşmanlık nereden kaynaklıyor. 
Önce bu konuda düşüncelerimizi açıklayalım. 
Eskiden domuz, Yahudilerin totemi imiş. 
Biliyorsunuz totemler kutsal varlıktır. Onlara saygı 
duyulur, onları incitecek davranışlarda bulunulmaz.. 
Bir çeşit tabudur domuz, dokunulmazlığı vardır. Bu 
nedenle Yahudiler domuza dokunmazlar; tersine 
bir tür saygı duyarlar. 
Bu domuz anlayışı, Yahudilerden Müslümanlığa 
geçerken başka biçimde yorumlanmış. Domuza 
saygı, düşmanlığa, nefrete dönüşmüş. Bu 
nedenle Müslümanlar domuzdan kaçarlar, etini 
yemezler. Domuz yağını büyülerinde kullanırlar. 
Domuzun adının geçtiği yerde dikkat kesilirler. 
Domuzu kötülemek içinde elden gelen söylentiyi 
uydururlar. 
Şimdi böbreği iflas etmiş olan bir Müslüman’ı 
hastayı düşünelim. Doktorlar diyor ki: “Sana 
böbrek nakli yapmak gerek. Bu böbreği de bir 
domuzdan almak gerek!..”
Ölümle burun buruna olan hasta; acaba bu öneri 
karşısında nasıl bir davranış gösterecek. 
“Bana domuzdan böbrek nakli yapılacağına 
ölürüm daha iyi…” mi diyecek; yoksa, “Yaşam her 
şeyden tatlı. Her şeye karşın yaşamak zorunda 
yız!...” diyerek organ nakline rıza mı gösterecek?...
Gerçi böyle bir durumda, din adamlarınca, 
“Domuzdan böbrek nakli yapılarak yaşayacağına 
ölsün daha iyi!..” bir fetva verileceğini pek 
sanmıyorum. Çünkü insanın yaşamı söz konusu. 
Bu konuda hemen olumlu bir fetva çıkarılarak 
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soruna çözüm getirilecektir. 
Sonuç olarak başlığa dönelim. “Şu domuzun 
domuzluğuna bak! İnsan domuza muhtaç 
olacak…”
Av. Hayri Balta, 29.6.2011

SATYA SAİ BABA’YA BAK / NERDE KALDI 
GURU OLMAK 

Hindistan’da 50 milyon kişi buna Tanrı’nın 
yeryüzündeki sureti diyormuş. 
Bunlar buna; Tanrı’nın yeryüzündeki sureti 
diyedursun. 
O ise evinde külçe külçe altın, gümüş, milyonlarca 
sterlin biriktirmiş. 

Gelin, önce aşağıdaki habere bir göz atalım…
Bizim Hintli Guru kaç kilo altın, gümüş, 
Kaç milyon sterlin biriktirmiş 
Ona bakalım… 
+ 
HİNTLİ GURUNUN EVİNDE/ALTIN, GÜMÜŞ 
KÜLÇE KÜLÇE 

Hindistan’da  50 milyon kişinin Tanrı’nın 
yeryüzündeki sureti olarak tapındığı Sai Baba’nın 
nisanda hayatını kaybetmesinin ardından kirli 
çamaşırları ortaya döküldü. 
Ölümünün ardından en yakın yardımcıları 
aralarında kavgaya tutuşunca tapınağı yöneten 
vakıf inceleme başlattı. İnceleme için seçilen grup 
gizli odalarda altın, elmas ve paradan oluşan 
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yığınlarla karşılaştı. 
Odalarda 1.6 milyon sterlin (4 milyon TL), 98 kg 
altın, 307 kilo gümüş bulundu. DIŞ HABERLER 
(Milliyet, 4.7.2011)
+
Bir kişi altın gümüş derdine düştü mü…
Keserim ondan ümidi. 
Ahlak, din açısından savı (iddiası) olmayanlara 
sözüm yok….. 
Çünkü onların erdem konusunda bir savı (iddiası) 
yok…

Onun dünyası para, mal mülk, şan şeref, ündür.
Onun için en tatlı gün çok para kazandığı gündür…

Sözüm ermişlik, guruluk savında olanlaradır…. 
Bunların mal mülk peşinde koşmaları Tanrı’yı 
dışlamadır. 

Bütün öğütler paraya pula düşkün olanlar içindir. 
“Deve’nin iğne deliğinden geçmesine inan ama;
Zenginin huzur bulacağına inanma” denmiştir. 

Bu konuda Kuran şöyle demektedir:
“… onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar 
cennete giremeyeceklerdir!” (K. 7/40) 

Bu konuda İncil’de şöyle demektedir:
“Devenin iğne deliğinden geçmesi, 
zenginin Tanrı Egemenliğine girmesinden daha 
kolaydır.” 
(İncil, Matta. 19/24. Markos, 10/25. Luka.18/25)
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Bu ayetlerde sözü geçen “Cennet” ve “Tanrı 
Egemenliği”; 
İnsanın davranışları nedeniyle duyduğu huzur ve 
güvendir… 
İnsanın dünyayı kazanıp da huzurunu, güvenini 
yitirmemelidir.

Anlaşılan; Satya Sai Baba bu gerçeğe ermemiş. 
Bu dünyaya ot gibi gelmiş ot gibi gitmiş... 
Av. Hayri Balta, 5.7.2011

İLİŞKİYE GİRMEZSEM DELİRİRLER… 
KADIN ERKEK HİÇBİR MÜRİDİMLE ZORLA 
CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİM.

Olay Bursa’da geçiyor. 
Polis arama için eve giriyor.
Tarikat Lideri ifadesinde şöyle diyor:

“Kadın erkek hiçbir müridimle zorla cinsel ilişkiye 
girmedim. Daha önce müridim olan kişiler beni 
şikayet etmiş olabilir. Zikir esnasında cezbelenen 
kişi sır odama gelir. Ben hiçbir şey yapmam. Onlar 
kendileri gelip kucağıma oturur. Benim tarikat lideri 
olarak sır odasına gelen müridime cinsel ilişkiye 
giremeyeceğimi söyleme gibi bir lüksüm olamaz. 
Ben cezbelenen müridimle ilişkiye girmezsem, 
mürit zikir durumundan dolayı yanmaya başlar. 
Gücü kalmaz ve delirir.” (12.7.2011 tarihli Hürriyet 
ve Milliyet Gazetesi…)

Şeyhte fantezi bol
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Yeter ki sen. İstekli ol. 

Şeyhle ilişkiyi girdin mi, 
Cennet-i alâ garanti…

Sır Odası’na Karı koca birlikte gelenler de var. 
Şeyhimiz, karının da, kocanın da gönlünü yapar. 
Şeyhimiz ilişkiye girmezse, 
Hafazan Allah, delirir bunlar. 

Atatürk, boşuna kapatmadı dergahları….
Burada kalanlar içerdi eroini, esrarı, 

Laik eğitim dışlanırsa, 
Bilimsel eğitim boşlanırsa, 
Hayal aleminde yaşayanlar, 
Cennet’e sokulurlar işte böyle Sır Odası’nda…
Av. Hayri Balta, 12.7.3011

SORUNU NASIL ÇÖZECEĞİZ?.. 
 
2003 yılı 31 şehit… 
2004 yılı 75 şehit… 
2005 yılı 105 şehit…
2006 yılı 111 şehit… 
2007 yılı 146 şehit… 
2008 yılı 177 şehit…
2009 yılı 80 şehit… 
2010 yılı 106 şehit… 
2011 Şehit sayımızın 200′ü çoktan geçtiğini 
biliyorum.
(Bir iletiden...)



112

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN

+
Görüldüğü gibi her gün artıyor şehitler. 
Bu şehitler; asker, polis gibi görevliler. 
 
Sivillerden ölenleri de sayarsak, 
Şehit sayısı 30 binleri aşacak…
 
Gündemdeki sorun: Ne edeceğiz?
Bu sorunu nasıl çözeceğiz?
 
O diyor; askerim olsun, bayrağım olsun, vatanım 
olsun. 
Türkiye Cumhuriyeti mi? O biraz uzak dursun…
 
İmralı’daki ahkam kesiyor. 
Kendisine söz hakkı verilsin istiyor…
“Yoksa bu iş şehirlere sıçrayacak.
Değil binler; on milyonlar ölecek…” diyor.

Türklerin geleneğinde bir karış toprak verilmez.
Bilinmeli ki bu sorun savaşla çözülmez. 
 
Biraz anlayış, biraz sağduyu. 
Öncelikle Kürtler denemeli bunu…
 
Bu iş daha çok su götürür…
Bakalım; kim kalır, kim ölür?...
Av. Hayri Balta, 21.7.2011

BU DA YANDAŞ BANKA… 

Bilirdik vardır yandaş medya, 



113

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN

Şimdi de çıktı yandaş banka…

Bir bayanın eşi tutuklu, yatar İstanbul Silivri’de…
Kendisi de görevli bir bankada; Ankara 
Ümitköyde…

Kadıncağız her Cuma akşamı biner otobüse
Eşini görmek için gider Silivri’ye…
Pazar akşamı yeniden biner otobüse, 
Döner, Ankara Ümitköy’deki işine…

Bıkmış bu gidip gelmelerden, 
Yardım istemiş banka genel müdüründen…

“Beni İstanbul’daki bir şubeye atayın.
Eşime gidip gelme eziyetinden kurtarın…”

Sen misin böyle bir istekte bulunan?
Şimdi çalışacağın yer: Van…
Bu uygulamanın neresinde hukuk, 
Neresinde insan hakları, neresinde vicdan…
Buna ne diyecek AKP’li ilgili Bakan, 
Bu uygulamaya nasıl bakacak Başbakan…

Banka Müdürünün bu tutumu partizanlık değil mi?
Devletin Bankası Partizanlık eder mi?

Bu partizanlıktan da öte bir zulümdür. 
Bu zulmü görmezden gelen de zalimdir…

Bilirdik vardı yandaş medya…
Şimdi oldu bir de yandaş banka…
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Av. Hayri Balta, 28.7.2011

MEYAN ŞERBETÇİLERİ… 

“Antepli yurttaşlarım Meyan şerbeti satıyor. 
Oruç ağız bağırıyor:

- Ağzınız tatlansın iftarda...
- Torbası bir lira…

Bir kaldırımda en az on beşi bir arada…
Gaziantep kaldırımlarında; 
Meyan şerbeti satan satana…
(Fevzi Günenç’in 2.8.2011 tarihli yazısından…) 

Gaziantep’te kaldırımlar….
Gözlerimin önünde canlanırlar. 
Meyan şerbeti satıyor şimdi 
O kaldırımlarda yoksul insanlar…
Bu insanları görünce
İnsan olan insanların 
Yüreği sızlar… 

Bunların ailesi, çocukları var. 
Ne yer ne içer bunlar?..
Kimlere oy verdi acaba, 
Bu meyan şerbeti satanlar?..

“Kalkındık, kalkınıyoruz!..”
Evet! Siz kalkınıyorsunuz, 
Ama bizler meyan şerbeti satıyoruz…
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50 yıl önce böyleydi Gaziantep kaldırımları.
Dile getirirdik gazetelerde yoksulluk satanları…
Komünistlik saydılar bu çabamızı…
Bu cahiller, vatana haini sandılar yoksula 
acıyanları…

Denemesi beleştir.
İstersen insanları bu duruma düşüren düzeni 
eleştir.
Gör bak o zaman, kimler başına bela kesilir?...

Meyan şerbetçileri!.. Meyan şerbetçileri!..
Size de uğruyor mu Ramazan Bereketi…
Av. Hayri Balta, 2.8.2011
+
Canım ustam, 
Sonsuzca inandığım bir söz var: “Sanatçı çağının 
tanığı olmalıdır; eğer tanığı olamıyorsa, sanığı 
sayılır.”
Meyan şerbetçileriyle ilgili şiirin, bu sorumluluğun 
yerine getirilişinin son örneği. Çok güzel olmuş. 
Beynine sağlık. 
Senin gibi güzel bir şaire esin verebildiğim için ne 
mutlu bana.
Saygı..
FEV, 2.8.2011
+
Günaydın Baba, 
İlk işim yazını okumak oldu maillerime bakarken...
Ellerine sağlık ne güzel dizeler halinde 
dillendirmişsin, bilinçsizliği, yoksulluğu... Bilince 
dönüştüğünde nelerle karşılaşacağını, ne de iyi 
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bildirmişsin...
Olsun bu düzeni kuranların da, bu düzene 
uyanların da işine geliyor, açlık, inanç... Yoksa ne 
ile uğraşacaklardı. Allah katında bir yerlere çıkmak 
için nefisleriyle mücadele eden insanlarımız... O 
uyudukça diğerinin işine geliyor, baksana alan 
memnun satan memnun durumu meydanlarda...
Senin gibi bir babam olduğu için bir kez daha 
teşekkür ederim, bir kez, bin kez daha mutluyum, 
seni çok seven kızın. 
YENER, 3.8., 2011

MEYAN ŞERBETİ LİMİTSİZ, ÇAY DA LİMİTSİZ, 
BİR TEK EKSİK VAR: ÇAY SİMİTSİZ.

İFTARİYELİKLER: 
Bal, Zeytin, Peynir, Reçel, Tereyağı, 
Söğüş. Hurma, Kuru Üzüm, Kuru Kaysı, 
ÇORBA:
Süzme Mercimek Çorba 
ARA SICAKLAR 
Fındık Lahmacun, Firik Pilavı, Antep Dolma, 
İstersen üstüne İçli Köfte, Yuvalama, 
SALATA
Çiğköfte
Mevsim Salata, 
Ne istersen var burada
ANA YEMEK 
Karışık Kebap, 
İstersen: Patlıcan Kebap, 
Yetmedi mi?
Kuzu Şiş, Tavuk Şiş, Kaburga, Adana Kebap…
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AYRICA MEYVE TABAĞI, DOLU…
TATLI
Antep Baklavası, olur mu?
İÇECEK ÇEŞİTLERİ
Soğuk İçecekler; cola, fanta, ayran, 
meyve suyu, soda şalgam…

Meyan şerbeti limitsiz, çay da limitsiz, 
Bir tek eksik var: çay simitsiz. 
(Hürriyet Ankara, 5.8.2011)
+
Bir gazete ilanından aldım yukarıdaki satırları
Bir ilan da benden olsun, kalmasın hatırları…

Bir, bir hırka bir lokma diyen Sofilere bak!..
Bir de sofuların iftar sofrasına bak!..

Ne bu yahu! Kıyamet mi kopuyor. 
Bu sofular; bu kadar yiyeceği neresine sokuyor?...

Böylesine yenirse yemek, 
Şişiverir; karın, göbek…
Şişerse karın, göbek…
Görünmez; göbekten etek…

Karın, göbek böyle şişerse, 
Tekler cinsellik de…

Kalp krizi, beyin kanaması, tansiyon…
Bizim sofular iftarda şampiyon…
Av. Hayri Balta, 15.8.2011
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PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN 
BELLİ OLUYOR… 

Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayretin Karaman 
hocamıza “perşembenin gelişini çarşambadan 
belli etiği için:

TEŞEKKÜR ETMELİYİZ

Aldı H. Karaman: - “İslamcılık, öteki dinler ve 
ideolojilere karşı İslam’ı koyma, savunma, yaşama, 
koruma ve yayma davasıdır” (20.01.2011) diyor.
Aldı Ö. İnce: - Demek ki laik ve demokratik 
bir toplumda İslamcılığın barış içinde birlikte 
yaşaması, başka dinlere eşit özgürlük tanıması 
mümkün değildir. İslamcılık totaliterdir, 
mutlakıyetçidir, demokrasi ile bağdaşamaz!
Aldı H. Karaman: - “Şüphe yok ki liberal 
demokrasilerdekine nispetle (hak ve hürriyetler) 
daha sınırlı olacak, İslam nüfusunun büyük bir 
çoğunluğu veya hâkimiyetini temsil ettiği bir 
devlette umumi ahlak anlayışı farklı olacağı ve 
bunun da kamu düzeni ile ilgili bulunduğu göz 
önüne alınırsa -en azından-İslam ahlakına aykırı 
davranışların kamuya açık alanlarda icrasına 
kısıtlama gelecektir.”
Aldı Ö. İnce: - Hayrettin Karaman İslami 
demokrasilerde hak ve hürriyetlerin, çağdaş 
demokrasilerle uzlaşması olanaksız sınırlarını 
çiziyor. Oysa, demokratik ve çoğulcu bir 
toplumda her din kendi yoğunluk ve çoğunluğunu 
unutmak zorundadır. Dini hep birlikte (kolektif) 
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yaşama zihniyeti dinlerin ortaçağlarına özgü bir 
tutkudur. Dinler bireyselleşmeden, kendileri ve 
dindarlar demokratikleşemezler ve demokrasiyi 
anlayamazlar. Dolayısıyla, İslam kamusal alandan 
camiye çekilmeden, Müslümanların çokluk olduğu 
bir ülke demokratikleşemez, özgürleşemez. Bu 
gerçek ve doğruları itiraf ettiği için Hayrettin 
Karaman’a teşekkür etmeliyiz.
(Özdemir İnce, Hürriyet, 17.8.2011) 
+
Yukarıdaki satırlar bize perşembenin gelişini 
çarşambadan gösteriyor.
Bu nedenle Hayrettin Karaman Hocamıza 
teşekkür etmemiz gerekiyor. 

Anlayana sivrisinek saz.
Anlamayana davul zurna az…
Av. Hayri Balta, 17.8.2011

İLAHİYATÇISI BÖYLE OLAN ÜLKENİN... 

SÜLEYMAN ÖZIŞIK, İnternethaber.com, 22 
Ağustos 2011 Pazartesi

Biri, nikahlı karısı tarafından sekreteriyle yatakta 
aşna fişne yaparken basılır yüzü kızarmaz.. 
Beriki otel odasında porno film izlerken yakalanınca 
“Konu üzerine dini fetvalar vermek adına izledim” 
diyebilecek kadar pişkin davranır...
Bir diğerinin alelade bir evde bir kadınla seks 
yaparken çekilen kaseti olduğu iddia edilir. En 
moda deyimle “Montaj efendim montaj” der 
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ama bu iddiayı en çıplak haliyle televizyonlarda 
gazetelerde bağıra bağıra anlatanlar hakkında 
dava açmaya yüreği yetmez, bana iftira attılar 
demez, diyemez.. 
Camide karşısına kayıt cihazı koyup Cem 
Yılmazvari espriler yapan diğer zat, “Ben helal 
olan her şeye binerim” diyerek, kadını cinsellik 
anında bir binek hayvanı gibi gördüğünü itiraf 
etmedi mi?
Kimse çıkıp da bunlara, “Bu işler gazeteciler 
önünde şaklabanlık yaparak değil, bilimsel makale 
yazarak çözülür. 
Adının önüne Prof. Dr. unvanı yazmak kolay da, o 
unvanın hakkını vermek zor. 
Bir yandan ben bilim adamıyım diyeceksin, diğer 
yandan kamera önlerinde dans edeceksin. 
Be adam senin neren doğru ki bana doğruyu 
gösterme hevesindesin?” demiyor, diyemiyor..
+
Yukarıdaki satırları SÜLEYMAN ÖZIŞIK’tan 
(İnternethaber.com) aldım. 
Bu yazıdan yukarıdakileri özet olarak çıkardım.

İsteyen bu adresten yazının tamamını okuyabilir.
Öylesine acı gerçeklere değiniyor ki yazı, 
Okuyan küçük dilini yutabilir.

Bu din adamları en medyatik olanlarıdır.
Televizyon televizyon program yapanlarıdır.
Ayrıca bunların onlarca yüzlerce kitapları vardır. 

Kimisi zina yaparken basılır karısı tarafından…
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Kimi porno filmi izler otel odasından…
Yine de geçilmez tafralarından…
Bunlara 10 üzerinden sıfır not verilir tarafımdan.

Hele biri var ki hayat kadınları ile kaseti çıkar…
İki hayat kadını ile ayrı ayrı yatar

Bu kaseti gördüm ben gözümle…
“Efendim, bu kaset montajdır, bana komplo 
kurulmuştur” demekle, 
İşin içinden çıkılmaz öyle…

“Ben helal olan her şeye binerim” sözleri ile de 
meşhurdur bu adam…
Helal olmayana da binmekte çok usta anlaşılan…

Halkımız için bunlar ilginç örneklerdir…
Din; ahlaktır, edeptir, nefsi dizginlemektir.
Şimdi söyleyin bana;
Bunlara ne demek gerekir?...
Av. Hayri Balta, 24.3.2011

CEHENNEME KADAR YOLUN VAR… 

Yıkıldı en sonunda Kaddafi denen gaddar, 
Yıkılsın gitsin, cehenneme kadar yolu var. 

Yani şimdi biz bu zalime mi sahip çıkacağız?
Nasıl olur da emperyalistleri suçlayacağız?

Bu zalim, zalimleri bile söz sahibi ettiğine göre, 
Böyle bir zalime:
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“Cehenneme kadar yolun var!” demek düşer 
bize…

Bir zalime yazık oldu demek bize mi kaldı.
Bu zalim, halkından layık olduğu yanıtı aldı…

Bir zahmet okuyun aşağıdaki yazıyı…
Yok olup gitmektir zalimin layığı…
Av. Hayri Balta, 29.8.2011
+
ZALİMLİĞİN BANALİTESİ 
(Banal: Basit, âdi, bayağı, sıradan…) 

Hannah Arendt yine haklı. ‘Kötülüğün sıradanlığı’ 
insanı şaşırtmaya devam ediyor. 
Libya’da daha düne kadar, ‘Yıkılmadım, 
savaşacağım’ mesaj veren Kaddalî, şimdi 
isyancılarla pazarlık edip ülkeden güvenli çıkışını 
sağlamaya çalışıyor. 
Hey korku, sen nelere kadirsin! 
Diktatör daha bundan bir kaç ay önce, zulmüne 
başkaldırdılar diye kendi halkını ‘fareler gibi 
ezmekten’, ‘pislikleri temizlemekten’ söz ediyordu. 
Yıllar boyu yaptığı gibi:
Geçmişte hapishane koşullarından şikayetçiler 
diye 1500 siyasi mahkumu tek bir emirle bir saat 
içinde kurşuna dizdi. 
Döve döve, öldüre öldüre ülkesinde aydın, avukat, 
doktor, bırakmadı.
Kendi ve ailesi lüks içinde yaşarken, milyarlarca 
dolarlık servetini yurt dışında tuttu, petrol zengini 
ülkesini açlığa mahkum etti. 
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Giderayak elindeki esirleri bile canlı canlı yaktı. 
Şimdi ‘Gelin konuşalım, hükümeti devredeyim’ 
diyor. Buna ancak ‘Cehenneme kadar yolun var’ 
denir...” (Milliyet, 29.8.2011)

DİNLİ DİNSİZ BİLMELİ / LAİKLİK ÇOK ÖNEMLİ 

Aşağıdaki haberde dört Türk mühendisin 
fotoğrafları var;
İnsan bunlara Türk demek için kırk tanık arar…

Başlarında takke, sırtlarında zubun, boyunlarında 
şal, ayaklarında şalvar. 
Bıyık, saç, sakal uzamış, birbirine karışmış. 
Gören, bunları mecnun, meczup sanar. 

Bu fotoğrafları yandaş gazeteler vermemiş, 
Her zaman yaptıkları gibi
Halkımızdan gerçekleri gizlemiş…
Bir kere laiklik giderse, 
Hepimize giydirilir bu kisve…

Giydirilecek kadınlarımıza burka, çarşaf, türban 
Direnen kadınlarımıza denecek “Senin yerin 
zindan!..”

Afganistan, İran, Pakistan, Suudi Arabistan…
Oralarda yaşayan da Müslüman…
Türkiye’de yaşayan çağdaş giyimli insan da 
Müslüman…
Aradaki farkı görür, aklını imana kurban etmemiş 
olan…
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Laiklik varken Türklere bu kisve giydirilemez..
Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkler bu yaşamdan 
döndürülemez.

Şeriatçılar, bizi hiçbir zaman kendilerine 
benzetemeyecekler. 
Laiklikten dönmüş bir Türkiye’yi ancak düşlerinde 
görecekler…

Laikliği etkisiz kalmaya kalkanlar.
Büyük bir hüsrana uğrarlar…
Av. Hayri Balta, 6.9.2011

KENDİLERINE BENZETMİŞLER / HADİ GİDİN 
ARTIK DEMİŞLER…
Afganistan’da kaçırılan 4 Türk mühendis serbest
Taliban’ın Afganistan’da 8 ay önce kaçırdığı 4 
Türk mühendis serbest bırakıldı. 4 mühendisin 
Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’ne ulaştığı bildirildi. 
Kaçırılan Türklerin işkence görmediği bildirildi 
(Milliyet, 5.9.2011)

ON BİN KİŞİ DE BİR KİŞİ… 

On bin kişide bir kişi okuyor…
Okumayan toplumun başbakanı da
Ortadoğu liderliğine oynuyor...

Aşağıda Yılmaz Özdil’den bir yazı var.
Ülkemizin sayısal durumu…
Okuyanın yüreğini yakar…
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Başbakanımızın Ulusa Sesleniş konuşmasında 
dile gelmez bunlar. 
Aşağıdaki sayısal verilerin çoğunda gerçek payı 
var… 
Bütün bu gerçekler yürekleri paralar.

Oturup bunları düzelteceğine
Oynar Ortadoğu’nun liderliğine 

On bin kişide bir kişi kitap okurmuş
Hayri Balta denen kişi de, 
Tabulara, Talana, Yalana Balta der dururmuş… 
Av. Hayri Balta, 12.9.2011
+
ONURUMUZU ÇİĞNETMEYİZ 72

Her 10 pazarcıdan biri üniversite mezunu. (% 10 
eder…)
Her 10 öğretmenin yedisi ek işle geçiniyor. (% 10 
eder…)
Her 10 emeklinin dördü çalışıyor. (% 40 eder…)
Her 10 kişiden yedisi borçlu. (% 70 eder…)
Her 10 kişiden ikisi icralık. (% 20 eder…)
Her 10 çalışandan beşi asgari ücretli. (% 50 
eder…)
Her 10 kişiden dördü yoksul. (% 40 eder…)
Her 10.yoksulun beşi çocuk. (% 50 eder…)
Her 10 oyuncağın beşi Çin malı. (% 40 eder…)
Her 10 ekmekten biri çöpe atılıyor. (% 10 eder…)
Her 10 gençten üçü işsiz. (% 30 eder…)
Her 10 kişinin altısı, eğitimini aldığı mesleği değil, 
çaresiz, alakasız mesleği yapıyor. 
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Her 10 çiftçinin dokuzu borçlu. (% 90 eder…)
Her 10 kişiden biri depresyonda. (% 10 eder…)
Her 10 saatte üç kişi intihar ediyor. 
Her 10.kişiden biri mahkemelik. (% 10 eder…)
Her 10 saatte 441 suç işleniyor.
Her 10 saatte iki kişi öldürülüyor.
Her 10 saatte 270 trafik kazası oluyor.
Her 10 kişiden biri sabıkalı. (%10 eder…)
Her 10 kişiden dokuzu vergi kaçırıyor. (% 90 
eder…)
Her 10 liranın dört lirası kayıt dışı. (% 40 eder…)
Her 10 kilo etin üç kilosu kaçak. (% 30 eder…)
Her 10 generalden biri hapiste. 
Her 10 Kasım’da sap gibi ayakta durmanın âlemi 
olmadığı söyleniyor.
Her 10 kadından dördü dayak yiyor. (% 40 eder…)
Her 10 bin kişiden 9 bin 999’u hiç kitap okumuyor, 
sadece biri kitap okuyor.
Her 10 kişiden sekizinin dişi çürük.
Her 10 kişiden biri tarikatçı.
Heron’ların altısı İsrail’de.
Her 10 kişiden beşi, yani iki kişiden biri sormuyor 
çünkü... Kardeşim, bunlar Filistin’e zulmediyorsa, 
ki 50 senedir zulmediyor, insanlarımızı öldürdüyse, 
ki öldürdü, o halde niye taaa 15 senedir İngiltere 
ve İtalya’nın kullandığı predator’ları ABD’den 
almadık da gidip illa bunlardan heron aldık? 
ABD bize predator vermiyorsa, ki vermiyor, o 
halde niye heronlarımıza el koyan İsrail’i korumak 
için göğsümüzü füze kalkanı yapıyoruz? 
Yılmaz Özdil, Hürriyet, 10 Eylül 2011 Cumartesi 
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İSLAM NE ZAMAN HUZUR BULACAK?/HALK, 
NE ZAMAN ERİNÇ OLACAK? 

Bekir Coşkun’un teşhisine diyecek yok.
Tedavi yolunu da göstermiş: Laiklik 
Bu tedavi de çok güzel, çok…

İslam’ın Türkçe karşılığı barış ve huzurdur.
Niçin İslam dünyası, kuruluşundan bu yana, 
Hem kendi kendisiyle, hem de kâfir dedikleri ile 
savaşır durur?

1500 yıldır sorulmadı bu soru İslam dünyasında…
Niçin İslam dünyası savaşacak düşman 
kalmayınca, 
Kendi kendisiyle savaşır durur?..

Bunun tek nedeni demokrasi ve laiklik olmayışıdır.
Çünkü demokrasi ve laiklik başka dinlere de 
yaşama hakkı tanır.
Ne var ki İslam’da bu anlayış yoktur.
“Allah nezdinde tek din vardır; o da: İslam’dır…” 
(K. 3/19)

Bırakın insanlar kendi inancını yaşasın, 
Her inanç, inanana münhasır kalsın, 
Din, iman, devlet siyasetine alet olmasın. 
Yönetimde; yalnızca, Demokrasi ve Laiklik geçerli 
olsun.
Av. Hayri Balta, 19.9.2011

MÜSLÜMANLAR NASIL KURTULUR?.. 
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Müslümanlar kurtulmak istiyorlar...
Geri kalmışlıktan, yoksulluktan, eziyetten, 
cefadan, kavgadan, kandan, gözyaşından...
*
Kurtulmak için genelde bir kurtarıcı bulunur...
Sonra kurtarıcıdan kurtulmak gerekir...

Onları; Tahrir gibi meydanlarda ya kurtarıcıyı 
bulduklarına sevinirken... Ya da kurtarıcının 
heykeline ip bağlayıp sürükleyerek kurtarıcıdan 
kurtulduklarına bayram ederken görmemiz 
ondan...
Ama kurtulmaktan kurtulduklarını gören yok...
*
Çünkü, onların kurtarıcılarında aradıkları ilk unsur 
şeriat, aynı zamanda kurtulamamalarının da ilk 
unsuru...
*
1500 yıl öncesinin öğretileri ile bugünün medeni, 
çağdaş, gelişmiş, eşit, hür, özgür insanı olmanın 
olanağı yok...
Ne okuyup üflemekle hastalar düzeliyor...
Ne tekbirle otomobil üretiliyor...
Ne duayla uyduya gidiliyor...

Onun için “şeriattan ayrılmayın” diye bağıran 
şeriatçının üzerine çıktığı kamyonet Japon, 
megafonu Alman, saati İsveç, şıpıdık terliği Çin...
İtalyan gözlüğü olmasa, kâğıdı da okuyamayacak 
zaten...
*
Din elbette yüce bir duygudur...
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Kul ile Allah arasında mutluluk ve huzur kaynağıdır 
inananlar için...
Saygındır...
*
Ama bir tek Müslüman ülkenin olsun huzur yüzü 
görmeyişi, bir tek Müslüman ülkenin olsun gelişmiş 
olmaması, bir tek Müslüman ülkenin olsun mutlu, 
güçlü, bağımsız, huzurlu olmayışı... 
Tüm Müslüman coğrafyasının acı, kan, gözyaşı 
içinde çırpınması, bir temel sorun olduğunu 
göstermiyor mu?..
Müslümanların birbirlerini tekbir getirerek 
parçalamaları dahi Batı’nın silahı, kurşunu, 
bombası, mayını, roketi ile mümkünse... Ya da 
dualarla yaşama dönmek için bile gâvurun ilacı, 
enjektörü, röntgeni, merhemi gerekiyorsa...
Yok mu hâlâ bir soru?..
*
Tek yanıtıdır bunun:
Laiklik...
*
Dün Tayyip Erdoğan’ın Kahire’de Müslümanlara 
“laikliği” önerdiğini duyduğumda bunları 
düşündüm... 
Zulümle, hukuksuzlukla, entrikalarla, tuzaklarla 
yıkmak istedikleri Atatürk’ün laik cumhuriyeti şimdi 
de Araplara lazım demek ki...
Kurban olun Atatürk’ün tırnağına...
Cumhuriyet, Bekir Coşkun, 15 Eylül 2011 

CEHALET KARMASI / ŞEYTAN ÇIKARMASI 
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Haberi kısaltarak aldım.
Şeytan kimin içinde, 
Şaştım kaldım…

Anada mı, babada mı, 
Rahipte mi? 
Yoksa Devletin kendisinde mi?

Bir tavuk gribi olur…
Devlet milyonlarca tavuğu ortadan kaldırır.

Hiçbir devletin eğitiminde 
Yer verilmez; hurafelerin, safsataların 
giderilmesine…

Şeytan, insan dışında değil ki, 
Girsin insanın içine, 
Ondan sonra Rahip, 
Başlasın şeytan çıkarma işlemine…

Din dili simgesel bir anlatımdır. 
Şeytan denince
İnsandaki kötü duygu, düşünce, eylemler anlaşılır. 

Düşünmeden yapılan fevri davranışlar. 
İnsanı utanca boğar.
Aklı başına gelince de, 
“Şeytana uydum yaptım!” diye oturup ağlar…

Sorun bu denli basittir.
Ne yaparsan yap, 
Bu şeytana değil, 
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Kendine aittir…
Av. Hayri Balta, 29.9.2011
+
13’LÜK KIZINI ŞEYTAN AYİNİYLE ÖLDÜRDÜ! 

JAPONYA’nın Kumamoto kentinde yaşayan 13 
yaşındaki Tomonıi Maişigi şeytan çıkarma ayini 
sırasında öldü. 
İngiliz Daily Mail Gazetesi’nde yer alan habere 
göre baba Atsuşi (50) psikolojik sorunu olan 
kızının içindeki “kötü ruhu” çıkarmak için rahipten 
yardım istedi.
Baba ve rahip, küçük kızı kötü ruhlardan 
“arındırmak” için bir sandalyeye bağladı. Ardından 
da “şelale ayinine” başladı. Ayin sırasında küçük 
kızın yüzüne pompayla 100 kez su boşalttılar. 
Ancak bol miktarda su yutan küçük kız öldü. 
Baba ve rahip ise ölüme sebebiyet vermekten 
tutuklandı. 
DIŞ HABERLER (Haber Türk, 29.9.2011)

NEWYORK’TA BEŞ MİNARE

Bu başlık Mahzun Kırmızıgül’ün filminin adı, 
İlk olarak bu Pazar (9.10.2011) ATV’de oynadı.

Yaratan neler yaratırmış, 
Analar da neler doğurur ortalığa salarmış…
Ummadık taş da ne başlar yararmış…

Doğrusu Kırmızıgül’ün böylesine başarılı olacağını 
sanmazdım. 
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Bunun yanında Kırmızıgül böylesine İslam’ın 
ayrıntılarını bileceğini ummazdım. 

Amerikan filmlerinin aksiyon sahnelerini 
aratmayan görüntüler…
Birbirine girmiş girift ilişkiler; ara vermeden birbirini 
izler…

Filmin ana teması İslam’ın barışçı ve savaşçı 
yönünü vurgulamaktır.
Kırmızıgül de bu mesajı vermekte pek başarılı 
olmaktadır…

Evet, İslam’ın bir Barışçı yönü bir de Savaşçı yönü 
vardır. 
Yaratılışına göre; isteyen İslam’ın Barışcı yönünü, 
isteyen ise Savaşçı yönünü esas alır.

Bu gerçek şu biçimde vurgulanıyor. 
Filmin baş oyuncusu Hacı (Haluk Bilginer)
Bir başka oyuncu yan yana hücrede konuşuyor.

Terörist rolündeki:
“Allah bize: Dünyada, Allah’ın dini İslam hakim 
oluncaya değin savaşın!” diyor diye dayatıyor. 
Bu sözleri yan hücrede bulunun barıştan yana 
olan Hacı, şöyle yanıtlıyor:
“Allah, Allah’ın yoluna güzel öğütle, hikmetle 
çağırın!” diyor. 
Bu sözler üzerine Savaştan yana olan mücahit 
donup kalıyor…
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İslam’ın barışçı yolu bir de şöyle vurgulanıyor:
Başrol oyuncusu Hacı’nı eşi Hıristiyan Maria…
Aynı zamanda Hacı kızını veriyor bir Hıristiyan’a…

Türkücülüğünden de öte bir sinemacılık dehası 
var Mahzun Kırmızıgül’de…
Diyecek söz yok Kırmızıgül’ün; bir aydın, bir 
düşünür olarak kişiliğine…
Sinemacılığında, Türkücülüğünde, Bir düşünür 
kişiliğinde başarılar dilerim kendisine…
Av. Hayri Balta, 11.10.2011

TANRI’DAN MEKTUP VAR!.. 

Bu ileti sık sık gelir. 
Bir de bakmışsın ki “Tanrı’dan Mektup var!” denir…

Tanrı mektup mu gönderir?
Tanrı, göndereceğini içe doğuşla gönderir…

Burada bir insan Tanrı adına konuşmuş.
Tanrı adına dünyayı cehenneme çevirenlere
Aklınca sormuş…

Amaç, insana aklını kullanmasını öğütlemektir.
Böyle bir öğüt’ü Tanrı da (Akıl, sağduyu…) 
vermiştir.
Bu nedenle Kuran’da şöyle denmiştir.
“Allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara 
verir…” (K. 10/100)
Ama kim okur, kim dinler. 
İnsanlarımızın aklını kullanacağına, 
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Sarıklının, Cüppelinin peşine düşer…
Av. Hayri Balta, 24.10.2011
+

Tanrı’dan Mektup Var!..

Diyelim ki ben hiç bir zaman var olmadım ve beni 
dinlerseniz gidin adam gibi yaşamaya bakın…
Benim adıma elçi ve vekil yaratıp birbirinizi 
kandırıyorsunuz, onu anladık da, peki benim 
adımı niye ortaya atıp kullanıyorsunuz??
Eğer ben Allah isem niye Musa’yı göndererek 
cumartesiyi, İsa’yı göndererek pazar gününü, ve 
Muhammed ile cuma gününü tatil yapayım??!!!
Niye İsa’nın müritleri kilisede şarabı rahat 
içebilirken diğerleri içtiğinde kırbaç yemek zorunda 
kalıyor??!!
Niye birisini kara çarşafa sarmam gerekirken 
diğerini üstsüz gezmesine müsaade edeyim? 
Birisi imamı ile diğeri peygamberi ile bir başkası 
hayalleri ile mutlu olsun; ama sonunda neden 
birisi hatem diğeri matem olsun??..
Eğer ki ben var isem ve dinlerin anlattığı gibi bu 
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denli sevgi dolu isem; tarihteki en kanlı savaşlar, 
dini vecibelerin yerine gelmemesi sonucu 
meydana gelen katliamlar neden hep din adına 
gerçekleşti????!!!
Hiç düşündünüz mü ölenler cennet’te midir yoksa 
cehennem’de mi????
Veya düşündünüz mü Musa, İsa ve Muhammed 
öncesinde doğan ve ölenlerin hesabına nasıl 
bakılacak??
Düşündünüz mü ben böyle bir Allah olsaydım; 
niye o zaman bir çok yamuk insanın benim adıma 
allahlık yapmasına ve yeryüzünü cehenneme 
çevirmesine müsaade ediyorum?? 
İbadete muhtaç olan bir Allah. 
Emirlerinden vazgeçenleri gaddarca cehenneme 
göndereceğine yemin eden bir Allah.
Yeryüzünü bir deney ortamı ve insanları deney 
faresi gibi gören ve yeryüzünde yasakladığı her 
şeyi (şarap, zina vb...) Cennet için vaat eden bir 
Allah...
Emin olun ki o ben değilim ve olamam arkadaş 
ayak ayak üstüne atıyorsun ve bekliyorsun ki falan 
veya filan ermiş gelecek seni ihya edecek öyle 
mi? Madem onu bekliyorsun bugünden itibaren 
cennetin kapısını mühürlüyorum ve kimseyi 
sokmayacağım anlaşıldı mı?
Hepinizin beyninde bir kaç milyar gri hücre vardır 
bozulmasınlar veya tozlanmasınlar diye asıl onları 
çalıştırın...
Dünyanın içine eder, dönüp “Allah’ın takdiri” 
dersiniz.
Hiç mi aklınıza gelmiyor mu? En azından bir 
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google müdürü kadar beceri sahibi değil miyim ki 
hem üreticiler hem tüketiciler memnun olsunlar???
Siz bir kez google için sıgn-ın yapınca uzun bir 
süre o bağlantıyı koparmadan götürebiliyorsunuz.
Peki her gün benim için 5 defa sıgn-ın yapmanıza 
ne gerek var. Gönülden benimle iseniz yeterli, bir 
ömür o bağlantı ile devam edebiliriz. 
Dualarınıza gelince emin olun onların %99.99 
spam olarak kalıyor ve hiç maıl box’ıma yansımıyor.
Ben size düşünün diye akıl verdim
Harekete geçin diye el verdim
Yürüseniz diye ayak verdim
Göz kulak, ağız ve diğerleri
Siz karar veresiniz, uygulamaya koyasınız diye 
verildi bütün bunlar. 
Yoksa vermeyip dualarla, muskalarla, kendi 
kanunlarımla sizin yerinize karar verip uygulamaya 
koyardım. 
Siz benim her dini yaratırken birisi veya birilerinin 
huyuna ve zevkine göre ve aralarında bu denli 
farklılıklar bulunabilecek kadar kararsız ve 
dengesiz olduğumu nasıl düşünürsünüz? Veya 
her yeni din ile birlikte temelden her şeyi baştan 
değiştirmemi nasıl beklersiniz????!!
Biraz aklınızı kullanmanızı tavsiye ederim…
Akıl, akıl, akıl, akıl, akıl, akıl, akıl… 
+
Bir okurdan, Tarih: 18 Ekim 2011 

NE OLDU ŞİMDİ?.. 

Bu köşemizin adı tabulara talana yalana balta, 
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Kaddafi gerçeklerini okuyacaksınız altta… 

Yüreğim yandı aşağıdaki gerçekleri okuyunca, 
Görmedim böyle bir uygulama yaşamım 
boyunca…

Az değil bu, yaş sekseni bulmuş
Cumhuriyet boyunca, kaç Cumhurbaşkanı, 
Kaç Başbakan iktidar olmuş…

Her gelen bir öncekini kötülemiş…
Halkımız aşağıdakilerden birini görmemiş…

Seçmenimiz demiş: “Her seçtiğimiz çalıyor. 
Bize avucumuzu yalamak kalıyor…”
Halkımız, her seçimde, emperyalizmin 
yandaşlarına, 
Oy veriyor, payanda oluyor… 
Emperyalizme direnenlerin, 
Linç edilerek öldürülmesine de alkış tutuyor…

Ne oldu şimdi?...
Libya’ya şeriat geldi…
Av. Hayri Balta, 24.10.2011
+ 
KADDAFİ’NİN LİBYA’SI BÖYLEYDİ 

“Dünya bir diktatörden kurtuldu”, “Tiran’ın sonu”, 
“Diktatörün ölümü”, “Kaddafi, son”, “Ateş etmeyin 
diye yalvardı”, “Bir diktatörün sonu”... 
Atlantik medyasının Türkiye ayağı yandaş medya, 
Libya lideri Kaddafi’nin ölümünün ardından bu 



138

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN

başlıkları attı. 
Peki Kaddafi nasıl bir “diktatördü”?
Gazetelerde kanlı fotoğrafları boy boy gösterilen, 
sunucuların ölüm haberini sevinçle verdikleri 
Kaddafi, ülkesine 42 yıl boyunca “zulmetti”. 
“Diktatörün” 42 yıllık “zulüm” tablosunu, NATO’nun 
iktidar yaptığı UGK’nın Libya’sı ile karşılaştırmak 
için veriyoruz:

1. Libya’da evlerde kullanılan elektrik bedava.
2. Su ve doğalgaz zorunlu ihtiyaç kapsamında 
olduğu için bedava.
3. Libya’da eğitim ve sağlık hizmetleri bedava.
4. Libya devleti, tüm hastalara ilacı hiçbir ücret 
talep etmeden veriyor.
5. Benzinin litresi 0.08 Euro, yani bir Libyalı’nm bir 
litre benzine ödediği para Türk Lirası’yla yaklaşık 
20 kuruş.
6. Libya ulusal bankaları faiz almıyor.
7. Libya vatandaşları hiçbir şekilde vergi ödemiyor.
8. Libya hem Afrika’da hem de tüm dünyada en 
borçsuz ülke.
9. Libya’da araçlar fabrika çıkış fiyatına satılıyor, 
nakliye bedellerini ise devlet karşılıyor.
10. Yurt dışında burslu okuyan öğrencilere Libya 
Devleti iadesiz olarak aylık bin 650 Euro burs 
veriyor.
11. Libya’da tüm üniversite mezunları bir iş bulana 
kadar maaşa bağlanıyor.
12. Libya’da evlenmek isteyen tüm çiftlere devlet 
150 metrekarelik daire veriyor.
13. Libya’da istisnasız olarak her aile aylık 300 
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Euro, yaklaşık 760 Türk Lirası yardım alıyor.
14. Petrol gelirlerinin yüzde 90’ı Libya halkına 
gidiyor.
ESRA ATALAY, AYDINLIK, 24.10.2011

CUMHURİYET’İ İSLAM’A UYARLAMA… 

Sayın Eren Evren, 
Önce sevgi benden…

Dün, Aydınlıktaki 27.10.2011tarihli bir yazınız için 
bir ileti göndermiştim.
İslam’da mal biriktirmenin başlangıcını belirtmiştim.
“Niçin, mal biriktirenlerin başlarına 
değinmiyorsunuz!?..” demiştim.

Aynı yazınızda “İslam’da çok eşlilik yoktur!” 
demeniz ilgimi çekmiştir.
Bu konuda yazınızda aynen şöyle denmiştir:

Aşağıya aldığım şu açıklamanız da çok ilginçtir:
“İslam’da ikişerli, üçerli, dörderli evlenmekten 
amaç: Toplu nikahtır…” 
“Fenkihu (nikahlandırın) ifadesi, toplu nikah 
kıymak demektir. Yani Kur’an, ikişerli, üçerli, 
dörderli hareminize alın demiyor. 
Acil çözüm bulun, toplu nikahlar kıyarak bu dul 
kadınları evlendirin diyor. 
K. Nisa; 4/1, 2, 3 ayetleri için de diyorsunuz ki: 
“Bu ayetlerin çok eşlilikle hiçbir ilgisi alakası 
yoktur.”
Şimdi soruyorum size, 
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İslam tarihi boyunca bu çok evlilik nereden 
çıkmıştır öyleyse?...

Peki başta İslam Peygamberi olmak üzere; 
Bu dört halife, sahabeler niçin girmiştir bu çok 
eşliliğe?.

Yazınızı şu satırlarla sonlandırmışsınız. 
“Ayetleri okurken, nefs gözlüğü takanlar; ayetlere 
takla attırıp keyfine malzeme yapmaya çalışıyor. 
Biz yemeyiz efendim.” 
Sizin bu şekilde yorumlamanız “ayetlere takla 
attırıp keyfe göre malzeme yapmak değil mi?”
90 yıllık Cumhuriyet aydınları bu yorumunuza 
mantıklı bir yorum der mi?
Yaptığınız iş İslam’ı Türkiye Cumhuriyete uyarlama 
değil mi?

Söyle şimdi ben sana ne diyeyim?..
Siz yemezseniz biz yer miyiz efendim…

Av. Hayri Balta 

BEN CUMHURİYET KADINIYIM… 82
Ben cumhuriyet kadınıyım
Takamam yüzüme peçeyi
Saramam bedenimi kara çarşafa
Ve ihanet edemem yüce Ata’ya
 
Ben cumhuriyet kadınıyım.
Laik yaşamak varken, 
Şeriat diye bağıramam.
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Ekmek özgürlük eşitlik savaşında, 
Erkeğimle omuz omuza vuruşmak varken, 
Boynuma zincir, ayağıma pranga vurdurup, 
Sinemem bir köşeye.
 
Ben cumhuriyet kadınıyım, 
İnkar edemem Nene Hatunu, Kara Fatma’yı, 
Bebeği yerine mermiyi saran o yüce anayı.
Unutamam Çanakkale’yi, Dumlupınar’ı, Kurtuluşu, 
Her karışı şehit kanlarıyla sulanan vatanı, 
Satamam ne pahasına olursa olsun.
 
Ben cumhuriyet kadınıyım, 
Değer görürken öpülürken elim, 
Satılamam pazarlarda köle misali.
Dünya kadınlarıyla aynı safta olmak varken, 
İkinci sınıf sıfatını yakıştırmam kendime.
Kadın erkek eşitliğini vermişken elime Ata’m, 
Yine on adım geriden yürüyemem, 
 
Ben cumhuriyet kadınıyım, 
Yürümek varken ilkeler elimde, 
Uğraşamam sultanla sarayla hanla.
Değişemem özgürlüğümü parayla malla.
Ak güvercinleri uçurmak varken göklerde, 
Dalgalandırmak varken o ayyıldızı gönderde, 
Bakamam kapkaranlık semaya.
 
Ben cumhuriyet kadınıyım, 
Seçme seçilme hakkım varken elimde, 
Razı gelemem haksızlıklara.
Savunmadan suçsuzluğumu, 
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Boynumu vurduramam canice.
Ben anayım, ben kadınım, ben kızım
Hayat savaşında varım yiğitçe mertçe, 
Susamam son sözümü söylemedikçe.
 
Ben cumhuriyet kadınıyım, 
Ata’mın verdiği bunca nimeti, 
Tepemem elimin tersiyle.
Göğsümü açsalar bağrımı dağlasalar, 
Sürükleseler taşlasalar Halide Edip gibi, 
Ölüm bile hoş gelir binlerce şehit gibi.
Ben cumhuriyet kadınıyım..
Ekleyen: Sema Korcan
Naci Kaptan’ın 31.10.2011 tarihli iletisinden. 
Kendisine teşekkürler…

AĞLAYAN KURBANLIK… 

Balyozla, kurbanlık boğa’nın vuruldu önce 
başına…
Kurbanlık boğa Yiyince başından balyozu kıvrandı 
acıyla …
 
Sonra kaçmasın diye boğazından bağlandı.
Teslim olmadı boğa, can korkusu ile kaçtı...

Kaçınca ip boynunu kesti.
İpin kestiği yerden kan geldi ….
Can derdi bu yine de pes etmedi…
Kaçmaya yeltendi… 
Artık kasabın canına yetmişti, 
Kurbanlık boğanın arka sağ ayağını bıçakla bir 
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çırpıda kesti...

Kurbanlık boğa çöktü kaldı... 
Gözyaşları sel oldu aktı…
 
İnsan gibi ağladı da ağladı…
İnsan gibi ağlayan boğayı kimse takmadı…

Kurban ibadetini eda eden müminler 
Bu olayı film İzler gibi İzlediler…

Kimileri öfkelendi…
Kimisi de hayvana seslendi:
“Allah İçin kurban oluyorsun, sevinsene!..” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı diyor: “Kurbanınızı 
incitmeden kesiniz!” 
“İncitmeden kurban kesmek nasıl olur söyler 
misiniz?”

Yunus Emre der: “Yaratandan ötürü, yaratılmışı 
severiz!”
Bizler: “Yaratan için, yaratılmışı keseriz!..”

Av. Hayri Balta, 9.11.2011

NANKÖRLERE!.. 1, 

Durup dururken Atatürk’e çatanlar…
Bunlar:
Basireti bağlanmış zavallı insanlar…
Bunlar var ya bunlar!..
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Dinsel deyimle tam cehennemlik olanlar…

Okuyun aşağıda yazılanları…
Unutma, hiçbir zaman bu nankörleri…

Av. Hayri Balta, 14.11.2011
+
ATATÜRK’TEN İSMET PAŞA’YA... 

Tarihe dikkat. Cumhuriyet’in ilanından bir gün 
sonra: 30.10.1923    

“SEVGİLİ Paşam, Cumhuriyet’in ilk başbakanı 
olarak seni düşünüyorum. Dur, hiç itiraz etme. Niye 
seni seçtiğimi şimdi anlayacaksın. Bizi yine büyük 
bir savaş bekliyor. Durumumuzun bir bölümünü 
Cephe Komutanı ve Lozan Baş delegesi olarak 
elbette biliyorsun. Büyük devletlerin bu sefil 
duruma bakarak, kısa zamanda pes edeceğimizi 
sandıklarını Lozan dönüşü sen bize anlattın. Ben 
sana şimdi bildiğinden daha da acıklı olan genel 
durumu özetleyeceğim. Bize geri, borçlu, hastalıklı 
bir vatan miras kaldı. Yoksul bir köylü devletiyiz. 
Dört mevsim kullanılabilir karayollarımız yok 
denecek kadar az. 4.000 km. kadar demiryolu 
var. Bir metresi bile bizim değil. Üstelik yetersiz. 
Ülkenin kuzeyini güneyine, batısını doğusuna 
bağlamamız, vatanın bütünlüğünü sağlamamız 
şart. Denizciliğimiz acınacak durumda. Köylümüzü 
topraklandırmalı, ihtiyacı olan bir çift öküz ile bir 
saban vererek çiftçi yapmalıyız. Doğudaki aşiret, 
bey, ağa, şeyh düzeni Cumhuriyet’le de insanlıkla 
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da bağdaşmaz. Bu durumu düzeltmeli, halkı 
kurtarmalıyız. Her yerde tefeciler halkı eziyor. 
Güya tarım ülkesiyiz ama ekmeklik unumuzun 
çoğunu dışarıdan getirtiyoruz. Sığır vebası 
hayvancılığımızı öldürüyor. Doktor sayımız 337, 
sağlık memuru 434, ebe sayısı 136. Pek az şehirde 
eczane var. Salgın hastalıklar insanlarımızı 
kırıyor. Üç milyon insanımız trahomlu. Sıtma, tifüs, 
verem, frengi, tifo salgın halinde. Bit ciddi sorun. 
Nüfusumuzun yarısı hasta. Bebek ölüm oranı % 
60’ı geçiyor. Nüfusun % 80’i kırsal bölgede yaşıyor. 
Bunun önemli bölümü göçebe. Telefon, motor, 
makine yok. Sanayi ürünlerini dışarıdan alıyoruz. 
Kiremiti bile ithal ediyoruz. Elektrik yalnız İstanbul 
ve İzmir’in bazı semtlerinde var. Düşmanın 
yaktığı köy sayısı 830. Yanan bina sayısı 114.408. 
Ülkeyi neredeyse yeniden kurmamız gerekiyor. 
Yunanistan’dan gelen göçmen sayısı da 400 bini 
geçecek. İktisadi hayatımız da, eğitim durumumuz 
da içler acısı. İktisatçımız da çok az. Zorunlu 
okuma yaşındaki çocukların ancak dörtte birini 
okutabiliyoruz. Halkın eğitimi hiç çözülmemiş. Oysa 
Cumhuriyet’in insan malzemesini hazırlamalı, 
namus cephesini güçlendirmeliyiz. Kültür eserleri 
kaçırılmış, kaçırılmaya devam ediliyor. Raporlarda 
daha ayrıntılı, daha acı bilgiler var. Bunları 
Bakanlara ve parti yönetim kuruluna da ver. Genel 
durumu tam bilsinler. Bütçemiz, gelirimiz yetersiz. 
İktisadi çıkmazdan kurtulmak için geliştirdiğim 
bir düşüncem var. Bu düşünceyi günü gelince 
konuşuruz. Hedefimiz milli iktisat, bağımsızlığın 
sürekli olması için iktisadi bağımsızlık temel 
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ilkemiz olmalı. Osmanlı bu gerçeği geç fark etti. 
Fark ettiği zaman çok geç kalmıştı. Cumhuriyet’e 
uygun bir anayasaya gerek var. Bu zor durumdan 
nasıl çıkılabileceğini gösteren ne bir örnek var 
önümüzde, ne de bir deney. Ama yılmamak, ucuz, 
geçici çarelerle yetinmemek, halkı kurtarmak 
için sorunları çözmek, kalkınmak, ilerlemek, milli 
egemenliğe dayalı, uygar ve özgür bir toplum 
oluşturmak, yüzyılımızın düzeyine yetişmek, 
kısacası çağdaşlaşmak, bu büyük ideali tam 
olarak başarmak zorundayız. Bu ana kadar bu 
ideali koruyarak geldik. Bundan sonra daha hızlı 
yürümek zorundayız. Bunun için gerekli yöntemi, 
yolu birlikte arayıp bulacağız. Yoksul ve esir 
ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza 
yüklediği kutsal bir görev bu. Bu büyük görevin 
ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. 
Allah yardımcımız olsun!”
+
Tarih 30 Ekim 1923... Mustafa Kemal Paşa, İsmet 
Paşa’yı Köşk’e davet eder. Ülkenin genel durumu 
hakkında hazırlattığı raporları İsmet Paşa’ya böyle 
sunar. 
Atatürk ve arkadaşlarının devraldıkları ülke işte 
böyle perişan durumdaydı. 
10 Kasım’da parlak nutuklar atarak, bağlılıklarımızı 
bildirerek andığımız Atatürk’ün nasıl bir mucize 
yarattığının bilincinde miyiz? 
Bugün ona sahip çıkabiliyor muyuz? Yoksa sadece 
nutuk mu atıyoruz?
(Nurten Kınay’ın 11.11.2011 tarihli İletisinden. 
Kendisine teşekkürler…)
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+
NANKÖRLERE 2, 

Aşağıda İlhan Selçuk’tan alınmış bir alıntı.
Bu durum Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kalıntı… 
 
Bunun görsel kanıtı ise iki tayyareci asker
Çul çuval iki tayyarecinin üstündeki giysiler…
 
Okuma yazma oranı dersen halkın yüzde doksanı 
Okuma, yazma, kültür, okul noksanı…
 
Diğerlerini de İlhan Selçuk anlatıyor zaten…
Nankörler şimdi de sayfayı açtı Dersim’den…
 
Askere gitmezsin, vergi vermezsin, 
Ayaklanır binlerce askeri kurşuna dizersin… 
Aşiretliğe özenir, derebeylik güdersin...
Hem de bu haltı Atatürk’ün zamanında yersin…
 
Bu durumda kurunun yanında yaş da yanar. 
Ancak böyle bastırılır isyanlar…
Şimdi İlhan Selçuk’tan alıntıyı okuyabiliriz. 
Hâlâ Atatürk’ü suçlamaya kalkanlara, 
Ancak ve ancak nankörler diyebiliriz…
Av. Hayri Balta, 29.11.2011
+
BU DA İLHAN SELÇUK’TAN… 
 
Komşunun komşuyu boğazladığı iç savaşlardan, 
Anadolu’yu mezbahaya döndüren dış savaşlardan 
yeni çıkmışsın.
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Fabrikan yok, işçin yok, iş adamın yok, mühendisin 
yok, doktorun yok, uzmanın yok, tüccarın yok, 
öğretmenin yok, mimarın yok, yolun yok, Suyun 
yok, barajın yok, elektriğin yok, kadınların çarşafta 
çuvala giriyor, erkeğin dört karı alıyor, yurttaşlık 
yasası yok, üniversiten yok, banka yok, burjuva 
yok, proletarya yok, ihracatçı yok, ithalatçı yok, 
sermayen yok.
+
MUHTEŞEM YÜZYIL 
 
Prof. Dr. Celal Şengör’ ün 
Muhteşem Yüzyıl için yazdıkları… 
 
Bu toplumun hemen hiçbir değeri kalmadı: Tek 
değer, kişilerin ve/veya grupların hak etmedikleri 
şeylere uzanmak için olabilen her yolu denemesinin 
en makbul marifet sayılmasıdır. 
Türkiye rüşvet ve hırsızlıkta Avrupa birincisi, 
dünya dördüncüsüdür.
Dünya ülkeleri arasında cahillik düzeyiyle en ön 
saflarda yer alıyor…
Dünya üniversiteleri arasında adı anılabilecek ilk 
500 arasında hiçbir üniversitesi yoktur. 
Başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak 
üzere devleti yönetenlerin hakkında bulunan suç 
dosyaları nedeniyle dünya birincisidir (Kemal 
Baytaş, Sözcü 13 Şubat 2011). 
İçeri atılan gazetecilerin sayısıyla dile gelen aykırı 
fikre tahammülde, nihayet İran ve Çin’in bile 
gerisine düşerek sondan birinciliği kaptı. 
Gün geçmiyor ki ırzına geçilen kadın, cinsiyet 
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nedeniyle veya töre denen ahlaksızlıklar yüzünden 
öldürülen kız ve kadın haberleri gazetelerimizde, 
televizyonlarımızda yer almasın. 
En son öğrencilerimizi hatta devlete ait kurumlar 
ve devletin memurları eliyle harcamak, onların 
hayatlarını karartmak sıradan olay oldu, bunları 
yapan ve kötü niyetleri artık her gün dile gelen akıl 
ve beceri fakirleri devletin ve hükümetin güvencesi 
altına alındı. 
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural Bey bu konuda 
devlet görevlilerinin <<tatmin olduk>> sözlerinde 
suç ortaklığının dile geldiğini televizyonlardan 
haykırdı. 
Tüm bunlar ne zaman oluyor? Muhafazakâr 
değerlerimizin şahlandığı, Atatürk’ün getirdiği 
akılcılıktan hızla uzaklaştığımız bir dönemde; 
Türkiye halkı tamamen keçileri kaçırdı mı, yoksa 
bu ahlaksızlıklar zümresi onun gerçek değerlerini 
mi yansıtıyor? 
Bence ne biri ne diğeri. Halk o kadar cahilleşti 
ki, yaptığı şeylerin veya kendisine yapılanların 
çoğunun ahlaksızlık olduğunu, bu ahlaksızlıkların 
er veya geç kendisini zarara uğratacağını, çoluk-
çocuğunu süründüreceğini göremez hale geldi, 
safsatayla uyutulmayı tercih eder oldu. 
Türkiye halkı kravat takar, lüks otomobillerde 
dolaşır, bikinili hatunları sosyetik plajları doldurur 
veya şehirlerini şekilsiz gökdelenlerle doldurup 
oraları <<modernize>> ederek yaşanmaz hale 
getirir, ama tüm bu halk zenginiyle fakiriyle, 
şehirlisiyle köylüsüyle zır cahildir. 
Kendi tarihinden habersizdir. 
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Aslında ne dilini, ne dinini bilir, ne geleneklerini 
tanır, ne de toplumsal değerlerinin evriminden 
haberdardır. 
Muhteşem Yüzyıl diye televizyonlarda alkışladığı 
dönemde, devletinde Amerika’dan gelen gümüşün 
ilk enflâsyonu başlattığını bilmez (çünkü Avrupalı 
<<gâvur>> dünyayı keşfederken, muhteşem 
[!] padişahları hareminde gönül eğlendirmekte, 
dünyayı öğrenelim diyen Pirî Reis’in kafasını 
vurdurmaktadır). 
Muhteşem (!) yüzyılda Anadolu’da medrese o 
kadar ayağa düşmüştür ki, öğrenci haydutluğa 
başlamıştır (buna softa şekâveti denir). 
Avrupa’da ilk yenilgimizi Muhteşem (!) Süleyman 
devrinde aldığımız gibi (I. Viyana bozgunu: 1529), 
Hint Okyanusuna her çıkışımızda mini mini 
Portekiz’den sopayı yiyip Kızıldeniz’e veya Basra 
Körfezi’ne tıkılışımız da bu büyük (!) padişah 
efendimizin devrindedir. Gene onun zamanında 
dünya keşfedilirken, Hint Okyanusu’na kadırga 
denen sandallarla açılan ve 1554’te Hindistan’da 
karaya vuran büyük (!) bir amiralimiz, yürüyerek 
üç senede Hindistan’dan Edirne’ye gelmiş ve 
meşhur bir kitap (Mirât-ül Memâlik) yazmıştı. 
El alemin dünyayı öğrendiği bu dönemde Seydî 
Ali Reis gazel söyleyip, eğlence partilerini 
anlatmaktan başka tek bir detaylı coğrafya bilgisi 
toplamayı gerekli bulmamıştı. 
Büyük (!) Sultanımız Süleyman’ın Fransa kralı 
I. François’yı hapisten bir mektupla kurtardığını 
okurduk okulda. O François’nın kurduğu Collège 
de France bugün dünyanın en önemli araştırma 
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kurumlarından biridir. Bizimkinin hangi kurumu 
ayakta kaldı? Hangi kurumunun insanlığa beş 
paralık bir faydası oldu? Tek becerdiği kalıcı şey, 
aklı başında öz oğlu Şehzade Mustafa’yı Hürrem 
uğruna katlettirip, devleti bir ayyaşa teslim ederek 
halkının geleceğini karartmak oldu. 
Artık yeter! Bu ve benzeri rezillikleri yalanlarla 
bezeyip yücelten, buna karşılık bize bütün dünyada 
saygınlık kazandıran, aklımızı kullanıp onurlu 
insanlar olmamızı sağlayan Atatürk’ü aşağılayan 
âlim pozlu, ukala tavırlı zır cahilleri her gün halkın 
karşısına diken televizyon kanallarından ve 
gazetelerden gına geldi. 
Yükselen ahlaksızlık grafiğimiz kimin eseridir 
sanıyorsunuz? Cehalet tüm fenalıkların 
anasıdır. Biz de o anayı besleyip duruyor, onun 
tosuncuklarına oylar veriyoruz. Artık yeter! 
Memleketimde her elimi attığım yerde cehalet 
çirkefine bulaşmaktan bıktım.
Celal Şengör, Bilim Teknoloji (Cumhuriyet) 
Sayı:1258

TANRIM, NE HAL BU HAL!.. / BUNA SON 
VERİLMELİ DERHAL!.. 

Mehmet Uyar’ın iletisinden kısaltarak alıyorum. 
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Bunları okudukça şaşıp kalıyorum. 

Bir Başbakanımızın Ulusa Seslenişine bak! 
Bir de şu istatistiksel verilenlere bak!.. 

Başbakanımızın ağzından akar bal ile kaymak…
İstatistikler e bakınca doğaldır kafayı oynatmak…

Tekel ürünlerinde artış hemen hemen yüzde yüz
Bu konuda bir açıklama yapılmamış henüz…

Başbakanımıza mı, istatistiklere mi inanalım?
Söyleyin dostlar, biz derdimizi kime yanalım?

Tanrım, ne hal bu hal!..
Buna son verilmeli derhal!..
Av. Hayri Balta, 7.12.2011
+ 
İŞTE AKP ve GERÇEKLER! 90

2005-2011 Yılları Arasındaki Fiyat Artış Oranları;
 
PEYNİR....   %265
SALÇA.....   %243
KOYUN ETİ....  %233
YUMURTA....  %93
TÜPGAZ....   %88, 
MAZOT....   %78
EKMEK....   %77
ELEKTRİK...   %65
ÇAY....   %56
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Sizce Sahiden Enflasyon Tek Rakamlarda Mı?

DEVLETİN DIŞ BORCU.... % 207
KİŞİ BAŞI KAMU BORCU....  %185
CARİ AÇIK....    %462
TÜKETİCİ BORCU OLAN AİLE SAYISI. %838 
ARTTI
 
Sizce Sahiden AKP Başarılı Mı?

BORÇ FAİZİNE GİDEN PARA (80 YILDA) 135 
MİLYAR TL İKEN SADECE SON 8 YILDA 408 
MİLYAR TL YE YÜKSELDİ, 

İCRALARDAKİ DOSYA SAYISI 9 YILDA 10 
MİLYON ADETTEN 17 MİLYONAÇIKTI, 

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ SAYISI YİNE 9 YILDA 
59.429 KİŞİDEN 122.404 KİŞİYİ BULDU
 
SİZCE SAHİDEN ÜLKE REFAH VE HUZUR 
İÇİNDE Mİ?
 
BÜTÜN TELEFONLAR DİNLENİRKEN, 
BASILMAMIŞ KİTAPLARDAN, 
YAPILMAMIŞ DARBELERDEN İNSANLAR 
TUTUKLANIRKEN, 
HERKES BİRBİRİNDEN KORKARKEN, 
DEVLET TERÖRÜ ESTİRİLİRKEN, 
BAŞBAKAN HERKESE HAKARET EDİP, 
KÜFÜRÜ BASARKEN, 
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SİZCE SAHİDEN ÜLKEDE “İLERİ DEMOKRASİ 
Mİ” VAR?
 
Mehmet Uyar’ın 6.12.2011 tarihli iletisinden…

BAKALIM DAHA NELER GÖRECEĞİZ/BU 
GİDİŞLE NERE GİDECEĞİZ? 91

İmam Hatip okullarında Arapça ders verilir. 
Yüksek okullarda, Yüksek İslam enstitülerinde, 
İlahiyat Fakültelerinde Arapça öğretilir.

Anadolu’nun ıssız köylerindeki Medreselerde 
Eğitim öğretim Arapça iledir. 
Kuran Kurslarında öğretilen Arap dilidir. 
Yetmedi, isteyene; Irak’a, Mısır’da, Suriye’de 
medrese eğitimi verilir. 
Bitmedi özel okullarda, vakıflarda, mahalle 
aralarında Arapça kurslarında binlerce militan 
yetiştirilir. 

Bunların arasından bir kişi olsun bilim adamı 
çıkmış mıdır?
Arapçayı ana dili ile bilenler arasında 
Bir kişi olsun uygarlığa katkı vermiş midir?
Atatürk bunlar için: 
“Arapça öğrenmedikçe, Allaha ne dediğini 
bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti 
birçok asırlar, ne yaptığını bilmeksizin, adeta bir 
kelimesinin manasını bilmediği halde, Kuranı 
ezberlemekten beyni sulanmış, hafızlara döndüler. 
“ dememiş midir?..
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(Atatürk’ün okullarda okutulmak için yazdığı 
Medeni Bilgiler Ders Kitabı. s.. 364)
Acaba Atatürk hata mı etmiştir?
Bu yapılanlar doğrudan doğruya Atatürk’e meydan 
okumak değil midir…

Bakalım daha neler göreceğiz neler…
Bilmem bu ortaçağ özlemi nerde biter?
İşte haber:
+
Çocuklarımızın idam hükmü
Belgeyi, eline nereden geçmişse, bir arkadaşım 
elektronik postayla gönderdi.
Arkadaşım notunda, ”Arap yazısına dönmeye 
doğru sıkı bir adım bence, ne dersiniz?” diye 
soruyordu.
Ben olayın şokunu yaşarken ve konuyla ilgili 
köşe yazımı zihnimde tasarlamaktayken sevgili 
Emin Çölaşan “Sözcü”deki köşesinde her zaman 
ki namuslu, öfkeli, ödünsüz sesini yükseltti.”Sıra 
Geldi İlköğretimde Arapça Öğretmeye”...(3. Aralık 
Cumartesi)
Çölaşan’ın köşesinde fotokopisi yer alan “Milli 
Eğitim Bakanlığı” yazısını ben de aynen, bir ibret 
belgesi ve bugün değilse yarın başta bakanın 
kendisi olmak üzere sorumluları için en ağır bir 
suç kanıtı oluşturacak bir suçluluk belgesi olarak 
buraya aynen alıyorum.
TC Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurul 
Başkanlığı Sayı: 141. Tarih 26.09.2011. Konu: 
İlköğretim Arapça (4-8.Sınıflar) Dersi Öğretim 
Programı.
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Başkanlığımızca oluşturulan komisyon tarafından 
hazırlanan ve kurulumuzca görüşülen “İlköğretim 
Arapça (4-8. Sınıflar)Dersi Öğretim Programı”nın 
20.12.2013 Öğretim Yılından itibaren 4 ve 5; 
2013-2014 yılından itibaren 6, 7, 8. sınıflarda 
uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü;
Söz konusu öğretim programına göre ;
1.Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen 
kılavuz kitabı ile birlikte takım halinde hazırlanması, 
2.Hazırlanacak taslak ders kitaplarının incelenmek 
üzere başkanlığa başvurularının 30 Mart 2012 
tarihinden itibaren yapılması ve bunlardan 29 
Haziran 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar 
kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2012 
yılının Temmuz ayında yayımlanacak Tebliğler 
Dergisi’nde duyurulması kararlaştırıldı.
Ve İmzalar: Ömer Dinçer (Milli Eğitim Bakanı), 
Merdan Tufan (Kurul Başkan V.), Ömer Özcan, 
Füsun Köksal, Ahmet Sönmez, Zübeyir Yılmaz, 
İbrahim Bükel, Halil Aşıcı, Dr. Vahap Özpolat, 
Dr. Hacı Mustafa Açıköz, Sami Zeybek, Emine 
Duman, Dr. Nihal Coşkun, İrfan Coşkun, 
Abdulkadir Yılmaz...
Yazıyı buraya aynen, çocuklarımız için verilmiş 
bir idam hükmü olarak “kapkara puntolarla” 
aldım ve hükmün altındaki imzaları da asla gizli 
kalmamaları için bir bir sıraladım...
+
Neresinden başlamalı?
Çünkü çok büyük bir öfke doluyum...
Demagojiyi tahmin etmek güç değil.
Çocuklarımız Kuran dilini öğrenmeyecek mi? 
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Bundan daha büyük ve alçakça bir saptırmaca 
olamaz.
Hiçbir dil, Arapça da içlerinde olmak üzere, kutsal 
değildir.
Arapça, kutsal kitabın dili olduğu kadar, daha 
ötesini söylemeyeyim; sözgelimi “Binbir Gece 
Masalları”ndaki “baştan çıkarıcı” bölümlerin de 
dilidir.
Bu her dil için böyledir…
Çocuklarımız Arapça ile ne yapacak?
Her biri bir Kuran âlimi olarak mı yetişecek?
Kutsal kitabı okumak için Türkçedeki yorumlar 
yetmiyor mu?
Her bir ilkokul çocuğu bunlarla yetinmeyip, 
ilkokulda öğrendikleri Arapçayla daha da derinlere 
mi inecek?
Arapça bu çocukların gelecekte işlerine 
yarayabilecek çağdaş bir bilim, kültür, teknoloji dili 
midir?
Çocuklarımızın taptaze beyinlerini (Arapların bile 
öğrenmesi zor dedikleri ve dilimizin sesleriyle 
bağdaşmayan) Arap alfabesinin kargacık burgacık 
labirentlerine sürüklemenin, öğrenilmesi aynı 
derecede güç ve (bu konuda uzmanlaşmayacak 
kimseler için hiçbir gereği olmayan) bir dilin ağır 
yükü altına sokmanın anlamı, amacı nedir?
Bu amaç apaçık ortada...
Amaç, Türkiye’yi zaten saptırılmış olduğu 
çağdaşlık yörüngesinden tümüyle kopararak 
Ortadoğu bataklığına gömüp yok etmektir.
Yukarıdaki belge, bir ihanet belgesidir.
Bakanlığı, ilgili kurumunu ve bu belgede imzası olan 
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herkesi Türkiye Cumhuriyeti’ne, çocuklarımıza, 
ülkemizin geleceğine karşı en büyük suçu işliyor 
olmakla suçluyorum, itham ediyorum!
Parlamento içinde ve dışında, beyinlerinde 
çağdaşlık ışıltısı taşıyan herkesi, bütün 
eğitimcileri, yurtseverleri, çocuklarının boynuna 
yukarıdaki idam hükmü asılmış olan anne ve 
babaları, aile büyüklerini, bu pis oyuna geçit 
vermemeye, seslerini gecikmeksizin yükseltmeye 
çağırıyorum...
Bütün yazarlık yaşamımda ve bütün ömrümde, 
ülkenin geleceğine karşı kurulmuş bu kadar 
aşağılık ve çocuklarımızda beyin körelmesi, 
yaşama isteksizliği gibi korkunç sonuçlar 
doğuracak bir tuzakla karşılaşmadım...
Bir an bile gecikmeksizin bu kötülüğün önü 
kesilmelidir.
Bu konuda sesini yükseltmeyen, karşı koymayan, 
edilgen kalan herkes, ihanete, kendi çocukları için 
verilmiş idam hükmüne ortak olmuş demektir. 
Cumhuriyet, Ataol Behramoğlu, 
Nurtey Kınay’ın 11.12.2011 tarihli iletisinden…

AYHAN ÇARKIN’LA BAŞ BAŞA… 

Ayan Çarkın bir haftadır medyada açıklıyor….
Yetkililer “olayların üstüne gitmekten” korkuyor.

Yeşil konusu var bir de…
Sahi, bu Yeşil’in öldü ise ölüsü, diri ise dirisi, 
nerede?
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Ayhan çarkın her şeyi biliyor, açıklıyor…
Yeşil konusunda niçin açıklama yapmıyor…

Yeşil konusu açıklanmazsa, 
Ölüsü, ya da dirisi bulunmazsa, 
Demokrasi gelmez ülkemize asla…

Başbakanımızın konu üzerine gitmemesi dikkati 
çekiyor. 
Başbakanımız, niçin Başbakanlık Teftiş Kurulu’nu 
harekete geçirmiyor. 

Sözde bağımsızdık, demokratik, sosyal, laik bir 
hukuk devleti idik…
Aydın bir yurttaş olarak hepimiz de ölüm listelerine 
dizildik…

Daha fazla uzatmayayım sözü.
Ayhan Çarkınla baş başa bırakayım sizi…
Av. Hayri Balta, 21.12.2011
+
AYHAN ÇARKIN’IN BU İDDİALARI YİNE ÇOK 
TARTIŞILACAK… 
 
‘Ağar Kesinlikle Ele Başıdır’ Çarkın dönemin 
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar için 
“Kesinlikle bu işin içinde, elebaşı. Gerçekleri 
söylemiyor” dedi. Çarkın, eski MİT’çi Mehmet 
Eymür’ün de gerçekleri anlatmadığını söyleyerek 
“Kendisini kurtarmak için bilgiyi vermemiştir” diye 
konuştu. 
Avcı’nın Da Bilgisi Var
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Devrimci Karargâh soruşturmasından tutuklu 
eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın faili meçhul 
cinayetler konusunda bilgisi bulunduğunu savunan 
Çarkın, “Avcı da bu işin içindedir” dedi. X
Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin’in ise 
ekibin başı olduğunu söylediği öğrenildi. 
Çiller Bu Durum Kullandı
Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, Susurluk 
dönemin ana muhalefet partisi lideri Mesut Yılmaz 
ile aynı dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in de 
emniyet içindeki yapılanmadan bilgisi olduğunu 
savundu. Çarkın’ın, Tansu Çiller eşi Özer Çiller’in 
bu durumu kullandığını söyledi.
İnşallah Tepeye Uzanır 
Çarkın sorgu için Savcı Hakan Yüksel’in odasına 
alınırken gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 
Çarkın, “Soruşturmanın dönemin üst düzey 
yöneticilerine uzanıp uzanamayacağı” şeklindeki 
soruya, “İnşallah” yanıtını verdi. 
(Radikal, 21.12.2011 ve diğer bütün gazeteler…)

MİLLETVEKİLİNİN BİR ELİ YAĞDA, BİR ELİ 
BALDA/EMEKLİNİN ELİNE, 900 LİRA GEÇER 
AYDA 

Mecliste yenen yemeğin tabağı bin lira
Lokantada halka yemeğin en ucuzu 10 bin lira

Yolculuk bedava, hastalıkta tedavi bedava
Bir çok yerlerde kendilerinden alınmaz para.

Yaşar halkımızın çoğu açlık ve yoksulluk sınırında, 
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Milletvekillerimizin ise bir eli balda, bir eli yağda…

Şimdi aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz rahatça…
Sormadan edemiyorum: Biz bunlara layık mıyız 
acaba?
Av. Hayri Balta, 25.12.2011
+
Fransa’nın “soykırımcı” olduğunu ilan eden TBMM, 
bununla yetinmedi, “soykırım yoktur” diyeni hapse 
tıkan yasayı gündemine aldı.
Sarkozy, bizim Başbakan’a mektup yazdı, cevap 
alamayınca, bizim Cumhurbaşkanı’nı telefonla 
aradı, ancak, bizim Cumhurbaşkanı telefona bile 
çıkmadı. Fransızların “insan kasabı” olduğunu 
tescilleyen kritik oylama başladı.
Fransa’da çoluk çocuk herkesin gözü kulağı 
TBMM’deyken...
Fransız Meclisi, sanki “insan kasabı” ilan edilenler 
kendi halkı değilmiş gibi, tam da kendi halkını 
“insan kasabı” ilan eden oylama sırasında, oturdu, 
kendi maaşına zam yaptı iyi mi!
Koyun can derdinde...
Kasap et derdinde yani.

Fransız halkı şoke oldu tabii.
Fransız gazetelerinin santrallerini kilitlediler, “yahu 
adamlar bizi tarih önünde infaz ederken, bizim 
milletvekilleri hâlâ cebini düşünüyor, yazın bunları 
Allah aşkına” diye isyan ettiler.
Yalaka Fransız basını bu rezaleti nasıl örtecek 
bilmem ama, benim sözüm meclisten dışarı...
Meşhur bi atasözü var.
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Fransız atasözü...
“Parmak bir şeyi işaret ederken, parmağa bakana 
müstahaktır” der.
Hürriyet, Yılmaz ÖZDİL, 25.12.2011
(Nurten Kınay’ın 25.12.2011 tarihli iletisinden 
kendisine teşekkürler…)

DİKKAT!.. 
İleri Demokrasi Derler Bunun Adına…
Doyamıyor Yiyenler Tadına…

Sen; olumlu da yazsan, olumsuz da yazsan 
boşuna…
Gözdağı vermek isterlerse sana…
Önce bakarlar dosyana…
MİT’ten, Emniyet’ten sicil dosyan istenir..
Sicil dosyanı okuyanın gözleri belerir…

Neler, neler fişlemişler siciline, 
Çoktan girmişler yatak odana bile…

İster iyi yaz, ister kötü yaz…
Haşlamak isterlerse seni biraz…
Yaşına, başına; bakmazlar hastalığına…
Derler: “Var sen de kes biraz… 
Silivri Cezaevinde ayaz!..”

İleri demokrasi derler bunun adına…
Doyamıyor yiyenler tadına…
Av. Hayri Balta, 11.12.2012
+
Dikkat!..
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BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve 
İnternet Üst Kurulu “denetleme” başlığı altında bir 
çok özel çalışma yapmaktadır.
Bu denetlemeler çağımızın etkin iletişim araçları 
olan E-mail, Facebook, Twitter ve benzeri alanları 
da kapsamaktadır.
Bu noktada hükümet karşıtı yazılan, paylaşılan ve 
yorumlanan her konu için takip başlatılması söz 
konusudur.
Savcılıklar, 
“siyasi ve ideolojik içerikli haber paylaşımında 
bulunmak, yazılı ve resimli paylaşımlarla devlete 
ait kurum ve kuruluşları aşağılamak, devlet 
büyüklerine karşı küçük düşürücü paylaşımlarda 
bulunmak, Başbakan’ı ve partisini hedef alan 
paylaşımlarda bulunmak, kamuoyunu hükümet 
ve Başbakan aleyhine olumsuz yönlendirmeye 
dönük onur kırıcı ibarelerin kullanıldığı ifade 
ve paylaşımları yaymak” suçlamaları ile dava 
açabilirler.
Sonuç olarak kişisel güvenliğiniz ve hürriyetiniz için 
yukarıda belirtilen konularda dikkatli olmalısınız.
(Her gün bana gelen iletilerden biri…)

AL SANA, YENİ DÜNYA DÜZENİ / YENİ İNSAN 
TİPLERİ 

Yeni Dünya Düzeninde, 
Yeni insan tipleri türedi, 
Tanımalı bu yeni insan tiplerini…

Daha çok medyada görünür bunlar, 
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Bunlar, 
Güçlüyü görünce yalakalık yapar…

Bunlar için tek bir ölçü vardır.
Bu ölçü de onların çıkarıdır.

Yüzde 10 açlık sınırında, 
Yüzde 20 yoksulluk sınırında, 
Yeni tiplerin değil umurunda, 
Yarışırlar; yandaşlık, yalakalık yolunda…

Bu tipler bir de ahlaktan, erdemden söz etmezler 
mi?
Bunun da adına Yeni Dünya Düzeni demezler mi?
Yeni Dünya Düzeninde parası olan para kazanır. 
Parası olmayana;
Ya yalakalık, ya da avucunu yalamak kalır.

Aşağıdaki yazıya bu açıdan bakınız. 
Yeni Dünya Düzeninde, zalimin insafına kalmışız…
Av. Hayri Balta, 16.1.2011
+
YENİ İNSAN TİPLERİ 
 
Yeni dünya düzeni, dünya genelinde olduğu 
gibi Türkiye’de de; anlayışları, ilişkileri, yaşam 
biçimlerini, ideolojileri, din algısını değiştirirken, 
internet ağı ile mesafeler kalkmış, dünyanın 
hemen her coğrafyasındaki insanlar birbirleri ile 
haberleşme ağı ile iç içe geçmiştir. 
Yeni dünya düzeni hazırlayanların belki de tahmin 
ettiklerinden öte değişim ve dönüşüm insanlığı 
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sarmalıyor. İnsan ve olgular doğal değişim ve 
dönüşüm yerine mutasyona uğruyor. Bu da 
insanlardaki istek arzı talep benzeşmesini de 
beraberinde getiriyor. 
Kuşkusuz bu benzeşme; yeni insan tiplerini de 
şekillendiriyor.
Akademisyen tipi, Asker tipi, Aydın tipi, Diplomat 
tipi, Gazeteci tipi, İstihbaratçı tipi, İş adamı tipi, 
Milletvekili tipi ortaya çıkmıştır. Siyasetçi tipi, 
Yönetici tipi, 
Bu yeni tiplerde Abartılık, Acımasızlık, Açgözlülük, 
Adaletsizlik, Beceriksizlik, Candaşlık, Döneklik, 
Grupçuluk (ortak özelliktir), Fesatlık, Fikirsizlik, 
Haksızlık, Hukuk tanımazlık, İlkesizlik, 
İspiyonculuk, İstismarcılık, Keyfilik, Kuralsızlık, 
Münafıklık, Particilik, Sırnaşıklık, Tecrübesizlik, 
Yağcılık, Yalakalık, Yalancılık, Yandaşlık, 
Yeteneksizlik 
Zoru yaşamak istemedin mi, kolay yoldan, 
çalışmadan para kazanayım, zevk sefa içinde 
yasayayım dedin mi, ya bir siyasi partinin, 
derneğin, vakfın veya yabancı ülkenin emrine 
girmen ve direktiflerini kabul etmen ve yapman 
gerekir. Ben hayır dedim. Ya siz? 
Okul çağlarında, hep bir şey öğreneyim, 
bilgili olayım, yazayım, konuşayım insanları 
aydınlatayım diye çalışırdım. Çalışıyorum. Ya siz?
Şimdi düşünüyorum, ben zamanımı ve aklımı çok 
seneler, fayda getirmeyen işlere mi harcadım? Ya 
siz?
Beğenmediğim, okul hayatı başarısız olanlar, 
merdivenlerde adım adım yükseldiler, makam, 
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şöhret, servet sahibi oldular. Ya siz?
Geçen zamana bakıyorum boşa geçmiş mi diye 
sorguluyorum. Ya siz?
Gerçek insan; aklı ve bilim odaklı düşünür yaşar 
ve aydınlatır. Başkasına eğilmez. 
Eğilmedim. Başka insanı da ezmez. Ezmedim. 
İstismar etmez. Etmedim. Ya siz?
İnsanlık yolu; bilim, akıl ve ahlak yoludur. Bu yolda 
oldum. Ya siz?
Yalan söylememekle, dürüst olmakla, çalışmakla, 
hizmet etmekle yanlış mı yaptım?
Ayakların baş başların ayak olduğu ortamda 
söylenecek söz kalmıyor.
Ama iç dünyamda mutluyum, rahatım. Ya siz? 
Önümüzde artık yeni bir Dünya yeni Türkiye 
gerçeği var. Yeteneksizliğin, sahtekarlığın, din 
simsarlığının, yalancılığın, talancılığın meziyet 
sayıldığı yeni bir yaşam. 
Olan bitenler Türkiye’ye ne getirecek? 
Günün Sözü: Bana ne diyen insan, insanlık 
gerçeğine erememiş yaratık demektir. 
H. Prof. Dr. Nurullah AYDIN, 16 Ocak 2012 
ANKARA
                        
DİNDAR NESİL NASIL YETİŞİR?.. 

Şimdi de dindar nesil yetiştirme sevdasına tutuldular. 
Ortadoğu İslam ülkelerinde yıllardır dindar nesil 
yetiştiriyorlar da ne oldu? Nereye vardılar? 
Bilgisizlikten, yoksulluktan, eziklikten kurtuldular 
mı? Birbirlerini öldürüp duruyorlar… Bunların en 
okumuşları, en militanları El Kaide militanları ile 
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Talibanlardır. Gördük televizyonlardaki videolarda 
“Allah-u ekber!” diyerek yakaladıkları tutsakların 
kafasını kesiyorlar. Dindar insan yakaladığı 
insanın kafasını keser mi?
Merak ettiğim için soruyorum…
Bu, “Ate, agnostıc, imansız, laiklerin” kitabında 
aşağıda sıralananlar var mıdır?
Kadını dövmek, dörde kadar kadın almak, muta 
nikahı yapmak, hulle yapmak, zina yapan kadına 
recm cezası uygulamak, hırsızlık yapanın elini 
kesmek, devlete karşı suç işleyenlerin çaprazlama 
elini ayağını kesmek, kendisi gibi düşünmeyenleri 
imana davet etmek, kabul etmedikleri takdirde 
kafasına çökmek, ganimet olarak karısını, kızını, 
oğlunu alıp köle-cariye yapmak, malını mülkünü 
yağmalayıp pazarlarda satmak… 
Noksan sıfatlardan münezzeh dediğin Allah böyle 
kurallar koyar mı?
Aklını imana kurban etmiş kişiler bu kuralları Allah 
buyurdu sanıyorlar.
Bütün insanlığa da bu kuralları dayatıyorlar. 
İşte Afganistan, İran, Pakistan Suudi Arabistan’da 
yaşayan insanlar bu kuralları Allah’ın emri 
sanıyorlar.
Bu kuralları kabul ettirmek için de bütün insanlığa 
savaş açıyorlar. 
Şimdi yeniden soruyorum?
“Ate, agnostıc, imansız, laiklerin” kitabında 
yukarda sıraladıklarım var mıdır?
İnsan dediğin aklını imana kurban etmemelidir…
Her olayı aklın, bilimin, sağduyunun, vicdanın 
gereklerine göre değerlendirmelidir…
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Dindar nesil yetiştirmek isteyenler öncelikle şu 
ayet üzerinde düşünmelidir. Bu tür ayetler elliye 
varır…
“ALLAH KİMİ DİLERSE ONU DOĞRU YOLA 
İLETİR…” (K. 2/213. 24/46)
Bilinmelidir ki: İnsanlar aklını kullanmadıkça, 
bilimin, sağduyunun, vicdanın gereklerine göre 
davranmadıkça dindar olamaz…. 
Bu yazdıklarımı anlayacak kaç kişi çıkar acaba?
Av. Hayri Balta, 8.2.2012

DOĞRU MU YALAN MI?/DOĞRUSUNU BİLEN 
VAR MI? 
Bir ileti dolaşıyor internette; Bilmem doğru, bilmem 
yalan, 
Doğrusunu bilen varsa bildirsin hemen...

Suudi Arabistan’da mürşitlik yasakmış…
Mürşitlik yapanı cellat haklarmış…
 
Bu nedenle mürşitler Suudi Arabistan’a 
giremezmiş, 
Girdikleri takdirde kelle gidermiş…

Mürşit dediğin Ortaçağı aşmalı, 
En başta çağdaş ve laik olmalı…

Aynı zamanda felsefeyi bilmeli. 
 “Hiçbir şey yoktan var olamaz, 
Var olan da yok olamaz!..” demeli…

Mürşid’in iyisi zor bulunur.
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Çünkü mürit, mürşit aracılığıyla:
Gerçeğe, Hak’ka yol bulur...
+ 
Bu göz, ne mürşitler gördü.
Bu mürşitlerin hepsi de, 
Kendi elleriyle defterlerini dürdü..
 
Ali Kalkancı, Müslim Gündüz, Fadime Şahinler
28 Şubat olaylarında neler yaptı neler…
 
Bir de İskender Miroğlu var, 
O yaşta, anayı kızı çantada keklik sayar…
 
Bunlardan birisi daha var, 
Kendi anlatımı ile:
Müritlerine bademleme yapar...
 
Son on yılda bunların sayısı 10’u geçer…
Hepside güzel kadın görünce, 
Şehvetlerine yenik düştüler…

Anlayacağınız bunların mürşitliği bu kadar...
Bunlar mürşitliği, kadın müritleri tavlamak için 
yapar. 
Av. Hayri Balta, 7.3.2012

BUGÜNÜN YOĞUN GÜNDEMİNDE ÖNEMİ 
DAHA DA ARTTI. 

Uyandırın
Korkmayın her yerde konuşun, konuyu siz açın
Takside taksiciye konuşun
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Apartmanda kapıcıya konuşun
Sakallı gazete bayinize konuşun
Eve gelen gündelikçiye konuşun.

Anlatın eğer Fethullah dindarsa peygamber gibi 
ise neden Amerika’da yaşıyor?
Neden Mekke’de Kabe yakınlarında bir malikanede 
değil de Amerika’da FBI çiftliğinde.
Söyleyin bu zat değil miydi 25 yıl o cami senin bu 
cami benim salya sümük ağlayarak FAİZ haram 
diyen?
Sorun kapıcınıza peki BANK ASYA nedir?
Önce alıştırmanız gerekir.
Görüntüye.
Seslere.
Hareketlere..
Sessizliğe.
Çevrenizde olup bitenlere.
Yavaş yavaş alıştırırsınız.
Alışırlar.
Türbana.
Çarşafa, peçeye.
Taşyapı’ya.
Oğulların gemilerinin olmasına.
Çocukların televizyon kurmasına.
Yakınların yolsuzluklarına.
Sevgililere alınan evlere.
Çokeşliliğe.
Erkeklerin, kadınların ayrı ayrı oturmasına.
Ramazanda öğle yemeği verilmemesine.
Beyaz takkeyle gezenlere.
Hem de öyle alışırsınız ki size çok doğal gelmeye 
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başlar.
Bizde böyle deyip geçmeye başlarsınız.
‘Galiba demokrasi bu da biz mi anlamıyoruz?’ diye 
kuşkulanırsınız.
Sonra da uyuşursunuz.
Yavaş yavaş uyuşursunuz.
İçinizden bile tepki duymaz olursunuz.
‘En az üç çocuk yapın’ derler, dinler geçersiniz.
‘Bizi azaltmaya çalışıyorlar’ derler, gülme 
duygunuz bile kaybolmuştur.
‘Batı’nın ahlaksızlığını aldık’ derler, öyle dinler 
durursunuz.
Uyuşturmuşlardır sizi.
Bir yandan Çanakkale zaferini kutlarsınız.
Öte yandan Çanakkale savaşını yıllar sonra 
kaybettiğinizi bile fark etmezsiniz.
Başbakanınız planlarını Amerika’ya açıklar.
Siz burdan dinlersiniz.
Amerika Ankara’yı işgal etmektedir.
Siz İngilizce öğrenmeye çalışırken durumu 
göremezsiniz.
Alışırsınız ve uyuşursunuz.
Geçmişe dalıp gitmişken, geleceği kaybetmekte 
olduğunuzu fark edemezsiniz..
Plan da bunun için yapılmıştır.
Önce alıştırma.

Sonra uyuşturma.
Yüzünüze demokrasi derler, arkanızdan gülerler.
Yüzünüze çok kültürlülük derler, arkanızdan 
bölerler.
Yüzünüze değişim derler, arkanızdan soyarlar.
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Yüzünüze gelişim derler, arkanızdan bakarlar.
Alışırsınız.
Uyuşursunuz.
Tehlikenin farkında mısınız?
Önce Alıştırma - Sonra Uyuşturma...
PROF. DR. ERDAL ATABEK

DİL DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
Sevgi Özel

Kültür Bakanı, “siyaset milletin sırtından 
zenginleşmek için yapılmaz…Milletvekili emekli 
maaşına yüzde 100 zam Meclis’ten çıkınca biraz 
içim burkuldu” demiş.
İçi biraz buruk.
Dışı imtiyazlı!
İmtiyaz cüzdanı çok yüklü!
Dünya’da tek ve benzersiz kaldılar. En imtiyazlı 
milletvekili Türkiye Meclis’ini dolduranlar oldu.
İşte yüzleşme tablosu:
Hollanda….131’ni alıyor.
Belçika..….166’nı alıyor.
İngiltere…..160’nı alıyor.
Fransa…….121’ni alıyor.
İtalya………275’ni alıyor.
İspanya……124’nü alıyor.
Polonya….. 162’sini alıyor.
Çek Cum…. 109’nu alıyor.
Norveç… ….. 92’ni alıyor.
İsviçre… ….. 78’ni alıyor
Danimarka… 94’nü alıyor.
Finlandiya… 92’ni alıyor.
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VE TÜRKİYE…… yüzde 2893’nü alıyor
Dizdiğim rakkamlar; Avrupa’da ve Türkiye’deki 
milletvekillerinin “imtiyaz yükseltme ve bal tutup 
parmak yalama” göstergeleridir. Milletvekili 
maaşının o ülkede kişi başına düşen milli geliri ile 
kıyaslanmasıdır.

UYAN BORUSU
Gazetecinin çakalı!
Medyanın kurnaz yazarları var. Asıl işleri gazetenin 
patronuna çakallık yapmak. Siyasetin “Tek Adamı” 
ile “Gazetenin Patronunu” gör beni-göreyim 
seni çıkar ilişkisinde buluşturmaktır. Tek Adam, 
medyadan övgü, destek, yağcılık, yalakalık, 
yalancılık, halkı uyutma ve afyonlama bekler. 
Medya patronu, devlete hortum yerleştirmek için 
tek adamdan yeşil ışık kollar.
Kurnazlar yazar yapılırlar.
Yayın müdürü olurlar.
Tek Adam’ın ışığını kollarlar.
Bu çakal gazeteciler; “milletvekilleri, meclisi 
parmak yalama meclisine çevirdiler, gece saat 
3’de hırsız gölgesi hızı ile milletvekili emekli 
maaşlarına yüzde 100 zam yaptılar” diye yazabilen 
bir-kaç yazarı da “ucuzcu yazarlık” yapmakla 
suçluyorlar. Gazetecinin çakalı, kendini pahalı 
yazarlık tarifesine oturtuyor.
Yeniden yazayım. 
İmtiyazlar iyi anlaşılsın.
Türkiye’de milletvekili maaşı 11.500 TL. Milletvekili 
emekli maaşı 7.800 TL. Hem milletvekili ve 
hem emekli milletvekili maaşı olanlar, örneğin 
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başbakan ve 25 bakanın 20’si, 19 bin 300 TL alıyor. 
Milletvekillerinin her birinin ayrı ayrı emirlerine 
tahsis edilen iletişim gideri aylık 2000TL. 3 
personelin ayılığı 15.000 TL. Milletvekiline 
yakınlarıyla birlikte sağlık gideri 2.000 TL. Bir 
örnek verirsem gözü bozuk vatandaşa gözlük 
çerçeve ödemesi 40TL, gözü bozuk milletvekiline 
gözlük çerçeve ödemesi 400 TL. Milletvekillerine; 
lokanta, berber, spor salonları fiyatı, zarar 
bütçeden karşılanarak, 10 kat ucuza sunuluyor.
Türkiye’deki milletvekillerinin kullandıkları makam 
araçları Avrupalı milletvekillerinden lüks. İktidar 
partisi AKP’den millet vekilliği yapmış fakat yeniden 
seçilmemiş olanlardan; Fatih Metin(Gümrük 
Bakanlığı), Abdurrahman Arıcı (Kültür Bakanlığı), 
Orhan Erdem (Milli Eğitim Bakanlığı), Veysi 
Kaynak (Adalet Bakanlığı), Kemal Yardımcı(Milli 
Savunma Bakanlığı), Agah Kafkas (Sağlık 
Bakanlığı), Kudbettin Arzu (Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı), Aşkın Aslan(Aile Bakanlığı) Mehmet 
Ceylan (Kalkınma Bakanlığı), Ali Bayramoğlu 
(Enerji Bakanlığı) bakan yardımcısı oldular. Şimdi 
7 bin 800 TL emekli maaşlarına ek 9 bin 500 TL 
de “Bakan Yardımcısı” maaşı alacaklar. Bu bakan 
yardımcıları ithal lüks araba sınıfından A4 Audi’yi 
beğenmeyip aylık kirası 44.000 TL olan A8 Auidi 
kullanıyorlar. Halka, ”ucuz-küçük araba kullanın” 
öğüdü veren Türkiye Başbakan’ın makam arabası, 
helikopter ve uçak sayısı Avrupa başbakanların 
2-3 katı.
İçim biraz buruk diyor!
İçi buruk, imtiyazı bomba!
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Necati Doğru, 28 Aralık 2011

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) YOKSUL MUYDU? 

“Peygamberimiz zengin değildi. Bazen aylarca 
bazen yemek bulamayınca sabahtan oruca 
niyetlenirdi. Ama bu; zengin olduğu halde fakirliği 
tercih etmesi şeklinde oluşan bir hal değildi. Ailesi 
kalabalıktı ve ancak yetişebiliyordu. Nitekim; 
arkadaşlarının ikramlarını red etmiyor, temiz 
yemek geldiğinde de sofradan aç kalkmıyordu. 
O günün imkanları o’nun için bu kadardı, o da bu 
kadarla yetiniyordu. 
Buradan Hz. Peygamber (s.a.v.) açlığı, fakirliği, 
yoksulluğu emretti farzında bir sonuca varmak 
mümkün değildir. 
O, bazen de elindekini fakirlere dağıttığı için 
günlük ihtiyacını karşılamakta zorlanıyordu.”
(Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu. Sabah. 11.5.2012)
+
Bu konu çok tartışılır. Ne var ki gerçek söylenmez. 
Çevresinden savuşulur. 
Bir kere şu bir gerçektir. İslam Peygamberi zengin 
bir aileden gelmektedir. Kaldı ki Peygamberliğini 
ilan ettiğinde Hz. Hatice gibi kervanları olan 
zengin bir kadınla evlenmiştir. İslam Peygamberi 
Hz. Hatice’nin kervanları ile ticaret için yollara 
düşmüştür. Bu durumda “Peygamberimiz zengin 
değildi” demek gerçekle bağdaşmaz. 
Hocamız burada ganimetlere değinmemiştir. 
Bu ganimetler içinde bir Fedek Hurmalığı var ki 
Adana ilimizin dörtte biri kadar olduğu söylenir. 
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Yine Peygamberin ölümü üzerine 1. Halife 
Ebuker; “Peygamberin mirası olmaz!” diye Hz. 
Fatima’nın miras hakkını vermekten kaçınmıştır. 
Peygamberin eşi ile kızı arasındaki miras 
anlaşmazlı Deve Savaşı’na neden olmuştur. 
İslam Peygamberin cariyeleri dışında 40 kölesi 
olduğu söylenir. Cariyeler ve kölelerin karnı ne ile 
doyurulmuştur. Cariyeler, köleler aç acına çalışır 
mı?
Okuyucularımın kafasını daha fazla 
karıştırmayalım. İslam Peygamberinin mal 
varlığını öğrenmek isteyenler GOOGLE arama 
motoruna girip “Hz.. Muhammed’in Mal Varlığı” 
diye yazıp tıklandığı takdirde Peygamberin mal 
varlığı hakkında bilgi edinebilir.
Bilmem Hocamız, bu GOOGLE’nin verdiği bu 
bilgiye ne diyecektir?
Dolaylı da olsa insanları yoksulluğa özendirmenin 
ne yararı olabilir. Kaldı ki Kuran: 
“Ey Adem oğulları! Her secde edişinizde güzel 
elbiselerinizi giyin; yiyin, için, fakat israf etmeyin; 
çünkü Allah israf edenleri sevmez.” demektedir. 
(K. 7/31)
Allah (Dünya kamu vicdanı, ortak ve üstün akıl…) 
doğruluktan şaşmayanları sever…
Av. Hayri Balta, 11. 5.2012

DÖRT YAŞINDAKİ OĞLUNU BOĞUP 
ÖLDÜREN BABA: / “ÇOCUK BENİM DEĞİL Mİ 
LAN?” DEDİ… 

Gelin önce bu günkü gazetelerde çıkan şu haberi 
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okuyalım.
Ondan sonra, derin derin, düşünüp duralım…

“DENİZLİ’de iple boğularak öldürülen 4 yaşındaki 
Kenan Durmaz’ın katil zanlısı baba Hasan 
Durmaz, gazetecilerin sorularına sinirlenince, 
“Çocuk benim değil mi lan? Sana ne. Anası 
düşünsün. Vicdanım rahat” diye bağırdı.
Baba Hasan Durmaz emniyetteki sorgusunda, eşi 
Zeynep D.’nin kendisini aldattığını, oğlunu da bu 
nedenle öldürdüğünü ileri sürdü. 
Zeynep D. ise eşinin kendisini dövüp evden 
kovduğunu belirterek:
“ilk eşimden olan çocuklarımı alıp polise gittim ve 
şikâyetçi oldum. Bir yakınımın yanına yerleştim. 
Ortak çocuğumuz Kenan ise evde babasıyla kaldı” 
dedi. 
Zeynep D., eşinin daha önce kendisine şiddet 
uyguladığı için 6 ay evden uzaklaştırma cezası 
aldığını da belirterek, “Buna uymayınca 20 gün 
cezaevinde yattı. Şikâyetimi geri alınca tahliye 
edildi. 
Oğlu Kenan’ın da “kendisinden olmadığını iddia 
ediyordu” diye konuştu.” (Haber Türk, 17.5.2012)
+
Haberin okumuş oldunuz şimdi.
Kanınız dondu değil mi?

Şimdi nasıl çıkacağız işin içinden, 
İnsan ne zaman kurtulacak bu kinden…

Problem insanın kendisindedir.



178

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN

İşte Cin, Şeytan dedikleri insanın içindedir…

Din bu konuda şöyle diyerek işin içinden çıkmıştır. 
“Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan 
ederiz.” (K. 21/35)
Şimdi düşünün bakalım; Allah, oğlu öldürülen 
anneyi denemiş midir?..

Allah, oğlunu öldürerek bir anneyi dener mi?
Ruhçular bu konuda biraz olsun durup düşünmez 
mi?, , , 
İşin asıl önemlisi, 
Allah, noksan sıfatlardan münezzeh değil mi?
Av. Hayri Balta, 17.5.2012

DİN BAHANE / ARAP HAYRANLIĞI ŞAHANE… 

Aşağıya Emin Çölaşan’ın yazısından bir parça 
alıyorum.
Sorular çok olduğundan kısaltıyorum.

Özetleyerek söylüyorum:
Türk çocuklarına Arap tarihi öğretiliyor. 
Böylece iktidar, sözünü ettiği, 
Dindar ve kindar nesli yetiştiriyor…

Türk tarihinden yazacak bir konu yok mu?
Böyle eğitim birliği olur mu?

Değil mi ki Arap tarihi okutuluyor.
Araştıralım bakalım…
Türkler nasıl Müslüman oluyor?..
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Türk çocukları; görsün Atalarının nasıl Müslüman 
olduğunu 
Yüz binlerce kırıldı; 
Yüz binlerce delikanlı, kız pazarlarda satıldı…
Yüz binlerce gencecik delikanlı, kız, köle, cariye 
oldu…

Neredesin ey Türk Aydını?...
Sen korumayacaksan Türk tarihini…, 
Arap hayranlarına mı bırakalım meydanı?

Soruların tamamı 60 tane…
Din bahane, 
Arap hayranlığı şahane…
Av. Hayri Balta, 26.5.2012
+
Birkaç gün önce de aynı okullara Zeytinburnu 
Müftülüğü tarafından ücretsiz olarak “Peygamberin 
Hayatı. Siyer’i Neb’İ” isimli kitap dağıtılmış ve 
öğrencilerden bu kitabı okumaları ve aşağıdaki 
sorulara yanıt verilmesi istenmişti.
(Emin Çölaşan, SÖZCÜ, 24.5.2012)
+
S-1 Peygamberimiz Kureyş kabilesinin hangi 
kolundandır?
S-2 Kabe’ye  bakma  vazifesi  kimin sülalesine 
aitti?’
S-3 Kabe’nin  anahtarlarını  elinde bulundurma 
görevine ne denir? 
S-4 Daru’n-Nedve adlı  derneği  kim kurdu?
S-5 Mekke’ye   düşman saldırınca kıymetli 
eşyayı zemzem kuyusuna atıp üzerine de taş 
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toprak dolduran Mulat hangi kabiledendi
kabiledendi?
S-6 Zemzem kuyusunu Abdulmutallip hangi 
oğluyla temizledi?
S-7 Yemen  valisi  Ebrehe  nerede bir tapınak 
inşa itmiştir?
S-8 Ebrehe  Kabe’yi  yıkmak  için geldiğinde    
Kabe ve Mekke’nin yönetiminde kim bulunuyordu? 
S-9 Fil vakası Hz. Muhammedi’n doğumundan 
kaç gün önce gerçekleşti? 
S-10 Kabe’nin yıkılması teşebbüsü hangi surede 
anlatılır?
S-11 Kabe’de hacılara su dağılmak ne diye 
isimlendirilir? 
S 12 Hz Peygamber ne zaman dünyaya geldi?
S-13 “Muhammed” ne anlama gelir?
S-14 Hz. Muhammed’in babasının soyu kime 
dayanır? 
S-15 HZ. Muhammed’in   babası  ve annesinin 
kabileleri hangi şıkta doğru olarak birlikte 
verilmiştir?
S-16 Peygamberimizin  süt  kardeşi kimdir?
S-17 Peygamberimizin     annesi öldüğünde, Ebva 
köyünden, peygamberimizi Mekke’ye kim getirdi?
S-18 Abdulmuttalip vefat   edince Peygamber  
Efendimiz amcalarının hangisinin yanında 
kalmaya başlamıştır. 

AKILLARINDAN ZORU OLANLARA… 

Soruyorum şimdi size…
9 yaşında bir kız nasıl verilir bir erkeğe…
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Sünnettir diye uygulanır bu gelenek Anadolu’da, 
9 yaşında bir kız para karşılığı sunulur bir erkeğe…

Hangi devirde hangi ülkede yaşıyor bu profesör…
Bir kadın nasıl olur da dövülür?..

Ülkemizde var mı ki köle?
Terbiye edile içki içtiğinde…

Kadın tanıklık yapamazmış, 
Soralım bu profesöre, 
Hangi ülkede yaşarmış?..

İslamî eğitim yapacaklarmış…
Profesörümüz yazdıklarını…
Şeriatı getirmeden nasıl uygularlarmış…
Anlaşılan bunların akıllarından zoru varmış…
Av. Hayri Balta, 8.6.2012
+
EVRENİN DÜZENİ İNANÇLARA GÖRE 
DEĞİŞMEZ.. 

İnsanlar hangi dine inanırlarsa inansınlar, ister 
Müslüman, ister Yahudi, ister Hıristiyan, ister 
Budist, ister Mecusi olsunlar. Yahut bunlardan hiç 
birine inanmasınlar...
Hepsi de evrenin yasalarına uymak zorundadırlar.
Su içmeden, yemek yemeden ve uyumadan 
yaşayamazlar.
Korunmadan seviştikleri zaman çocukları olur.
Ve bir süre sonra mutlaka ölürler.
Kollarını çırparak uçamazlar.
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Bir metrekareye elli kişi birden sığışamazlar.
On metre yüksekten atlayamazlar.
Ne Müslüman olmak yeter bunları aşmaya, ne 
Yahudi olmak, ne de Hıristiyan olmak...
Tüm insanlığın çaresiz uymak zorunda kaldığı bu 
evren yasalarını, dilerseniz birer Tanrı buyruğu 
olarak da değerlendirebilirsiniz.
İster şu inançta olsun, ister bu inançta olsun; ister 
inanın, ister inanmayın...
Aygıt kullanmadan beş dakika bile suyun dibinde 
kalamayacağınıza göre...
Demek ki evren yasaları, yahut Tanrı buyrukları; 
insanların inanç ve eğilimlerine hiç mi hiç 
aldırmadan, hepsini kurumuş çiroz hevenkleri gibi 
aynı ipe dizmekte...
İnsanın yeryüzünde sadece 2 milyon yıldan bu 
yana var olduğu söylenir.
Özellikle sinema gündemine daha sık gelmeye 
başlayan eski zaman dinozorları ise, 75 milyon 
yıl önce yaşamışlardı. Üstelik 450 milyon yıl 
boyunca...
Sonra birden kayboluverdiler ortalıktan.
Birdenbire öyle nasıl kayboluverdiklerinin nedeni, 
bir türlü kesin saptanamıyor.
Kimi:
- Aşırı beslenmeden ötürü erkek dinozorların iri 
hayaları, apış aralarına sürtüne sürtüne kısırlaştı 
da, ondan kaybolup gittiler, diyor.
Kimi:
- O dönemde de bir buzul çağına girildi, ondan 
kaybolup gittiler, diyor.
İnsanlık 148 milyon yıl daha kalabilecek midir 
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yeryüzünde? Çok kuşkulu...
Müslüman olsalar da, Yahudi olsalar da, Hıristiyan 
olsalar da, inançsız olsalar da; 10 milyon, 100 
milyon, 500 milyon, 1 milyar, 2 milyar, 5 milyar yıl 
sonra; tıpkı dinozorlar gibi hiç gelmemişçesine 
kaybolup gideceklerdir sonsuz bir boşluğun 
içinde...
Sonra daha kim bilir neler olacak?..
Çünkü Arz küresi 50 milyar yıl daha duracak 
Samanyolu galaksisindeki toplu iğne başı kadar 
görünen kimliği içinde.
Ve sonra o da kaybolup gidecek.
Bir başka anlatımla Tanrı, canlıların keyfine 
bırakmamıştır buyruklarının uygulanıp 
uygulanmamasını...
Sadece o buyrukları, yani evrenin düzenini 
merak ederseniz; mucizeler gösterme olanağına 
kavuşursunuz.
Uzayda da yürüyebilirsiniz. Ay’ın üstüne de 
çıkabilirsiniz. Bir anda bütün evlerde görünebilirsiniz. 
Oturduğunuz yerden, başka gezegenlerin yakın 
plan fotoğraflarını izleyebilirsiniz...
Ama Tanrı’yı ve onun yansıması olan evreni merak 
etmezseniz, hiçbir mucize gösteremezsiniz. 
Dualarınız teke tek bir pazarlıktan ibaret kalır:
- Ben sana sığınıyorum, sen de beni ölünce 
cennetine kabul et ya Rabbi...
Yunus Emre daha 700 yıl önce, bu tür teke tek 
bir pazarlığa benzeyen ibadet alışkanlarından 
hoşlanmadığı için, yazmıştır o ünlü nefesini;
Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
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İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni...

O yüzden, o da mucizesini göstermiş ve hâlâ 
unutulmamıştır.
İyi çalışmalar saygı ve sevgiler
Murat Binzet, 26.6.2012 
mailto:m1000zet@gmail.com

(Murat Binzet’e teşekkürler…)
Av. Hayri Balta, 29.6.2012

BATI DOĞU KARŞILAŞTIRMASI... 

Biliyorum hassas konu bu. Ne var ki üzerinde 
durulmalı ve gerçeği ortaya çıkarmalı.
Her zaman gündemde tutuluyor. Özelikle Atatürkçü 
ve solcu olduklarını söyleyen kişilerce. Söylenen 
de şu: Doğu kültürü Batı kültüründen üstündür. 
Gerçekten doğu kültürü batı kültüründen üstün 
müdür. 
Gelin önce doğu kültürünün geldiği şu aşamaya 
bakalım. 
Bir kültürün üstünlüğü kadına verdiği değerle 
ölçülür. Doğuya baktığımızda ilk göze çarpan 
kadınların giysileri. Kara çarşaf… Yalnız gözler 
görünecek kadar bürünme. Bir de burka var kara 
çarşaftan önce… 
Kadınlarını kapatan bir uygarlık olur mu?
Sonra akla gelen bir soru daha var. Doğuda 
parlamenter bir yönetim olmuş mu? Doğu’da kılıcı 
keskin olanın sözü geçmiştir. Kimin kılıcı keskinse 
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iktidar onundur. 
Gelelim bilim ve teknikteki duruma. Doğu’da bilim 
ve teknikte gelişme olmuş mudur. Bütün buluşlar 
(icatlar) batıdan çıkmamış mıdır?
Gelelim bilimsel araştırmalara… Doğu 
üniversitelerinde bırakın bilimsel araştırmalara 
makale sayısında bile Batı’dan geri kalmaktadır. 
Batı’daki üniversitelerde yayınlanan makale 
sayısı binleri geçerken bu oran doğuda 10’u bile 
bulmamaktadır. 
Doğu, hep din iman kültürünün etkisinde kalmıştır. 
akılcılığa yaşam hakkı tanımamıştır. Oysa Batı’da 
dinciliğin yanında akılcılık da gelişme olanağı 
bulmuştur. 
Ayrıca karada, havada, dağda, denizde 
ormanda yapılan araştırmalarda Doğu’nun 
adı bile geçmemektedir. Batılılar saydığım bu 
alanlarda araştırmalar yaparak televizyonlarda 
göstermektedirler. Denizler alemini, hayvanlar 
alemini, ormanlar alemini hep bu yayınlarda 
görmekteyiz.
İnsan haklarında bir gelişme olmamıştır doğuda. 
İnsan hakları konusunda uygulamalar hep 
batıdan aktarılmaktadır. Bizde bile hukuktaki 
insan haklarına ilişkin gelişmeler AB’nin baskı ile 
oluşmaktadır.
Sonra devreye bir ara rejim girdiğinde; rejimden 
korkanlar, sağcısı solcusu, hepsi Batı’ya 
kaçmaktadır. Doğu’ya kaçanlar binde bir bile 
değildir…
Bu konuda örnekler daha çoğaltılabilir. Ama bu 
kadar örnek yeter diyorum. 



186

LAİKLİĞİ BENİMSEMEDEN

Şurası da unutulmamalıdır ki Atatürk’ün yaptığı 
bütün devrimler batıdan aktarılmıştır… Batının 
hukukundan tuttur alfabesine kadar devrimler, 
ilkeler adı altında alınmıştır. Bunların en önemlisi 
de laiklik ilkesidir. 
Haa Batı’nın hiç mi kusuru yoktur. Vardır ve çok 
önemlidir. Batı, tümüyle emperyalisttir. Gelişmemiş 
ülkelerin gelişmesini önler. Doğunun yer altı yer 
üstü servetlerini ele geçirmek için bütün dünyayı 
kan gölüne çevirmekten de zerrece çekinmez. 
Bize düşen bunları bilmek; emperyalizmi 
dizginlemek için gereken önlemleri almaktır. Bu 
konuda zerrece ödün verilmemelidir. 
Batı emperyalizmini batının değerlerini alarak 
engelleyebiliriz.
Doğu kültürüyle batı emperyalizmini 
dizginleyemeyiz.
Av. Hayri Balta, 6.7.2012

TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLMASI 
 
Türklerin Müslüman olmasını yukarıdaki başlık 
altında veriyor “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. Dr. A. 
Ali Kemal ÖZDEMİR – Arif ASLAN 7. SINIF. Gaye 
Ders Kitapları. Ankara 1995. s. 68-69”da. Önce bir 
okuyalım:
…
“İlk olarak tam anlamıyla İslâmiyet’i kabul eden 
Türk Devleti, 932-1212 yılları arasında hüküm 
süren Karahanlılar olmuştur. Daha sonra bugünkü 
Hindistan ve Pakistan taraflarında kurulmuş olan 
Gazneliler (912-1183) Müslümanlığı kabul etti. 
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Bunları Büyük Selçuklular takip etti. 1058’den 
sonra ise, Türkler artık İslâm ülkelerinin idarecisi 
ve hâkimi durumuna geçtiler. 10. Yüzyılın ilk 
yarısında artık Türkler ve özellikle Oğuz boyları 
tamamen Müslüman olmuşlardı.”
Yazının sonuna doğru özetliyor: İşte özet:
“Hiçbir zorlama olmadan, kendi gönülleri ile 
İslâmiyet’i kabul eden Türklerin Müslüman 
olmasında önemli iki büyük sebep vardır. Bunlar:
a. İslâm Dini ve medeniyetinin üstünlüğü. 
b. Türklerin eski dinî inançları ile, İslâm inançları 
arasındaki benzerlikler.
Bu benzerlikler de şöyle özetlenebilir :
* Türkler, tek tanrıya inanıyorlardı. Tanrıdan 
söz ederken, “Tengri teg tengri” diyorlardı. 
Bunun anlamı, sadece kendine benzeyen tanrı 
demekti. Bu da, İslam’ın tek Allah inancına uygun 
düşüyordu.
* Türkler, kadere ve ruhun ölümsüzlüğüne 
inanıyorlardı. Bu da, İslam’ın kader ve âhiret 
inançlarına uygundu.
* Türkler, cennet ve cehennemin varlığına, günah 
ve sevaba inanıyorlardı. Cennete “uçmak”, 
cehenneme “tamu”, günaha “yazuk” diyorlardı.
* Türkler, gerek tanrılara, gerekse ölmüş atalarına 
kurban kesiyorlardı. Yoksullara yardım etmek, 
yedirip giydirmek gibi töreleri vardı. Irz, namus, 
şeref düşkünlüğü, ailenin kutsallığı, ruh ve beden 
temizliği, dürüstlük gibi hususlar, Türk töresinin 
temelini oluşturuyordu.
* Türkler, doğuştan kahraman ve cesur bir yapıya 
sahip idiler. Yiğitlik ve cengâverlik duygulan ağır 
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basıyordu. Bu da, İslâm’ın “cihat”, “şehitlik” ve 
“gazilik” anlayışlarıyla yakın benzerlikler arz 
ediyordu.
İşte din, ahlâk, aile ve toplumsal hayat, açısından 
mevcut bulunan bu benzerlikler, Türklerin 
İslâmiyet’i kabulünde önemli bir rol oynamış 
ve kitleler halinde Müslüman olmalarına sebep 
olmuştur.”
+
Ne bilsin 12-13 yaşlarındaki Türk çocuğu 
Türklerin asırlarca süren katliam sonucu 
Müslüman olduğunu. Yüz binlerce Türk askerinin 
kılıçtan geçirildiğini, esir pazarlarında köle olarak 
satıldığını, mallarının, mülklerinin, mabetlerindeki 
altın heykellerin ganimet altında çapul edildiğini, 
karısının kızının, kız kardeşinin, çocuklarının köle 
pazarlarında cariye ve köle olarak satıldığını… 
Sözlerimin; doğru mu, yanlış mı olduğunu test 
edebilmeniz için aşağıda adını verdiğim kitaplara 
bakmanızı öneririm.
Önce Erdoğan AYDIN’IN Başak yayınları arasında 
çıkan “NASIL MÜSLÜMAN OLDUK?” “(Türklerin 
Müslümanlaştırılmasının Resmî Olmayan Tarihi) 
1. Baskı. Mart 1994 baskı tarihli kitabının içindekiler 
bölümünü okuyunuz.:

İÇİNDEKİLER

1- Önsöz 9
2- Türklerin Müslümanlaştırılmasının Tarihsel Çerçevesi 27
3- İslamî Genişlemenin İlk Dönemi ve Gerekçeleri 33
4- Gerçek İslamiyet Türkleri Nasıl Görüyor? 49
5- Türk Yurtlarına Arap Saldırılarının İlk Dönemi 61
6- Araplar Türk Yurtlarını İşgal Ederken Türkler Direniyor 71
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7- Kuteybe Türk Direnişini Katliamlarla Kırmaya Çalışıyor 83
8- “Hidayetten” Türklerin Payına “Kılıç ve Kırbaç” Düşüyor 93
9- Türklerin Müslüman İşgalini Kırmak İçin Büyük Atilin 107
10- Abbasi Devrimi ve İslamiyet’in Kavimsel Karakter Değişimi. 
121 
11- Abbasiler Döneminde Türkler 133
12- Türk Köleler İslam Lejyon Ordusunun Temel Gücü Oluyorlar 
143
13- Arapların Hazar Yurtlarını İşgali ve Geri Atılmaları 157
14- Müslüman işgali öncesi Türkistan’da Dinsel Panorama 175
15- Türklerin İslamiyet’e İdeolojik Direnişi ve Dönüşümü 191
16- Türklerin Müslürnanlaşması Sürecinin Siyasal Biçimlenişi 219
17- Müslümanlaşan Selçuklular İslam’ın Siyasal Egemenliğine 
Yükseliyor 233
18- İslamlaşmanın Türkler Üzerindeki Kültürel Etkileri 259
+
Sonra İlhan Arsel’in geçtiğimiz hafta Kaynak 
Yayınları arasında çıkan son kitabı “ŞERİATÇIYLA 
MÜCADELENİN EL KİTABI”nın 47. sayfasındaki 
“Türklerin Kılıçla Müslümanlaştırılmaları da 
Muhammed’in Getirdiği Cihat Buyrukları Yoluyla 
Olmuştur” başlıklı bölümünü okuyunuz. 
Bütün bu katliamlar Kuran’daki şu ayetlere 
dayanılarak yapılmıştır:
1. “Onları (size karşı savaşanları) yakaladığınız 
yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları 
çıkarın. Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. 
Mescid-i Haram’da onlar sizinle savaşmadıkça, 
siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı 
savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin 
cezası böyledir.” (K. 2/191)

2. “Fitne kalmayıp, yalnız Allah’ın dini ortada 
kalana kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse 
savaşmayın. Zulmedenlerden başkasına 
düşmanlık yoktur.”(K. 2/193)
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3. “Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost 
edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları tutun, 
bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan dost ve 
yardımcı edinmeyen.” (K. 4/89)
4. “Hem sizden hem de kendi toplumlarından emin 
olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Bunlar 
her ne zaman fitneye götürülseler ona baş aşağı 
dalarlar (daldırılırlar). Eğer sizden uzak durmaz, 
sulh teklif etmez ve ellerini çekmezlerse onları 
yakalayın, rastladığınız yerde öldürün. İşte onlar 
üzerine sizin için apaçık yetki verdik.” (K. 4/91)
5. “Rabbin meleklere ben sizinleyim. ‘İnananları 
destekleyin’ diye vahyetti. ‘Ben, inkâr edenlerin 
kalplerine korku salacağım, artık onların 
boyunlarını vurun, parmaklarını doğrayın’ dedi.” 
(K. 8/12)
6. “Fitne kalmayıp, yalnız Allah’ın dini kalana kadar 
onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse bilsinler ki 
Allah onların işlediklerini şüphesiz görür.” (K. 8/39)
7. “Hürmetli aylar çıkınca, puta tapanları 
bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayıp 
hapsedin; her gözetleme yerinde onları bekleyin. 
Eğer tövbe eder, namaz kılar ve zekât verirlerse 
yollarını serbest bırakın. Doğrusu Allah bağışlar 
ve merhamet eder.” (K. 9/5)
8. “Kitap verilenlerden, Allah’a, âhiret gününe 
inanmayan, Allah’ın ve peygamberinin haram 
kıldığını haram saymayan, hak dinini din 
edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle 
cizye verene kadar savaşın.” (K. 9/29)
9. “(Ey müminler!) Gerek hafif, gerek ağır olarak 
savaşa çıkın, mallarınızla ve canlarınızla Allah 
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yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için 
daha hayırlıdır.” (K. 9/41)
10. “Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara 
karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların 
varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış 
yeridir!” (K. 9/73)
11. (Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana 
verdik..) O halde, kafirlere boyun eğme ve bununla 
(Kur’an ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir 
savaş ver!” (K. 25/52) 
12. “Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda 
boyunlarını vurun; sonunda onlara üstün 
geldiğinizde onları esir alın; savaş sona erince 
onları ya karşılıksız ya da fidye ile salıverin…” (K. 
47/4)
13. “Üstün durumda iken gevşeyip barışa 
çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O, amellerinizi 
asla eksiltmeyecektir.” (K. 47/35) 
14. “Ey Muhammed! Bedevilerden geri kalmış 
olanlara de ki: ‘Güçlü kuvvetli bir millete karşı, 
onlar Müslüman olana kadar savaşmaya 
çağrılacaksınız; eğer itâat ederseniz Allah size 
güzel ecir verir, ama daha önce döndüğünüz gibi 
yine dönecek olursanız sizi can yakan bir azaba 
uğratır.” (K. 48/16)
15. “Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara 
karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların 
varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de 
kötüdür!” (K. 66/9) 
Bir Müslüman Kuran dışı bir eylem yapmaz. 
Kuranda dayanağını olmamış olsaydı Türkler 
bu şekilde katliamla karşılaşmazlardı. Şimdi bu 
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katliamlardan üç örnek: 
1. BUHARA’NIN TEKRAR KUŞATILMASI VE 
İLK TÜRK KATLİAMI 
Bunun üzerine Kuteybe her bir Türk başı için 
askerlerine 100 dirhem vaad eder.. Para hırsı ile 
gayrete gelen Araplar, şehri istila ederler.. Direnen 
bütün Türkler kılıçtan geçirilerek tam bir katliam 
yapılır, Araplar Türk kadınlarına tecavüz ederler, 
beğendikleri kadınları ya cariye olarak kullanmak 
yada köle pazarında satmak üzere alıkoyarlar.. 
Erkeklerden de binlerce kişiyi köle olarak satmak 
üzere beraberlerinde götürürler.. 
2. BÜYÜK KATLİAM (TALKAN KATLİAMI) 
Bu katliam o zamana kadar yapılanların en 
büyüğüdür.. Kuteybe bu katliamı diğer beyliklere 
ibret olması için yapar.. Kuteybe’nin askerleri 
öldürebildikleri kadar öldürürler, geri kalanları da, 
Talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar.. Bu yolun 
4 fersah (24 Km.) mesafelik bölümü Türklerin 
ağaçlara asılan cesetleri ile doludur..
Talkan katliamı tarihe, Arapların o güne kadar 
yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir.. 
Halk, Müslüman Araplarla savaşmadığı halde, 
Kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek 
olsun diye 40.000 kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, 
ağaçlara asmıştır.. Bütün bunlar hep İslam adına 
yapılmıştır…
3. KUTEYBE’NİN KATLİAMI
“Kuteybe, Abdurrahman’ın böyle kalabalık Türk 
esirleri ile geldiğini görünce hemen tahtının 
çıkarılmasını ve bir meydana kurulmasını istedi.
Tahtının üzerine mağrur bir eda ile oturan Kuteybe, 
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bu Türk esirlerinden 1000 tanesinin sağına, 1000 
tanesinin soluna, 1000 tanesinin arkasına ve 
1000 tanesini de önüne dizilmelerini söylemiş 
ve sonrada Arap askerlerine dönerek yalın kılıç 
bu Türklere saldırarak kafalarının koparılmasını 
emretmiştir. 
Cebbar, zorba, insafsız Arap komutanının etrafının 
bir anda bu Türklerin kafa kol ve gövdeleri ile bir 
kan gölü haline geldiğinden hiç kimsenin şüphesi 
olmamalıdır. (Bakınız: Ziya Kitapçı İslam Tarihi ve 
Türkler. Taberi Tarihi ve Asım Gündüz Türklerin 
Tarihi adlı kitabı…)
4. TÜRKLERİN KANI İLE DÖNDÜRÜLEN 
DEĞİRMEN
Tören şöyle başlamış ve böyle bilmişti: 
Kahraman gençlerin ayrı ayrı elleri ayakları 
bağlanmıştı. Şehrin kenarında bir değirmen vardı. 
(12.000) masumu o değirmen arkının kenarına 
karşılıklı dizdikten sonra boğazları arkın kenarına 
gelmek suretiyle boylu boyunca da yatırılmışlardı. 
Elleri kanlı cellâtlar emrin yerine getirilmesi  için 
bir işaret bekliyorlardı.
Neye uğradıklarını anlayan (şaşıran) Türklerin 
ahları, iniltileri kahramanlar yatağı olan ulu dağları 
inletiyordu. O dağlar ki sanki mağrur başlarını  
eğmişler  ayaklarının dibinde yapılan faciaya 
bakıyorlardı, Duydukları iniltilere binlerce artığıyla 
karşılık veriyorlar ve böylelikle, -bir vakitler 
omuzlarımızda, tepelerimizde taşıdıklarımızın 
elemleriyle, ıstıraplarıyla bizde matemli olduk- 
dernek isliyorlardı...
Dünya kurulalı din vesilesiyle birçok cinayetler 
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işlenmiş, fakat failleri (hesabı) sorulmamıştı. Bu 
cinayetleri de sormada  fayda mı  aramalıydı?
Tüyler ürpertici cinayetlere Türkler kurban 
edilirken seyirciler içinde biri vardıki cinayetlerinin 
(müeyyide) si olan kanlı ekmeği düşünüyordu. Bu 
adam şüphesiz Yezid’den başkası değildi. 
Tanrı onun andını binlerce suçsuz Türkün kanları 
pahasına olsa da her halde yerine getirmeli idi. 
Tevekkeli, kan içmeye alıştırılmış bir Tanrı hâlâ şu 
medenî asırda bile kan ile tatmin edilmiyor mu? 
Onu kandırmak için her sene milyonlarca kurban 
verilmiyor mu?
Beklenen işaret verilmişti. Her biri analarının 
kucağında naz ve sevginin en ince duygularıyla 
büyütülen Türk kahramanları alçak bir maksat 
uğrunda boğazlanmışlar ve bin minnet karşılığı 
taşıdıkları çileli canlarını sahihine geri  verip dertli  
dünyadan  kurtulmuşlardı...
Birdenbire fışkıran kandan koca ark kıpkırmızı 
olmuştu.  Arkın kaynağı Türkün sanki şah 
damarıydı...
Bu kızıl sel, değirmeni döndürmüş, öğütülen 
undan ekmek pişirilmiş. Yezit bin Muhallep en son 
kanlı ekmeği yiyerek andını yerine getirmişti...
Kalktı namaz kıldı. Tanrısına şükretti... 
Törenin bitimini müteakip elde yedek 
bulundurdukları dört bin kılıç artığı vardı 
ki çoğunu çoluk çocuk ve ihtiyarlar teşkil 
ediyordu. Üstelik sayıya gelmez talan malı 
da ellerinde saklıydı. O kadar çoktu ki hiçbir 
savaşta misline tesadüf edilmemişti. (Dr. Sabri 
Gündüz. “İSLÂMLIK - TÜRKLÜK ve BUNLARIN 
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MÜNASEBETLERİNDEN MÜLHEM İNTİKÂDİ 
NOTLAR. s. 136-137)
Gerisini siz, aşağıdaki adını verdiğim kitaplardan 
okuyabilirseniz. Eğer gözünüz yaşarmadan ve de 
vicdanınız sızlamadan okuyabilirseniz…
Bakalım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisiyazarları 
Dr. A. Ali Kemal ÖZDEMİR ile Arif ASLAN 
efendiler bu gerçekler karşısında kendilerini nasıl 
savunacaklar… 
Halâ; “Hiçbir zorlama olmadan, kendi gönülleri ile 
İslâmiyet’i kabul eden Türkler!” diyebilecekler mi?
Ne zamana kadar sürecek bu Arap hayranlığı… 
Kim giderecek bu aymazlığı?
Av. Hayri Balta, 22.2.2008
+
Alfabetik Olarak: 
1. Erdoğan AYDIN, “NASIL MÜSLÜMAN 
OLDUK?” “(Türklerin Müslümanlaştırılmasının 
Resmî Olmayan Tarihi) Başak Yayınları. 1. Baskı. 
Mart 1994
2. İlhan ARSEL. “ŞERİATÇIYLA MÜCADELENİN 
EL KİTABI!” Kaynak Yayınları
3. Dr. Sabri Gündüz. “İSLÂMLIK – TÜRKLÜK ve 
BUNLARIN MÜNASEBETLERİNDEN MÜLHEM 
İNTİKÂDİ NOTLAR.
4. Taberi: Milletler ve Hükümdarlar Tarihi 
5. Ziya Kitapçı: İslam Tarihi ve Türkler. 

ANALİZ 

LE MONDE TÜRKİYE MUHABİRİ GUİLLAUME 
PERRİER’DEN “TÜRKİYE ANALİZİ!”
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(İletiyi gönderenin yorumu: Peşin hükümsüz 
okunursa bizi bizden iyi analiz etmiş gibi geliyor… 
Ne dersiniz?..)
… 
Türkiye, son ve büyük bir hesaplaşmaya doğru 
gidiyor.
Bu ülke korkulduğu gibi, ırka ya da dine dayalı bir 
bölünme yaşamadı.
Daha korkunç ve daha temel bir bölünmeye 
gidiyor.
Cumhuriyet boyunca süren “kültürel bölünme”. 
Bu artık iyice keskinleşti.
Şimdi bir yanda, ayakkabılarını sokak kapısı 
önünde çıkaran, kadınları başı örtülü, erkekleri 
sokağa pijamayla da çıkabilen, erkek çocukları 
kahveye giden, kız çocukları tam bir baskı altında 
yasayan, türkü ile arabesk arası bir müzikten 
hoşlanan, futbol izleyen, belki de hiç kitap 
okumamış, hiç dans etmemiş, hiç karı koca birlikte 
yemeğe gitmemiş, hiç tiyatro seyretmemiş, iyi 
eğitim alamamış, dini inançları kuvvetli, kalabalık, 
bir kitle var. 
Diğer yanda ise kız lisesi-Kolej yelpazesinde 
eğitim görmüş, en azından bir düğün salonunda 
ya da kolej partisinde dans etmiş, sinemaya giden, 
çok fazla olmasa da kitap okuyan, müzik zevki 
pop şarkılarla, klasik müzik arasında dolaşan, evi 
nispeten daha zevkli döşenmiş, kızlarının flörtüne 
göz yuman, kadınları modern görünümlü, şarabin 
kalitesinden pek anlamasa da, kadın erkek bir 
arada içki içebilen, gazetelere bakan, magazin 
haberlerini izleyen, kendini birinci gruba kıyasla 
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çok gelişmiş hisseden, entelektüel düzeyi çok 
yüksek olmasa da, Batı standartlarına yakın bir 
grup var. 
Bu iki grubun yaşam tarzı birbirinden kopuk.
Onları, Batı’daki sınıflar arasında ortak zevk 
alanları yaratan, müzik, resim, heykel tiyatro ve 
sanat gibi, birleştirici kültürel zeminler yok. 
Hayatları, zevkleri, inanışları birbirinden çok farklı. 
Hatta birbirine düşmanca. 
Birinci grup Cumhuriyet boyunca horlanmış, 
aşağılanmış, itilip kakılmış.
Simdi bu grup siyasal olarak örgütlendi. 
Kalabalıklar ve her seçimi kazanacak siyasi bir 
güçleri var artık. 
İkinci grup ise azınlıkta. Ve artık bir daha seçim 
kazanma ihtimalleri yok.
Bu noktada da tarihi bir paradoks ortaya çıkıyor.
Daha Batılı olan “ikinci grup”, Batı’nın siyasi 
değerlerini kabul ederse, bir daha asla iktidarı ele 
geçiremeyeceğini bildiği için, git gide Batı’ya ve 
Batı’nın demokratik değerlerine düşman oluyor. 
Yaşam tarzı olarak Batı’ya düşman olan birinci 
kesim ise, iktidarı ancak Batı’nın kriterlerini kabul 
ederek ele geçirebileceğini bildiği için, Batı’yla 
ilişkileri geliştirmek ve demokrasiyi kabullenmek 
istiyor.
Bu kültürel parçalanmada “ordu” önemli bir role 
sahip. Eğer, birinci grubu desteklerse ve batı’nın 
demokrasisi burada kabul görürse, ordu da 
iktidarını kaybedecek. 
Aslında birinci grubun çocuklarından oluşan ordu, 
kendi iktidarını sürdürebilmek için, kendisine 
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benzemeyen ikinci grupla işbirliği yapıyor. Bir 
anlamda kendi köklerine ihanet ediyor.
Bu iki grup, siyasi iktidar için son kez çarpışmak 
üzere hareketlenmiş gözüküyorlar.
Birinci grup ekonomik olarak da güçlü artık, 
Anadolu’da üretim yapıyor, malını dış dünyaya 
satıyor. Para kazanıyor. Siyasi örgütünü 
destekliyor.
İkinci grup ise parasal olarak da kuvvetli değil artık. 
Mevcut iktidarın da baskısıyla giderek ekonomik 
kazançlarını kaybediyor.
Dış dünyayla iş yapan, dışarıdan borçlanan 
büyük burjuvazi, Türkiye’nin ancak demokrasiyle 
normalleşebileceğine inanan entelektüel kesim, 
devletin yapısının değişmesi ve dünyayla 
bütünleşmesi gerektiğini düşünen bir grup 
bürokrat, birinci grubun destekçileri.
Yargı, ordu, bürokrasinin önemli bir kısmı, ikinci 
grubun arkasında. Ve bu İkinci grup, siyasetle 
demokrasiyle, iktidarı elinde tutmasının mümkün 
olmadığını kavradığından, şimdi siyaset ve 
demokrasi dışında bir çözümün peşinde.
Cumhurbaşkanı seçimi; kavganın keskinliğini ve 
iki tarafın niyetlerini açıkça ortaya koydu.
Ordu destekli ikinci grup artık seçim de istemiyor 
ve darbe söylentileri gittikçe artıyor. Cuntalardan 
söz ediliyor.
Peki, darbe olursa ne olur?
Yaşam tarzı Batı’ya daha yakın olan ikinci grup, 
orduyla birlikte iktidara gelir ve Batı’nın desteğini 
kaybeder. Avrupa buna kesinlikle karşı çıkar.
Amerika her zamanki pragmatizmiyle, Kuzey 
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Irak ve Ortadoğu politikalarını, desteklemesi 
karşılığında darbeyi kabullenebilir aslında.
Ama Amerika’nın önünde de ciddi bir engel var. 
“Demokrasi getireceğim” diye Irak’ı işgal eden bir 
ülke, dünyaya ve kendi kamuoyuna Türkiye’deki 
“darbeyi” niye desteklediğini açıklayamaz. Ve 
Irak faciasından sonra ikinci bir “zorlamayı” 
gerçekleştirecek gücü yok. İstese de istemese de 
darbeye karşı çıkacak.
Silahını ve parasını Batı’dan alan bir ordu ve ülke, 
Batı’dan koptuğunda ne yapacak? Sanırım uzun 
zamandır bunu düşünüyorlar ve korkarım bunun 
cevabini buldular.
Türkiye’de darbe olursa! dünya, tarihte bugüne 
kadar hiç gerçekleşmemiş, yeni bir oluşumla 
karşılaşacak. Türkiye, olası bir darbeden sonra, 
Rusya ve Iranla ortaklık kurmak isteyecek. Silahı, 
enerjiyi ve parayı bu iki ülkeden alacak.
Rusya’yla İran’ın elindeki doğal gaz, petrol ve 
nükleer güç, Türkiye’yi ayakta tutmaya yeter.
Ama Rusya - Türkiye - İran bloku. Dünyanın bütün 
dengelerini değiştirir. Ortadoğu’nun kontrolünü 
tümüyle ele geçirir.
Avrupa’yı küçük kıtasına hapseder. Kafkasları, 
Afganistan’ı, Pakistan’ı kendi gücüne katar. 
Müslüman dünyayla yakın bir ilişki kurar. Petrol 
kaynaklarına egemen olur. Çin’le işbirliği yapabilir.
Bu gelişme, Avrupa, Amerika ve biraz da 
Japonya’dan oluşan “Batı” nın, dünyadaki 
etkinliğini inanılmaz bir bicimde azaltır.
Yeni blok asker, enerji ve para açısından çok 
güçlenir. Böylece, Türkiye’deki çatlama dünyada 
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büyük bir çatlamaya yol açar.
Eğer Üçüncü Dünya Savaşı çıkacaksa, sanırım, 
bu çatlamadan çıkar. “Asla böyle bir şey olmaz” 
diyebilirsiniz... Niye olmayacağına dair elinizde 
çok kuvvetli veriler varsa, söyleyin.
Ama, ya olursa... ki.... bana çok mümkün geliyor. 
O zaman ne yapacaksınız?
Bugün Türkiye’de kamplaşan ve bölünen 
insanların da...Türkiye’yi Avrupa dışına itmeye 
çalışan, eski bir imparatorluk olmanın bir yanıyla; 
çok görkemli, 
bir yanıyla; çok zayıf mirasına sahip olan bir 
ülkeye küstahça davranan, işbirliği yerine “bas 
öğretmenlik” yapmaya kalkan Avrupa’nın da... 
Türkiye politikasında “ikili” oynayıp, kurnazlık 
ettiğini sanan Amerika’nın da... Bu senaryoyu bir 
düşünmesini isterim doğrusu.
Türkiye’de yaklaştığı görülen kanlı bir çatışmanın, 
bütün dünyayı yakması sandığınız kadar uzak bir 
ihtimal değil.
Le Monde Türkiye Muhabiri Guillaume Perrier

X
AV. HAYRİ BALTA’NIN ÖZGEÇMİŞİ

1932 yılında Gaziantep’te doğdu. 10 yaşında 
iken annesi öldü. Babası, eşinin ölümüne 
dayanamayarak yaşama küstü.

Çocukluğunun kış günlerini Gaziantep’in 
Tabakhane semtinde; yaz günlerini de Gaziantep’e 
yakın İbrahimli köyündeki üzüm bağlarında geçirdi.

Yaz günlerinin gecelerinde kayan gök taşlarını 
görünce “Tanrım! Ölen annemi geri gönder!” diye 
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dileklerde bulundu...
Dileklerinin yerine getirilmemesi üzerine 

sükut-u hayale uğradı ve Allah’ı aramaya başladı...
1945 yılında Gaziantep lisesi Ortaokul 1. 

Sınıfa giderken yapılan bir temizlik yoklamasında 
Türkçe öğretmeni: “Gömleğin kirli, git değiştir gel!” 
deyince, çok da istediği halde, bir daha okula 
gidemedi...

Okula gidememesine karşın; okuma ve 
öğrenme tutkusu ile yanıp tutuştu. Okuyamamış 
olmasının eksikliğini; günlük gazeteleri, haftalık 
ve aylık dergilerle kitaplar okuyarak gidermeye 
çalıştı.

Okuldan koptuğu yıllarda geçimini dericilik 
ve kilimci kalfalığı yaparak sağlamaya çalıştı... 
Çalışmaktan artan boş zamanlarında futbol 
oynadı. Kendisi futbolu değil de futbol kendisini 
bıraktığı zaman futbol hakemlik kursunu bitirdi.

Stajyer olarak yönettiği ilk maçta taraftarlarca 
geleneksel tezahürat yapılınca futbol hakemliğini 
de bıraktı.

25 yaşında Gaziantepli tasavvufçu, tekke ve 
tasavvuf müziği ustası olgun insan Dindar Filozof 
Dr. Emin Kılıç Kale’den; Ahlak, tasavvuf, yaşam 
ve müzik dersleri aldı... O toplulukta kimi zaman 
tef çaldı ve kimi zaman da ney (nay) üfledi.

Bu toplulukta “fırınlara girip çıktı”, “ölmeden 
önce öldü”, “yeniden doğdu”. Bu topluluğa “ölü” 
olarak girdi “diri” olarak çıktı.

Dünya görüşü nedeniyle kavmiyetçi ve 
ümmetçi kişilerce hakaretlere ve iftiralara 
uğrayarak komünistlikten yargılandı.
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Yargılama sonunda yargıç: “Hayri Balta, 
Atatürkçü ve aydın bir kimse!” (Gaziantep 
Sorgu Hakimliği. E. 962. K. 127/16) diye karar 
verdi. Böylece Türkiye’de mahkeme kararı ile 
“Atatürkçü ve Aydın” sayılan bir kişi oldu. Ne 
var ki aklanmasına karşın 10’a yakın işyerinden 
kovuldu. 10’a yakın ev değiştirmek zorunda kaldı

1965 yılında, 33 yaşında iken, Gaziantep 
Lisesi Akşam Ortaokuluna başladı. 1969 yılında 
dört yıllık olan bu okulu sınıf ve okul birincisi olarak 
bitirdi.

Gaziantep Akşam Lisesi 1. Sınıfında 
okurken “Kavmiyetçi ve Ümmetçi” kişilerce rahat 
verilmemesi üzerine 11 Mart 1971’de Ankara’ya 
göçtü.

Gaziantep’ten ayrıldıktan bir gün sonra 12 
Mart 1971’de Ordu, yönetime el koydu. Böylece 12 
Mart’ın hışmından kurtulmuş oldu. Eğer o tarihte 
Gaziantep’te olsaydı başına gelecek vardı...

Ankara’ya gelir gelmez Anafartalar Akşam 
Lisesi 1. sınıfına kaydını yaptırdı ve Genel-İş 
Genel Merkezi Hukuk Büro sunda yazman, bir 
süre sonra da muhasebe bölümünde muhasebeci 
ve daktilo olarak çalıştıktan sonra muhasebe 
şefliğine getirildi.

Gündüzleri çalıştı, akşamları okula gitti. 4 
yıllık Anafartalar Akşam lisesinde bitirdikten sonra 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Akşam Türkçe 
Bölümüne kaydını yaptırarak derslere gidip 
gelmeye başladı. 15 gün sonra yaşının geçmiş 
olduğu gerekçesiyle okuldan kaydı silindi.

Bunun üzerine yılmadı bir yıl da üniversite 
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sınavlarına çalıştıktan sonra 1974’te Ankara 
Hukuk Fakültesine girmeyi başardı ve hem çalışıp 
hem okuyarak 1979 yılında Hukuk Fakültesini 
bitirdi ve bir yıl da staj gördükten sonra 1980 
yılında (48 yaşında) avukatlığa başladı.

Hukuk Fakültesi öğrencisi iken: 27 Mart 
l977 yılında ölüm döşeğindeki babaannesini 
görmek için gittiği Gaziantep’te, gece yarısı evinin 
önünde, faşistlerce kurşunlandı... Sağ göğsünden 
giren kurşun akciğerinin üst lobunu delerek kürek 
kemiğinden çıktı. 15 gün ağzından kan geldikten 
sonra “hayatî tehlikeyi” atlatarak yeniden yaşama 
döndü. Hâlâ zaman zaman kurşun yarasının 
acısını hisseder ve düşlerinde yakın mesafeden 
ateş edilen tabanca sesi ile uyanır...

Avukatlık yaptığı sırada Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin kurucu yönetim kurulunda ve seçimle 
gelen ilk iki Yönetim Kurulunda Genel Sekreter 
yardımcısı olarak görevli iken 11 Mart 1991 
tarihinde ağır bir kalp krizi geçirip kalbinin % 70’i 
çalışamaz bir duruma gelince ADD’deki görevini 
ve avukatlığı bıraktı. O günden bu güne değin de 
tek başına evinde yaşamaktadır.

Yaşamı boyunca emeğinden başka geliri 
olmadığı için eşi ve dört çocuğu ile geçim zorluğu 
çekti. Ankara’da iki kışı, ailesi ile birlikte, odunsuz, 
kömürsüz, sobasız geçirdi...

65 yaşına kadar yoksul olarak yaşadıktan 
sonra babaannesinden kendisine kalan trilyon 
değerinde taşınmazdan kendisine yeteri kadarını 
aldı, kalanını dört kızına bıraktı...

Şu an dört kızından 6 torunu bulunmaktadır. 
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Torunlarından biri Amerika’da Siyaset Bilimi 
doktorası yapmaktadır. Biri de İnşaat Fakültesini 
bitirmiştir.

Yaşamı boyunca, hastalığında bile, bir 
Aydınlanmacı olarak düşünce özgürlüğünü, 
laikliği ve Cumhuriyetin kazanımlarını korumaya 
çalışmıştır. Laikliği savunmak için birçok dava 
açmış ve açılmasına da neden olmuştur.

Gaziantep yerel gazetelerinin, bir ikisi dışında, 
hemen hemen hepsine günlük yazı verdi. Kimisi 
kapandığı için, kimisinden de, bir süre sonra, 
yazılarına yer verilmediği için ayrıldı.

Ankara’da ise Barış ve Ulus gazetelerinde ve 
kimi dergilerde yazdı.

“S.S.S. (Sevenler-Soranlar-Sövenler)” adlı 
basılı bir kitabı vardır ve bu kitabı, kitapçılarda, bir 
tane bile satılmamıştır. Salt bu nedenle Guinness 
Rekorlar Kitabına girmeye hak kazanmıştır. Bir de 
Yitmiş Bir Adam adlı öykü kitabı vardır.

2000 yılından beri 
www.tabularatalanayalanabalta.com adresli 

kendisine ait sitede aydınlanma savaşımını 
sürdürmektedir.

Düşünce ve inanışlarından ötürü hakaretlere, 
küfürlere ve tehditlere karşın; vahye karşı aklı, 
dine karşı bilimi, teokrasiye karşı laikliği, şeriata 
karşı cumhuriyeti, yaratılış teorisine karşı evrim 
teorisini, idealizme karşı materyal izmi, bireyciliğe 
karşı toplumculuğu savunmaktadır.

Ne var ki çok az kişi tarafından anlaşılabilmiştir. 
Şimdi bile dinciler tarafından dinsiz; dinsizler 
tarafından da dinci sayılır...
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Av. Hayri BALTA, 10 Nisan 2012
X

TABULARA TALANA YALANA BALTA 
YAYINLARI:

Alfabetik olarak: 
Aydınlanma
Bir Aydın Adayı
Kızma Yok
Laikliği Benimsemeden…
Laiklerin El Kitabı
Muhbir ve Tertipçilerim
Röportaj ve …
Sırların Sırrı
Son Nokta
SSS (Sevenler Soranlar Sövenler)
Taç’a Atılanlar 
Tanrı’ya Yakınlık
Yitmiş Bir Adam

NOT:
Yayınlanacak olanlar:
www.tabularatalanayalanabalta.com
adresli sitemizde sıralanmaktadır. 
Şu adresten de bana ulaşabilirsiniz: 
hayri@tabularatalanayalanabalta.com 

Av. Hayri BALTA, 10.10.2012
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AV. HAYRİ BALTA’NIN ÖZGEÇMİŞİ

1932 yılında Gaziantep’te doğdu. 10 
yaşında iken annesi öldü. Babası, eşinin 
ölümüne dayanamayarak yaşama küstü.

Çocukluğunun kış günlerini Gaziantep’in 
Tabakhane semtinde; yaz günlerini de 
Gaziantep’e yakın İbrahimli köyündeki üzüm 
bağlarında geçirdi.

Yaz günlerinin gecelerinde kayan gök 
taşlarını görünce “Tanrım! Ölen annemi geri 
gönder!” diye dileklerde bulundu...

Dileklerinin yerine getirilmemesi üzerine 
sükut-u hayale uğradı ve Allah’ı aramaya başladı...

1945 yılında Gaziantep lisesi Ortaokul 1. Sınıfa giderken yapılan bir 
temizlik yoklamasında Türkçe öğretmeni: “Gömleğin kirli, git değiştir gel!” 
deyince, çok da istediği halde, bir daha okula gidemedi...

Okula gidememesine karşın; okuma ve öğrenme tutkusu ile yanıp 
tutuştu. Okuyamamış olmasının eksikliğini; günlük gazeteleri, haftalık ve 
aylık dergilerle kitaplar okuyarak gidermeye çalıştı.

Okuldan koptuğu yıllarda geçimini dericilik ve kilimci kalfalığı yaparak 
sağlamaya çalıştı... Çalışmaktan artan boş zamanlarında futbol oynadı. 
Kendisi futbolu değil de futbol kendisini bıraktığı zaman futbol hakemlik 
kursunu bitirdi.

Stajyer olarak yönettiği ilk maçta taraftarlarca geleneksel tezahürat 
yapılınca futbol hakemliğini de bıraktı.

25 yaşında Gaziantepli tasavvufçu, tekke ve tasavvuf müziği ustası 
olgun insan Dindar Filozof Dr. Emin Kılıç Kale’den; Ahlak, tasavvuf, 
yaşam ve müzik dersleri aldı... O toplulukta kimi zaman tef çaldı ve kimi 

Bu toplulukta “fırınlara girip çıktı”, “ölmeden önce öldü”, “yeniden 
doğdu”. Bu topluluğa “ölü” olarak girdi “diri” olarak çıktı.

Dünya görüşü nedeniyle kavmiyetçi ve ümmetçi kişilerce hakaretlere 
ve iftiralara uğrayarak komünistlikten yargılandı.

TABULARA, TALANA, YALANA BALTA 
IRKÇILIĞA, SÖMÜRÜYE, ŞERİATA HAYIR!..


