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Tarih boyunca İslam düşmanları kâ�rler nasıl köpek 
gibi geberdiyse; senin sonun da böyle inkâr eden köpekler 
gibi gebermektir.

İnanmayan bir hayvanın sonu hayvan gibi gebermektir. 
Seni birisinin gebertmesi şart değildir. Gebermek 

deyince insanın kendi kendine gebermesi de bir olaydır. 
İslam Peygamberine kanalizasyonlu dilini uzatan 

Danimarkalı köpek, evinde çıkan yangında geberdi. Ama 
bunun dışında başka gebermelerde de vardır. Mesela 
böğüre böğüre altına ederek senelerce çekmek.

Aslında senin gibi aşağılık bir maymuna başka türlü 
yazma türü olmaz. Ama yine de ileride medeni bir şekilde 
sana yazacağım. Hem de delillerle anlatacağım. Ancak 
şimdilik anlatacak durumum yoktur.
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İlhan Arsel 1
Hayri Bey Dostum, 
6.Şubat.2001
Bugün gelen dört sayfalık faksınızı okudum. Şükrü 

Günbulut’un “Doğu Bilgeliği” başlıklı yazısını: 
“... Doğu insanını ve doğu toplumlarını küçümseyen, 

tamamen Batı’cı bir bakış olan bir yazıydı. Her şeyi Batı’dan 
bekler olduk...” diyerek değerlendiren Berfin dergisine çok 
yerinde bir yanıt vererek yanılgılarını güzelce sergilemişsiniz.

Yazdıklarınıza eklenecek bir husus daha var ki o da şu: 
Yazınızın bir yerinde: “Gerçekleri açıklamak ne zamandan 
beri: “Doğu insanını ve doğu toplumlarını küçümsemek 
oldu?” diyorsunuz. 

Çok haklısınız. Çünkü eğer Berfin dergisi; İslam 
dünyasının 1400 yıl boyunca “büyük bilgin ve düşünür” diye 
yüceltip övündüğü ünlülerin eski Yunan ve Roma kaynakları 
sayesinde ilim yapabilmiş olduklarına dair söylediklerinden 
haberdar bulunsaydı, Al-Cahiz’in, bundan 1200 yıl önce 
yazdığı şu satırları okumuş olsaydı, Şükrü Günbulut 
hakkında o satırları yazmaya eli varmazdı. 

“Eğer eski Yunan’ın bilim kaynakları olmamış 
olsaydı ve eğer bizler, bu kaynaklardan yoksun kalmış 
olarak sadece kendi malzemelerimizle baş başa 
kalsaydık, bilimsel gelişme (uygarlık) diye hiçbir şey 
yaratamazdık... 

Bizler, yeryüzüne muhteşem bir şekilde yayılmış 
olan (eski Yunan ve Roma putperestliğinin) varisleri ve 
bu günkü kuşaklarıyız. 

Kim ki çekinmeden bu kaynaklardan yararlanmak 
üzere görev yüklenir, o mutlaka mutlu (ve başarılı) bir 
kişidir. Dünyaya uygarlık getirenler ve kentleri inşa 
edenler, hep bu putperestliğin ünlü mensupları, ve 
yöneticileri değil midir?... 

İnsan ruhunu (ve beynini) geliştirenler ve insan 
sağlığı için yararlı her ilmi (örneğin tıp ilmini) var edenler 
(ve toplum yaşamlarını en iyi düzenlemek üzere idarî ve 
siyasî kuruluşları getirenler, ve insanlık için ne varsa 
her şeyi düşünenler) hep (onlar değil midir)?...”

Al-Cahiz’in bu sözleri, onun “Kitap al-Hayavan” adlı 
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yapıtından alınmadır. Bu doğrultudaki görüşler, al-Razı, 
Farabi, İbn- Sina, İbn al-Nafis, al-Birunî, İbn amil, İdrisî, İbn 
Rüşt, İbn Haldun ve daha nice ünlüler tarafından aynen 
paylaşılmıştır.

Farabi ve İbn Sina gibi bilgin ve düşünürler Aristo’yu kırk 
kez ya da iki yüz kez okuduklarını ve ancak onun sayesinde 
fikren geliştiklerini söylemekle, daha başka bir deyimle 
“Batıcılık” yapmakla övünürlerdi.

Bu konuyu ben “Aydın ve Aydın!...” adlı kitabımda 
incelemiştim. Sanıyorum bu kitap sizde var; müsait bir 
zamanınızda kitabın 189-199 sayfalarına şöyle bir göz atın... 

Sağlıkla ve iyiliklerle kalın.
İlhan Arsel, 6.Şubat.2001
+
Sayın Bülent Ünver, 2
Önce saygı, sevgi… Mektubun düşündürdü beni. 

Gördüm ki arayış içindesin.
Arayış içinde olanlara istedikleri verilmeli.
Dünya görüşümüz (felsefemiz gereği) arayış için de 

olup isteyenlere istedikleri verilir. Verdiklerimizi alanlar, biz 
ermişleri yormadan dinleyenler, tekamül ederler…

Bil ki “Ermişler yoktan var” ederler. İlgi duyup isteyenleri 
“Tanrı katına” erdirirler. Din öğretisinde, buna “Sırrullah” 
denir.

Sırrullah sırrına ulaşanlara da olgun insan (İnsan-ı kâmil, 
ermiş, veli, Tanrı...) denir.

Elbette bunlar simgesel anlatımlardır. Tanrı katına 
yükselmenin, Tanrı yolunda olmanın, ilk koşulu, alçak 
gönüllü olmaktır…

Allah sırrına ilişkin kısa bir öykü: “Mevla’nın Ermeni 
asıllı (Hıristiyan) bir öğrencisi varmış. Adı: Süryanus’muş. 
Mevlana Süryanus’u idam sehpasından almış. Bu demek 
ki Süryanus’un Tanrı bilgisinden yoksun “Ölü” bir insanmış.

“Ölü”-“Diri” sözcükleri simgesel bir terimdir. Gerçeğe 
ermek isteyenler ilkin bu simgelerle ne denmek istediğini 
bilmelidir. Yoksa “ölü” gelir “ölü” gider. Bunlar fiziken 
öldükten sonra ki bir cennet için, yaşadığı bu güzelim 
dünyayı cehennem eder.

Neyzen Tevfik bu gibilere şöyle der: 
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“Gözün hala mı cennet bahçesinde; Huri, Gılman da?
Böyle düşündüğün sürece Cennet haram sana.”
Süryanus, Mevlana’nın öğrencisi olmuş. Bu adam 

Mevlana’ya epeyce bir zaman…
Tanrı bilgisini aldıkça cezbeye gelmiş. Sağda solda 

“Mevlan’a Allah!” demeye başlamış… Kendisini sapıttı 
sanmışlar. Kadıya götürmek için yakalamışlar. Çıkarmışlar 
Kadı’nın karşısına. Kadı çıkışmış: “Mevlana Allah! 
dermişsin? dedin mi demedin mi? Şimdi söyle bana!” 
Süryanus düşünmeden: “Evet, dedim derim, Mevlana 
Allah’ımdır benim. Mevlana’dır benim, yoktan var edenim...” 

Kadı bakmış ki Süryanus cezbede. Ne söylediğini 
bilmemekte. “Bu delirmiş, temyiz kudretini yitirmiş. 
Delirenlere, temyiz kudretini yitirenlere ceza verilmez!” 
demiş. “Haydi git, aklını başına topla... Mevlana Allah!tır 
deme bir daha, sağda solda!”

Mevlana bu olayı duymuş. Süryanus’a sormuş: “Söyle 
bakalım ne dedin Kadı’ya. Dinliyorum, bir kere de anlat 
bana!” Süryanus’u dinlemiş, dinlemiş, Süryanus’a şöyle 
demiş: “Niçin şöyle diyerek çıkışmadın kadıya: ‘Allahları 
yaratandır Mevlana. Eğer sen de Allah olmak istiyorsan 
koş Mevlana’ya. Varamazsın hiç bir yere sanal Allah’a 
inanmakla. Allah olmak istiyorsan, işte Mevlana. Allah olmak 
istemiyorsan yazıklar olsun sana...’

Öykü bu kadar. Anlayana çok “sırrullah” var. Bu anlatımlar 
simgesel anlatımlardır. Ne var ki din edebiyatına ilişkin 
bir anlatım olan bu anlatımları kadı gibi din ve tanrı 
bilgisinden yoksun (habersiz) olanlar gerçek anlamda 
anlarlar... Bu sırra erenleri anlayamadıkları için onlara 
kızarlar… Daha ileri giderek kimilerini asarlar, keserler, 
kimilerinin de derisini yüzerler. Üstelik mezarını da 
derin kazarlar...

Oysa bunlar simgesel anlatımlardır. Bizimle ilgilenenler 
gerçek anlamda anlaşıldığı gibi Allah olunamayacağını 
anlamalıdır...

Tanrısal olmak: Eşittir olgunlaşmak... Mükemmelliğe 
doğru gidiş çabası ile yorulmak. Amaç: Doğruluk, dürüstlük, 
güzellik, iyilik... Bir de erdemli olmak yanında bilgelik... 
Özellikle: Tutum ve davranışında insanlığa örnek olmalı. 
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Kendini kabul ettirmek için edebe aykırı davranmamalı.. 
Bizden isteyenler bizlere bir sözü bir kere söylemelidir. 
Bizden bir şey almak istiyorlarsa dinlemesini bilmelidir. 

Bizden almak yerine bize vermek isteyenler, kendilerini bize 
kabul ettirmek isteyenler, boşa gelir, boşa giderler... 

Bilgeliğin ilk nedeni dinlemesini bilmektir. Az ve öz 
söylemektir. 

Ermişler, bilgeler; sözleri ağızlarına tıkılınca suyu kesilmiş 
hamama dönerler. Din edebiyatımızda ve öğretimizde bunlar 
“edep” konusuna girer. “Edebe uyanlar (riayet edenler) ki 
ancak gerçeğe (Tanrı’ya) erer.

İşte sana özlü bir anlatım ki sır dolu. Ancak dini tahkiki 
içinde olanlar anlar bunu. 

Bunları şimdilik bir başlangıç, bir giriş sayalım... Bir 
şeyler alıp vermek için ilişkiyi koparmayalım. 

Saygılar, sevgiler sana... Ayrıca çalışmalarında başarılar 
sana...

Araştırmalarından bir örnek olsun vermeyi unutma 
bana...

Şimdilik kal sağlıcakla...
Av. Hayri BALTA, 23 Haziran 2001
+
Sevgili Hayri amca,
Ben Bülent ÜNVER öncelikle saygılarımı sunarım. Siteye 

baktım çok güzel hazırlanmış. yapmış olduğunuz özverili 
çalışmalarını candan kutluyorum.

Hayri Amca
Uzun yıllardır Alevilik-Bektaşilik çalışmalarım var.
Bir çok araştırmacı yazar dostlarla çalışmalarımız devam 

ediyor.
Seninle çok daha önceden ilişkiye geçmek istedim.fakat 

zamanım olmadı.
Yol Dergisi Alevlik-Bektaşilik konusunda profesyonel 

kadrodan oluşmuş bir yapıttır.
Nejat Birdoğan’ı yakından tanırdım bir çok defa 

İstanbul’da tarihsel deneyimlerinden yararlanmıştım. 
Gaziantep’te araştırmalar yapmak istiyorum. o bölgede 
yaşayan Çepniler var.

Yol Dergisine yapmış olduğum çalışmaları yayınlamak 
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ve kültür düzeyi bir hayli az insanlarımızı bilgilendirmek 
görevimiz.

Toplumun kapalı bir yaşam sürmesi sonuçta ilimsiz ve 
cahilliğin Körüklendiği noktaya geliniyor.

Sevgili Hayri amca,
Size Yol ve benim araştırmacı yazar dostlarımla ortak 

çalışma yapmak beni mutlu eder.
Bir çok Alevilik-Bektaşilik dergilerini sana sağlamak 

benim görevimdir.
Ve bundan mutluluk duyarım.
Saygılarımla
Bülent ÜNVER, 22.6.2001
+
Sayın Hayri BALTA,
Sayın Prof. Dr. İlhan ARSEL’in kitaplarını büyük bir zevkle 

okuyor, önemli olan konuları not alıyorum. Çok Değerli 
Aydın insanımız Prof. Dr. İlhan ARSEL, Şeriattan Kıssalar 
kitabında: “Cennete ilk giren peygamberin Muhammet 
olacağını ve Cennete giren erkekleri sabırsızlıkla bekleyen 
huriler var.” diye yazıyor...

Kuranı Kerim de Nebe suresine bakıyorum da: “Cennet 
için dopdolu kadehler, bağlar ve bahçelerden söz ediyor. 
Ayrıca: “Ateistcafe de” Kuran da Cennet, Cehennem” 
makalesini inceledim. Müminler cennete girdiği zaman 
karşılaşacakları; Üzüm bağları, Süt ırmakları, Bal Irmakları 
var. Bir de mücevherler, tahtlar var. Müminlerin bu altın 
tahtlara oturacaklarını ve hurilerin müminlere hizmet 
edeceğini de açıklıyor... 

Kuranı Kerim ve Yüce Meali Nebe suresi 29/34 ayetinde: 
“Üzüm bağları, Dopdolu kadehler gibi açıklamalar var”. 
Cennetin erkeklere göre hazırlanması hakkındaki değerli 
bilgilerinizi almak isterim. 

Sizin Sayın Hulki CEVİZOĞLU’na yazdığınız yazıyı 
okudum. İslam dinin de öldürme yoktur diyenlere çok 
güzel bir yanıt vermişsiniz. Ayrıca “Maide suresi 33 Ayeti 
konusunda çıplak uyarıcı gerçeği saptırarak yazıyor!” 
demişsiniz.” 

Hadisleri, uydurma olduğunu ileri sürerler düşüncesiyle 
Kuran’dan örnekler vermişsiniz ki inkar edemesinler diye... 
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Ben de bu düşünceye katılıyorum. Günümüz anlayışı ile ters 
düşen görüşleri Kuran’dan vermeliyiz ki inkâr edemesinler... 

Maddi olanaklarım olsa, bu konu üstüne daha çok 
çalışmalar yapmak istiyorum. Sizinle tanıştığımdan günden 
beri düşüncelerimde bir ilerleme ve gelişme olduğunun 
ayrımına varmaya başladım. 

Sayın Hocam, değerli bilgileriniz, beni daha da 
özgürlükçü, toplumcu düşüncelere sürüklüyor. Bana vermiş 
olduğunuz kitapları okuyorum. Ancak ailesel sorunlarımdan 
dolayı size zaman ayıramadığım için üzülüyorum. Fakat 
dünyanın sonu gelmiş değildir. Bu konu da büyük azmim var. 
Önümüzdeki günlerde aşağıda adlarını verdiğim kitapları 
almak istiyorum.

Kur’anın Kökeni, Arif TEKİN, Kaynak Yayınları.
Muhammed ve Kurmaylarının Hanımları, Arif TEKİN, 

Kaynak Yayınları. 
Muhammede Göre Muhammed, İlhan ARSEL, Kaynak 

Yayınları.
Kuran Eleştirisi Üç cildini birden, İlhan ARSEL, Kaynak 

Yayınları. 
Sayın Hocam İlhan ARSEL kitaplarıyla, beni karanlıkların 

içinden çekip çıkardı.
Değerli insana çok saygı ve sevgi duyuyorum. Bana 

yardımlarınızı sürdürürseniz çok mutlu olurum. Hocam 
sağlığınız nasıl, sizi iyi görünce huzurlu oluyorum... 

Kendinize dikkat etmenizi isterim. Sizin gibi değerli 
insanlara bu toplumun çok ihtiyacı vardır.

Yeni yılını kutlamak için kart göndermeyi düşündüm, 
ama kartla olmaz diyerek bu mektubu yazdım. 

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımı sunarım.
Bülent ÜNVER. 8.1.2002
+
Sayın Bülent Ünver,
Önce sevgiler...
Mektubunuzu bir Siyasal Bilgiler Fakültesi mezununun 

yazması gerektiği şekilde; anlatım, yazma ve noktalama 
kuralları açısından düzelttim. Bakalım nereleri, nasıl 
düzelttiğimin ayrımında olacak mısın?

İslam’da kadının adı yoktur. İslam şeriatına göre kadınlara 
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malların yönetimi verilmez: “Allah’ın, sizi koruyucu kılmış 
olduğu mallarınızı, beyinsizlere vermeyin, kendilerini 
bunların geliriyle rızıklandırıp giydirin ve onlara güzel 
söz söyleyin” (K. 4/5). 

Yalnız bu konuda iki görüş var. 
Birinci görüş: Burada “beyinsizlerden” murat: Kadınlar 

değil, temyiz kudreti olmayanlardır, der.
İkinci görüş ise: Hayır burada “beyinsizlerden” murat 

Kadınlardır der... 
Ben ikinci görüşte olanlardanım. Bu görüşe varmamın 

nedenlerini açıklayayım: Temyiz kudreti olmayanlara güzel 
söz söylemenin ne yararı olur...

Yine çok meşhur bir hadis var ki Ayşe ile kocası tartışıyor. 
Ayşe, “Ya Resulallah, neden biz akılsız ve dinde eksik olalım 
ki!” diyor. 

Kocası tarafından verilen yanıt: “Çünkü Allah iki kadının 
tanıklığını bir erkeğe denk tutmuştur ki bu da sizlerin akılsız 
oluşuna delalet eder.” İkincisi ise kadın hallerinizde ibadet 
gereği sizlerden sakıt olmuştur. Bu da sizin dinde eksik 
olduğunuzun kanıtıdır.

Bu konuda Sitemizin “Kuran’dan” bölümündeki 
“Kaygılarım” ve “İranlı Fatma’yı Dinlemezseniz” başlıklı 
yazılarımda daha geniş açıklama yapılmıştır,

Yine şeriata göre kadın mallar arasında sayılır: 
“Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı 
atlar ve develere, ekinlere karşı sevgi beslemek insanlara 
güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir, 
oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır.” (K.3/14). 

Görüldüğü gibi kadınlar; mallar arasında sayılmak 
yanında Allah tarafından erkeklere verilmiş bir nimet olarak 
gösteriliyor... Oysa kadın erkeğin tasarrufu altında değildir, 
isterse boşanarak ayrılır... 

Bir de İslam’da kadın erkek eşitliği var, derler. Erkeğin 
malları arasında sayılan ve erkeğe nimet olarak sunulan bir 
kadının erkekle eşit olabilmesine olanak var mıdır?.. 

Savaşlarda yenilen düşmanların kadınları, kızları bir 
ganimet olarak bir mal gibi bölüştürülür ve cariye olarak 
alınır-satılır ve alan nasıl isterse öyle kullanır. İster ev 
hizmetlerinde hizmetçi olarak, isterse cinsellik objesi 
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olarak... 
Cinsel isteklerini cariyelerle karşılayan sahabeler 

çoktur... Örneğin Ali, evlenmek isteyince İslam Peygamberi 
kendisine: “Fatma benim ciğerimdir. Üstüne gül koklatmam. 
Cariyelerinle yetin demiştir!” 

Bütün bunların dışında cariyeler de köleler gibi ticaret 
işinde de kullanılabilir ve onların kazandıkları parayı kendi 
mülklerine geçirebilirler. Bu nedenle, eğer cariyeler itiraz 
etmezlerse, onlara fahişelik bile yaptırabilir. İnanılacak 
gibi değil mi? Öyle ise okuyalım: “Evlenmeyenler 
Allah kendilerini lûtfu ile zenginleştirene kadar iffetli 
davransınlar. Kölelerinizden hür olmak için bedel 
vermek isteyenlerin, onlarda bir iyilik görürseniz, bedel 
vermelerini kabul edin. Onlara Allah’ın size verdiği 
maldan verin. Dünya hayatının geçici menfaatini elde 
etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa 
zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilsin ki Allah 
hiç şüphesiz onu değil zorlanan kadınları bağışlar ve 
merhamet eder.” (K. 24/33)... 

Kaldı ki o dönemde Muta nikahı denilen bir uygulama 
vardır ki kendilerinden yararlanılan kadınlarla istediği 
ücret karşılığında ilişkiye girilebilirdi. Muta nikahı denen bu 
uygulama günümüzde yalnızca İran’da uygulanmaktadır. 
Diğer şeriat ülkelerinde uygulanmamaktadır. Bunun da 
kaynağı Kuran’dadır: “Kendilerinden istifade ettiğiniz 
kadınların takdir olunan ücretlerini veriniz.!” (K. 4/5). Bu 
konuda da İranlı Fatma’yı Dinlemezseniz başlıklı yazımda 
geniş açıklamalar vardır.

Buradan anlaşılıyor ki fahişelik yapmaktan rahatsız 
olmayan bir cariye fahişelik yaparak sahibine çıkar 
sağlayabilir... 

Mektubunu: “Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımı 
sunarım.” diye bitirmişsin. Bu dilemeyi benim için kimden 
istiyorsu?.. Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. 

Şablon tümcelerden sakınmalıyız. “Çalışmalarımda 
başarılar dileyeceğine; beni bana havale ederek 
“Çalışmalarınızda başarılar beklerim! Başarı isteğim vardır, 
beklentim vardır” deseniz daha iyi olur...

Sakın sağın solun suçlamalarına kapılma... Doğru bildiğin 
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yoldan ayrılma. Eğer sana, “Hayri Balta’ya gitmekle günaha 
giriyorsun!” diyen olursa: “Eğer günahsa; bu günahlarım, 
Hayri Balta’nın hesabına yazılsın!” diyerek çık işin içinden... 
Daha ne beklersin benden?..

Şimdi kal sağlıcakla... Yeniden sevgiler sana.
Av. Hayri BALTA. 14.1.2002
+
Sayın Öğreticim,
Önce saygı, sevgi sunan öğrenciniz Bülent Ünver 30 

Ağustos Zafer Bayramınızı kutlar. 
Belgin hanıma verdiğiniz dosya, Nevin hanımın sorumsuz 

davranışından kaynaklanıyor ki, Belgin hanım bu dosyayı 
Almanya’ya götürdü. 

Bana gönderdiğini mesajında:”Hayri beyden özür 
dilerim. Türkiye’de iken fotokopi çekme imkânım olmadığını 
söyledi”. Bu nedenle dosyayı geç teslim edeceğim size özür 
dilerim!

Sayın öğreticim, sizden İmam Gazali hakkında bazı 
bilgiler almak istiyorum. Geçen gün Erdoğan Aydın’ın “ 
İslamiyet ve Bilim” adlı kitabını okudum ve yine bu kitaptan 
aktaracağın bazı konular var.

İyiliklerle kalın
Bülent Ünver-09.01.2003
+
Sayın Ünver,
HB önce sevgiler sunar, selam eder…
Hâlâ ölmemiş olmana şükreder.

Demek ki aşk olunca cümle eksikler bitermiş.
İnsan, Çorum’da da olsa mesaj gönderebilirmiş.

İmam Gazali hakkında hiçbir bilgim yok. 
Ne var ki okuduğun “İslamiyet ve Bilim” hakkındaki 

kitapta bilgi çok.

Gelelim Belgin hanıma: Niçin, “Hayri beyden özür 
dilerim.” demiş sana. 

İki sözcükle doğrudan yazamaz mıydı bana?
Kendisine kitap verdim, dosya verdim, CD verdim… 
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Okuyup, izleyip düşünce ve görüşlerini bildiremez mi idi 
bana?

 
Bütün bunlar gözümüzden kaçar mı sandınız. 
Bilmiyorum ne zaman sorumluluk duygusu yüksek bir 

insan olacaksınız.

Şimdi kal sağlıcakla,
Saygı, sevgi yeniden sana…

Av. Hayri Balta, 3.9.2003
+
Sayın Öğreticim,
Önce saygı, sevgi gönderiyorum güzel ilimiz Çorum’dan. 
Belgin hanım hakkında düşüncelerinize katılıyorum. 

İdealizmin insanlığın en büyük düşmanıdır, görüldüğü yerde 
çürütülmelidir diyorum. Ancak sizin gibi yaratıcı (Yaratım 
üretemeyen) düşünmeyen insanlar dinsel kitapların 
uyruklarından ayrılmamalarıdır ki, yine kitaplara inanıp 
da öbür dünya korkusu ile insanlarımızın yaratıcı gücünü 
kaybetmeleridir. Bu konuyu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ben 
bilmeyenler yazdım. Bu nedenle diyorum ki sizin yaptığınızı 
ve yapmaya çalıştığınızı hiç bir insanda görmediğin de bir 
gerçektir. Tekrar sevgi, sevgi sayın öğreticim.

İyiliklerle kalın
Bülent Ünver-03.09.2003
+
Sayın Öğreticim,
Önce en içten sevgilerimi, saygılarımı sunarım. 27 Mayıs 

Milli Devrim Derneğine: “ Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat 
Dergisinin 52. nci saysını bıraktım”. Birde bana aşağıdaki 
mail geldi ve bunu gönderme gereği duydum size.

Sayın öğreticim,
Erdoğan Aydın’ın “ Nasıl Müslüman Olduk” adlı kitabında 

Bedevilerden söz ediyor. Bedevilerin ilk önce İslamiyet’e 
girdiklerini ve daha sonra İslamiyet’ten vazgeçerek, kendi 
dinleri oluşturmaya çalıştıklarını açıklıyor. Acaba Bedeviler 
neden İslamiyetten vazgeçmişlerdir? Nitekim Muhammed’in 
dinsel ve politik tutumlarından rahatsız mı oldular? Bu 
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konuyu açıklık getirseniz sevinirim.
İyiliklerle
Bülent Ünver-05.10.2003
Diyanet, Elmalılı Hamdi Yazır yada Yaşar Nuri Öztürk 

Meali Türkçe Kuran-i Kerim okumak, “ B E D A V A “ Kuran-i 
Kerim Programlarını Bilgisayarınıza indirmek için: 

http://www.TurkceKuran.com
Latin Harfle (!) Arapça KUR’AN Okumak için: 
http: //www.kuran.gen.tr/html/arapca2/
(İnternet’te sadece bu sitede bulabilir ve okuyabilirsiniz 

! ! ! ...) 
İyi RAMAZAN ‘lar dileriz...
http://www.

EuzubillahiminesseytanirracimBismillahirrahmanirrahim.
com

+
Sayın Ünver,
Önce, sevgi…
Zaman zaman ipi koparak kayıplara karışsan da yeniden 

arayışa geçmen iyinin belirtisidir. Bilmem anlayabiliyor 
musun ipi koparmamak gerektiğini. 

Kusura bakma şu ara hem hastalıkla boğuşuyorum hem 
de acil işlerimi bitirmeye çalışıyorum. 

Şimdi soruna geliyorum: İslam Peygamberinin ölümünden 
sonra kılıç zoru ile İslam’a girenler yeniden eski dinlerine 
dönmeye karar vermişler ve bu olay Ebubekir tarafından 
öylesine bir vahşetle bastırılmıştır ki bu olaya Ridde olayları 
denir. Bu konuda geniş bilgi almak istiyorsan Erdoğan 
Aydın’ın Kur’an ve Din, İslamiyet Gerçeği 1” adlı kitabının 
98 sayfası ve devamında geniş bilgiler verilmektedir. 
Yine İlhan Arsel’in Şeriat ve Kadın adlı kitabının son 
sayfalarında bulunan Hadramut olayları okumanı öneririm. 
Orada bütün sorularının yanıtları vardır. Şimdi ben sana 
bunları anlatmaya kalksam bir günümü vermem gerekir ki 
buna benim ne gücüm ne de zamanım var. Adını ve sayfa 
numaralarını verdiğim bu kitaplarda şefkat ve hoşgörü dini 
olarak ileri sürdükleri dinin mensupları dinden dönenlerin 
bilekleri kesilmiş, dişleri sökülmüş, demirle dağlanıp ateşte 
yakılmışlardır. Şahsen bana da, onuruna düşkün olmama 
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karşın, imana gelip Müslüman olmazsan bileklerini keser, 
dişlerini söker, demirle dağlar, ateşte yakarız deseler ne 
yapabilirim… Müslüman olmaktansa ölmeyi yeğlerim ama 
bu şekilde ölmeyi de göze alamam…

Gelelim sana İslamî site adresleri verenlere.. Bunlara 
kesin olarak yanıt verme. Bırak ne halleri varsa görsünler.

Ekte sana bir doktor arkadaşa bu gün yazdığım 
mektuptan bir bölüm var…

Şimdi kal sağlıcakla, sevgilerimle...
Av. Hayri Balta, 6.11.2003
+
Sayın Öğreticim, 
Önce en içten saygımı, sevgimi sunarım. Sizinle 

diyaloga geçemesem de uyarılarınızı kitaplarınızdan, 
makalelerinizden sürekli yararlandığımı, bir gün bile 
yararlanmasam rahatsız olduğumu bilmenizi isterim. Akıcı 
düşüncelerinizin kaynağını almaktan mutluluk duyuyorum. 

Sayın öğreticim Hayri Balta’nın sayesinde şunu iyi 
anladım ki insan kendini yetiştirmesini, sorumluluk sahibi 
olmasını bildikten sonra gelecek nesiller de daha güzel bir 
dünya yaratma düşüncesine sahip olacaktırlar. 

İdealizmin çürük temeller üzerine oturulduğunu biliyordum 
ancak bu konuda bilgilerim yetersizdi. Kitaplarımızı okuyunca 
ufkum açıldı. İdealizmin insanlığın en büyük düşmanıdır, 
görüldüğü yerde çürütülmelidir” diyorum. 

Sizde çok iyi biliyorsunuz ki idealizmin en büyük zararı, 
insan aklını işleyemez hale getirmesidir. Tanrı kelamı diye 
dayatılan ayetleri yaşama geçirmesidir.

Yeni yılınızı candan kutlar; 2004 yılı size, aile 
mensuplarına neşe getirmesi dileğiyle en içten sevgimi, 
saygımı sunarım.

Bülent Ünver 31.12.2003
+ 
Sayın Öğreticim, 
Takrar saygı, sevgi en içten. Sayın Öğreticimiz İlhan 

Arsel’e yeni yıl mesajımı göndermenizi rica eder, en derin 
saygılarımı sunarım. 

Bülent Ünver 31.12.2003
X
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Sayın Öğreticim,
Saygımı, sevgimi sunarım en içten. Un. Real’e 

yazdıklarını sindire sindiri okudum. Keskin zekanıza; derin 
araştırma yeteneğinize ve bitmek bilmeyen enerjinize büyük 
hayranlık duyduğumu bilmenizi isterim. Bu gibiler (ölüler) 
köle ruhluluktan kurtulmadığı taktirde insanları yargılamaya, 
hakaretlerini sürdürmeye devam ederler. Bu gibiler de akıl 
sorgulaması (Düşünme sanatı) olmağı için ne yazarsanız 
kar etmez. Çünkü bunlar dinleri incelemeyi Allahlarına karşı 
gelmek sanır. Köle ruhluluğunun en güzel örneğidir bu. 
Tabii ki hocaya hocalık taslanmaz, ben sadece öğreticime 
düşünceleri yazdım. Tekrar saygımı, sevgimi sunarım. 

İyiliklerle kalın.
Bülent Ünver, 16.1.2004
+
Sayın Bülent Ünver’e teşekkürler.
HB 16.1.2004
+
Selen Yılmaz’dan 
Hallac-ı Mansur söylediği enel-hak sözünden dolayı 

sünniler tarafından asılmış. Ancak bu sözün anlamı “ben 
Allah’ım” şeklinde çevrilirse zaten mantık sınırlarına uymaz. 
Bu üstün akla sahip düşünüre “mesih” sıfatından bile daha 
kötü bir yakıştırma. O zaman bu insan kendini Allah sanan 
biri olmuş olur…

Bunun gerçek ifade ettiği manayı yorumlamak ve 
çıkarmak öyle kolay değil. Şu açık ki Hallac-ı Mansur’un 
şahit olduğu mucizeler ve yaptığı araştırmalarla zihni ve akıl 
yapısı çok üst düzeydeymiş ve insanların anlayamayacakları 
sözlerle Allah’ı tanımlıyormuş. Aşağıda verdiğim sözlerinden 
onun Allah’ın birliğine inandığı ve kendini de onun katında 
diğer insanlardan daha eşsiz gördüğü anlaşılır.

Velilerden Hallac-I Mansur, ilâhi aşk ve cezbe halinde 
söylediği bir sözden dolayı dinden çıkmakla suçlandı. 
kendisi: “Enel hak (ben Hakk’ım)” demişti. bu sözden tevbe 
etmesi istendi. “sözüm haktır, ispatı hak katındadır.” dedi 
ve vazgeçmedi. Dinden çıktığı düşüncesiyle öldürülmesine 
karar verildi, idam sehpası kuruldu. Hallac iki rekat namaz 
kıldı, dua etti. Duasının bir yerinde şöyle diyordu:



15

AŞAĞILIK MAYMUN

“Allah’ım! şu topluluk senin kullarındır. Dinlerine olan 
bağlılıkları 

yüzünden ve sana yaklaşmak ümidiyle beni öldürmek 
için toplanmışlar. Onları affet. İyi biliyorum ki, bana açtığın 
sırları onlara açsan yahut onlardan gizlediğin şeyleri benden 
de gizleseydin bu hal başıma gelmezdi. Yaptığın şeyler için 
sana hamd, istediğin şeyler için de yine sana hamd olsun!”

Bunlara bin bir tane yorum eklemek hiç zor değil, bu 
konuyla ilgili tasavvuf inancına göre “Ahmet Yesevi, hacı 
bayram veli, Hacı Bektaşi veli, Mevlana vb. düşünürleri 
enel-hakkı Allaha ulaşılan kat anlamında yorumlarlar ve 
öyle düşünürler. Sizin ifade ettiğiniz gibi kendilerini Alevi 
fikirlerini ve Alevi yazılarını okumak ya da Siyasi Bilim 
Adamlarının kendi işlerine gelen şekildeki yorumlamalarını 
okumak hiç fayda vermez diye düşünüyorum. Aynı çember 
içinde dolanıp durursunuz. Ayrıca tasavvuf konusu sadece 
bilimle anlaşılacak bir konu değildir. Eğer bilimle ifade etmek 
isteniyorsa zaten Allah’tan bahsetmek hatadır.

Ozan Pir Sultan Abdal’ın bir şiirini okursak “Enelhak 
bağına girdiğimde ister assınlar ister kessinler” demiştir. 
Burada Allah’ın cennetine (Allah’ın katına girdiğimde) 
ulaştıktan sonra beni ister assınlar ister kessinler demek 
istiyor.

Atatürk’ün İslam tarihi ve din hakkındaki fikirlerini 
aşağıda verdiğim adresten okumak bunların hepsinde ne 
ifade edilmeye çalıştığına en iyi kaynaktır.

Ben bu konuları materyalist ve Ateist fikri benimseyen 
biriyle de tartışmayı çok gereksiz görüyorum.

İyi günler...
Selen Yılmaz, 15.5.2007
+

YUNUS EMRE ŞİİRLERİNDE HALLAC-I MANSUR ve 
ENEL - HAK FELSEFESİ 2

Hallac-ı Mansur; Maliki kadısı Ebu Ömer Hammadi’nin 
fetvası ve Abasi Halifesi Muktedir’in buyruğu üzerine 22 
Mart 922 tarihinde Bağdat’ta idam edildi.

Hallac-ı Mansur’u idama götüren düşünceleri nedenlerdi?
Hallac-ı Mansur’un düşünceleri “insan-tanrı-evren” 

konularını içeren, Vahdet-i vücut (varlığın birliğini) 
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savunmasıydı. Bu görüşünü Kısaca Enel Hak (Ben Tanrıyım) 
olarak özetlemişti.

Hallac’a göre; Gerçek olan, var olan, “Bir”dir. “Çokluk”; 
‘Bir’in değişik biçim ve nitelikte yansımasıdır. Bu “Bir” de 
Tanrı’ dır. Ancak, Evren ve insan bu “Bir’ in dışında değil, 
içindedir, onunla özdeştir. 

Bu nedenle insanın “Enel Hak” demesi doğrudur, 
gereklidir. İnsan konuşan, dolaşan, düşünen, sevinen, 
gülen, üzülen, öfkelenen bir Tanrı’dır. 

Tanrının bütün nitelikleri insanda, insanın bütün özellikleri 
Tanrı’da, Evren’de bir birlik, bütünlük içindedir. Ölüm gerçek 
değildir, bir değişmedir, bir görünüştür. Bundan dolayı kişinin 
ölümü yaşamında, yaşamı da ölümündedir. 

Vahdet-i mevcut ise; Gördüğümüz Evren, Dünya ve 
maddedir. “Tanrı, varolanlar varolduğu için vardır” diye 
özetlenir.

Hallac-ı Mansur’dan, “Enel Hak’’ sözünden dolayı tövbe 
etmesi istendi, Çünkü sözleri İslam’a aykırıydı. “sözüm 
haktır, ispatı hak katındadır.” dedi ve vazgeçmedi. Dinden 
çıktığı düşüncesiyle öldürülmesine karar verildi, idam edildi.

Hallac-ı Mansur; canını meydana koyduğu ‘Enel Hak’ 
düşüncesi yüzünden, Bağdat’ta yargılanıp Dar ağacına 
çekilmiş, bin kez kırbaçlanmış, el ve ayakları kesilmiş, başı 
kesilmiş, yakılmış, külleri Dicle Nehri’ne atılmıştır,

Bugün bile bu düşünceyi içine sindiremeyen Sünni 
Uleması; Enel hak kavramını ben yokum, Hak teala vardır 
diye yorumluyorlar. ‘Hak benim’ diye yanlış yorumlanmış 
deyip, yanına da parantez açıp (Haşa) yazıyorlar. 

Tüm dünyaya yayılan, Evrensellik kazanmış bu kelimenin 
anlamı açıktır. Keza Hallac-ı Mansur ‘Enel Hak’ (Ben 
tanrıyım) sözünü şöyle açıklar; “Halk’ta yer alan Hak unsuru 
dolayısıyla Hak, halk’la aynıdır. Bir başka yerde şöyle diyor; 
“Ben Hakk’ım; zira ben, hiç bir zaman, Hakk’la hak olmaktan 
vazgeçmedim.”

Peki hala bu felsefeyi sindiremeyen insanların olduğu 
günümüzde, ‘Enel Hak’ felsefesini, ibadetine katan, 
uygulayan, hayatının her alanına yayarak, Hallac-ı Mansur’ 
u ve onun felsefesini bugünlere kadar taşıyan kimlerdir? 
Bu sorunun cevabı açıktır; Bu felsefe Alevi öğretisinde, 
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ibadetinde ve Alevi dervişlerinin şiirlerinde, nefeslerinde, 
deyişlerinde yer alarak bu günlere kadar taşınmıştır. 

Alevilerin ibadetlerinde; yani Ayin-i Cemlerinde, Dar-ı 
mansur denilen bir kavram vardır. Nedir Dar-ı Mansur? 
Dar-ı Mansur; Aleviler için haklıyı, gerçeği ortaya koyan, bir 
nevi terazi görevi yapan, bir halk mahkemesidir. 

Alevi-Bektaşi olan, ayin-i cem de yola giren tüm canlar; 
boynunda tığbent bağlı, Enel-Hak dediği için asılan; baş 
eğilmiş eller yanda, Yolundan asla dönmemiş, Halacı 
Mansur’u tasvir ederek, dâra durur ve özlerini dâra çekerler.

Burada ki amaç: Kendi kendisini sorgulamak ve 
toplumuyla hesaplaşmak, toplumuna yararlı olmak, insan-ı 
kâmil sıfatına erişmektir. Ayrıca Mansur gibi inançları uğruna 
ölümü göze alarak benlikten sıyrılıp, bu yolda dara çekilmeyi 
göze almalıdır. 

Alevilikte Öteki dünya inancı olmadığından, her talip 
ayin-i cemde topluma hesabını bu dünya da verir. Pek 
açıktır ki bu yol Aşık Veysel’ in dediği gibi; Uzun ve ince bir 
yoldur, bu yola giren nice erenlerin, evliyaların sonu Mansur 
gibi asılmak, işkence görmek olmuştur.

Hallac-ı Mansur hakkındaki bütün bilgiler sözlü gelenekle 
yaşatılmıştır. Yazılı kaynaklar tahrip edilmiş, Hallac-ı Mansur 
gerçeği yok edilmek istenmiştir. 

Hallac-ı Mansur’u ve felsefesini şiirlerinde, Nefeslerinde 
yaşatan, o felsefeyi özünde hissedenlerden biri de, ünlü 
halk ozanı Yunus Emredir. 

Yunus Emre girdiği dervişlik yolunda, Mansur gibi ölümü 
göze almış, kelle koltukta yine de ‘’Enel Hak’’ demekten 
vazgeçmemiştir. Hallac’ın ismini sahiplenip, fikirlerini 
reddeden Sünni uleması, Yunus’ un ismini de sahiplenip, 
fikirlerini görmezden gelmişlerdir. Bu isim kaçakçıları; bu 
felsefeyi özünde yaşatan Alevi önderlerinden Yunus’ u 
madem sahipleniyorlar, Alevi değil Sünnidir diyorlar, O 
zaman Buyursun ‘’Enel Hak’’ desinler!

Mansür’um uş dara geldim
Yusuf’um pazara geldim
Arslanım, şakara geldim
Vekalin yatağım orda
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Açıklama: 
Mansur’um (hallac) işte asılmaya geldim, 
Yusuf’um satılmaya geldim, 
Arslanım yiğitliğe geldim, 
Vekilim, kaynağım orda

Not:
Yusuf Peygamber: Yusuf peygamber, kardeşleri 

tarafından kıskanıldığı için kuyuya atılmış, oradan geçen 
kervancılar kardeşlerinden Yusuf’u satın alarak Mısıra 
götürmüşler. Orada bir terazinin kefesine koyarak ağırlığınca 
altına Mısırın Hazine bakanına Yusuf’u satmışlardır. 

Bugün Mansur benem aşkın yolunda
Yürüyüp çarh vuram şol dara karşı

Açıklama: Mansur benim aşkın yolunda, Yürüyüp semah 
dönem (Gökyüzünde uçmak, evrenin dönüşü gibi dönmek, 
turnalar gibi daire şeklinde uçmak gibi semah şekli) şu dar 
ağacına karşı

Hüseyin idi, Mansur idi
Nagah gördü o süreti
Kendin hakk’a ısmarladı
Bağdad’a dek kavgada idi

Açıklama: Hüseyin’di (Kerbela da başı kesilen Hz. 
Hüseyin), Mansur’ du. Hemen gördü o sureti, kendini Hakk’ 
a ısmarladı. Bağdat’a dek kavga da idi. (Hallac-ı Mansur 
Bağdat’ ta asılana kadar inançlarının kavgasını sürmüştür)

Mansur idim ol zamanda, onun için geldim bunda
Yak külümü savur göğe, ben Enel-Hak oldum ahi

Açıklama: Mansur idim o zamanda, onun için geldim 
bunda (Mansur olarak geldim). Yak külümü savur göğe. 
Ben Tanrı oldum kardeşlerim. (Mansur öldürüldükten sonra 
yakılmış, külleri Dicle nehrine savrulmuştur). 
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Gevher canın maksududur
Can maksudun Mansur’dur
Maksud için Mansurlayın
Berdar olan gelsin beri

Açıklama: Hakikat (Bir şeyin künhü ve esası) canın 
isteğidir. Can isteğin Mansur’dur Tanrı olmak için Mansur 
olun, Mansur gibi asılan gelsin bu tarafa. (Benim isteğim 
mansur gibi Enel-Hak olmaktır).

Bizim meclis mestlerinin demleri Enel-Hak olur
Bin Hallac-ı Mansur gibi onun kemin divanesi

O meclis ki bizde vardır, orda ciğer kebap olur
O şem’a ki bizde yanar, ay-u güneş pervanesi

Açıklama: Bizim Cem de (toplantı) Aşıkların nefesleri 
Enel Hak olur. Bin Hallac-ı Mansur gibi onun gizli yerde 
(O dönemlerde gizli toplanarak ayin-i cem ederlermiş, 
muhtemelen gizli yer dediği, Cem evi’dir) divanesiyiz. 
O meclis ki bizde vardır (o meclisin içindeymiş Yunus) 
orda ciğer kebap olur (ağıt yakar, yüreklerinde o acıyı 
hissederlermiş). O Mum (Kandil) ki bizde yanar. Ay ve güneş 
pervanesi (evrenin dönüsü; Ay’ın güneş etrafında dönmesi 
gibi pervane olup, o mecliste semah dönüyorlarmış)

Sen seni elden bırak
Mansurlayın Enel-Hak
Dost yüzüne sensiz bak
Dahi sebükbar gerek

Açıklama: Sen seni elden bırak, Mansur ol, Enel Hak. 
Dost yüzüne sensiz bak. Daha dertsiz olmak gerek.

Derviş Enel Hak derse nola acep mi
Hep varlık Hakk’ındır ala küll hal

Açıklama: Derviş Enel-Hak derse ne olur şaşırırlar mı?.. 
Hep varlık Hakk’ındır. Hal içinde halim.
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Dar olam girdar olam, Mansur olam, berdar olam
Ten olam, hem can olam hem in olam, hem an olam

Açıklama: Dar ağacı olam, meşgale olam, Mansur olam, 
Mansur gibi dar ağacına asılmış olam. Ten olam, hem can 
olam, en kısa zamanda olam.

Yunus’a kadeh sunan, Enel-Hak demin vuran
Bir cur’a sundu bana, içtim ayrılmazam

Açıklama: Yunus’ a kadeh sunan, Enel Hak nefesin 
söyleyen, İçilecek şeyden bir yudum sundu bana içtim 
ayrılmazam. (Burda içilecek şeyden kastı, Aşıkların tanrıya 
ulaşmak için aldıkları demdir),

Bin yıl toprakta yatarsam ben komayam Enel-Hakk’ı. 
Ne vakt gerek olur ise aşk nefesin veregelem

Açıklama: Bin yıl toprakta yatarsam ben bırakmayayım 
enel hak demeyi, Ne vakit gerek olur ise; aşk nefesiyle 
vereyim.

Ol Hallac-ı Mansur ile
Benim gine onun boynuna
Söyler idim Enel-Hakk’ı
Dar urganın takan benem

Açıklama: O Hallac-ı Mansur ile yine benim onun 
boynuna, Söyler idim Enel-Hakk’ı Dar ağacına ipi takan 
benim. (Yunus burda Hem Mansur olmuş, darağacında 
asılmış, Hem de dar ağacında ki ip olmuş, Mansur’u 
asmıştır.)

Abdürrezak ol derviş, yoldaş edindi beni
Hallac-Mansur ile dara asılan benem
Açıklama: Abdülrezak o derviş, yolda tanıdı beni, Hallac-ı 

Mansur ile dar ağacına asılan benim.
Not:
Abdürrezak: Ünlü bir şeyh. Rum diyarında Hıristiyan 
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bir kıza aşık olur. Kızın teklifi ile dinini değiştirir, Sonunda 
Şeyh eskiye döner, kız da Müslüman olur. Tasavvuf ve aşk 
edebiyatına girmiştir.

Ben bu ile garip geldim, ben bu ilden bezerem
Bu tutsaklık demi geldi üzerem
Çünkü ben bunda geldim, 
Ben onu bunda buldum
Mansur’am dara geldim, uş kül oldum tozaram

Açıklama: Ben bu şehre garip geldim. Ben bu şehirden 
bıkarım. Bu tutsaklık saati geldi üzülürüm. Çünkü ben bunda 
geldim, ben onu bunda buldum, Mansur’um dar ağacına 
geldim, şimdi kül oldum tozarım.

Tenim dahi, canım dahi hiç bilmedi Enel hakk’ı
Şimdiye dek bilmediyse şimden geri duş eyleyem

Açıklama: Tenim daha, canım daha hiç bilmedi enel-
hakkı, Şimdiye kadar bilmediyse, şimdi geri düş (Rüya alemi) 
kuram. (Yunus Hala Enel hak mertebesine erişemediğini, 
bunun için tekrar rüya alemine dalması gerektiğini söylüyor)

İlm-i hikmet okuyanlar
Aşktan mahrum olur onlar
Mansur oldum, asın beni
Ko dillerde söyleneyim

Açıklama: Bu sır olan bilgi felsefesini okuyanlar, aşktan 
mahrum olurlar. Mansur oldum asın beni (Yunus Halac-ı 
Mansur’ un bu felsefesini okumuş, Enel Hak olmuş), ondan 
dolayı beni asın ki dillerde söyleneyim (efsane olayım diyor).

Mansur’layın dara beni
Ayan göster orda seni
Kurban kılayım bu canı
Aşka minkir olmayayım

Açıklama: Mansur gibi dar ağacına asın beni, Herkesin 
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görebileceği gibi göster orda seni. Kurban edeyim bu canı, 
Aşka inkar eden olmayayım.

Mansur eydür Enel-Hak
Der süretin o da yak
Deyin dara gelsinler
Ben darı kurup geldim

Açıklama: Mansur der Enel-Hak. Der süretini o da yak. 
Deyin ki dar ağacına gelsin, Ben dar ağacını kurup geldim.

Cercis oldum basıldım
Hallac pamuğu gibi
Mansur oldum asıldım
Bunda atılıp geldim
Açıklama: Cersis oldum basıldım, hallac pamuğu (Pamuk 

gibi didik didik edilmiş, bütün bedeni her yere savrulmuş) 
gibi, Mansur oldum asıldım, Bunda atılıp geldim

Not:
Cercis: Bir peygamber. Bu peygamberi kavmi yetmiş 

kere öldürmüş, o da yetmiş kere dirilmiştir.
+
Mansur kadehin nice kez ma’şuka sundu elime
Dört yanımda od vurdular, kimse halim bilmez benim

Açıklama: Mansur kadehini, ne kadar kere sevgili sundu 
elime, Dört yanıma ateş vurdular, kimse halimi bilmez benim.

+
Dem vurmaz idi Mansur tevhid-i Enel-Hak’tan
Aşk darına dost zülfü asmıştı beni uryan

Açıklama: Mansur; Gelişi güzel bahsetmezdi, Tanrıyı bir 
bilmekten, tanrı olmaktan. Aşk idamına dost saçı asmıştı 
beni çıplak.

+
Zehi, Mansur ki maşukun yolunda
Başı berdar oluptur aşk elinden

Açıklama: Bu mansur ki sevgilinin yolunda, başını başını 
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verdi aşk elinden. Yunus Emre artık Hallac-ı Mansur ve 
onu yaşatan Enel-Hak felsefesiyle bütünleşmiş, Enel-Hak 
olmuştur.

+
Kabe vü Put, iman benim
Çarh vuruban dönen benim
Bulut olup havaya ağan
Rahmet olup yağan benim

Yaz yaratıp yer donatan
Gönlümüz evi hanedan
Hoşnutum ata anadan
Kulluk kadrin bilen benim

Yıldırım olup şakıyan
Kakıyıp nefsin dokuyan
Yer kadasında berkiyen
Şol ağılı yılan benim

Hamzayı kaftan aşıran
Elin ayağın şişiren
Gözsüzlerin gözünde ki
Boz pusarık duman benim

Et-ü deri, sünük çatan
Hükmeyleyip diri tutan
Kurdet beşiğinde yatan
Hikmet sütün emen benim

Yere göğe bünyad vuran
Ayrılmadan kaydim duran
Irmaklara göl çağıran
Adım yunus umman benim.

Açıklama: Bu şiirinde Yunus Emre Bulut olup havaya 
yükselen, rahmet olup yağan, yaz yaratıp yeri donatan, 
yıldırım olup şakıyan, Eti deriyi, kemiği yaratan, hükmedip 
bedeni diri tutan, yeri göğü kuran olmuştur.
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Evvel kadim önden sona
Zevali yok sultan benim
Yedi ilkime hükmedip
Diri tutan Subhan benim

Ben bu yeri yaradıcak
Yer üstünde gök durucak
Ulu deniz mevc vurucak
Nuha tufan veren benim

Dur dedim göklere durdum
Gökler dahi karar kıldı
Yüz bin türlü adem geldi
Getirip götüren benim

Yusuf ile çaha inen
Teraziye altın vuran
Kefesini basa duran
Mısr’ın ıssı sultan benim

Ben abidim, ben mabudum
Kamu yerlerde hazırım
Zalimlerden dad alıcı
Miskinleri tutan benim

Kaf’tan Kaf’a hükmeyleyen
Devleri hükmüne koyan
Yele binip seyran kılan
Bu mülke süleyman benim

Yunus değil bunu diyen
Kudret dilidir söyleyen
Kafir ola inanmayan
Evvel ahir heman benim
Açıklama: Dünya yaratılmadan önce Sultandım, Yedi 

iklime hükmedip, diri tutan Tanrı benim. Göklere hükmeden, 
yüz bin türlü ademi bu dünyaya getirip götüren benim diyor!

Ol kadir-i kün feyekün
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Lütfedici Rahman benim
Kesmeden rıskını veren
Cümlelere sultan benim

Nutfeden Adem yaratan
Yumurtadan kuş türeten
Kudret dilini söyleten
Zikreyleyen Subhan beni

Kimini zahit eden
Kimini fasık eyleyen
Ayıplarını örtücü
Ol delil-ü burhan benim

Bir kuluna atlar verip
Avrat-u mal, çiftler verip
Hem yok birinin bir pulu
Ol rahim-ü rahman benim

Benim edep, benim baka
Ol kadir-i hay mutlaka
Hızır ola yarın saka
Onu kılan gurfan benim

Dört türlü nesneden hasıl
Bilin benim işte delil
Od ile su toprak yel
Bünyad kılan yezdan benim

Ete deri, sünük çatan
Ten perdelerini tutan
Kudret işim çoktur benim
Hem zahir-ü ayan benim

Hem batınım, hem zahirim
Hem evvellim, hem ahirim
Hem ben oyum, hem o benim
Hem o kerim-ü han benim
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Yoktur arada terceman
Oradaki iş bana ayan
Odur bana veren lisan
O denize umman benim

Bu yeri göğü yaratan
Bu arş-ü kürsü durduran
Bir, bir adı vardır Yunus
Ol sahib-i kur’an benem

Rahman olan, rızıkları veren, ademi yaratan, ateşi, 
havayı, toprağı, rüzgarı yaratan, dünyayı kuran, eti, deriyi, 
kemiği, teni yaratan, Bu dünyayı Kuran benim diyor ve ekliyor! 
Arada tercuman (Peygamber) yoktur yani Hz. Muhammet’in 
peygamberliğini tanımıyor. Kur’an da benim diyor !!! Bu 
durumda İslam ile Yunus Emre nasıl bağdaştırılabilir? Yunus 
Enel - Hak olmuştur. Tanrı’nın bütün yansımasını evrenle 
ve kendiyle bütünleştirmiştir. Artık o Tanrıdır, insanı tanrı 
bilenlerdendir, Yunus ulu bir Alevi Türkmen önderidir.

Saygılarımla,
Bülent Ünver, 17.5.2007
Kaynak: Yunus Emre yaşamı ve bütün şiirleri, Cahit 

Öztelli 
+
Sayın Öğreticim.
ADD yeni üye olmuş bir bayan var. Bu bayan bir şeyler 

öğrenmek istiyor. Özellikle tasavvufu. Kafası çok karışık. 
Bakın size yazısını yolluyorum. 

Bu kişi temiz insan ve saf. Bu kişiyi değerli yazılarınızla 
aydınlatırsanız sevinirim.

En derin saygılarımla
Bülent Ünver, 19.5.2007
+
NOT: Bu sırada kalp krizi geçirdiğim için hasta 

olduğumdan yazamadım…
26.8.2007
+
Muhittin Garip 3
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“be geri zekalı sen Kuranı Kerim hakkında sadece 
önyargılı gözlerini kapatmış bir vaziyette atıp tutuyorsun. 
Ayetlerin hiçbirisinin nüzul sebeplerini bilmiyorsun.”

Muhittin Garip
+
Sayın Muhittin Garip,
Sen ağzınla konuşmuyorsun, 
Konuşuyorsun başka yerinle acayip acayip…
Derman bulamaz senin derdine hiç bir tabip…
 
Eğer geri zekalı değilsen, 
Bir ricada bulunacağım senden.
 
Göster kullandığım ayetlerden bir tanesinin nüzul 

sebeplerini
Sayende öğrenmiş olurum belki, bilmediklerimi…
 
Ayetlerden söz ettiğine göre; sen bir Müslümansın. 
Demek ki sen, Kuran’daki güzel ayetleri hesaba 

katmamışsın…
 
Bak ne diyor kitabın: “Güzel söz O’na (Allah’a) 

yükselir.” (K. 35/10)
“Geri zekalı” sözü nasıl Allah’a yükselir…
 
Ben sana aynayım ayna
Sana önerim, aynaya bakma.
Sen nasılsan öyle gösterir seni ayna…
 
Geri zekalı olmayan geri zekalı demez kimseye.
Yansıma teorisi denir buna psikolojide…
 
Yine de sevgiler…
HB, hidayete ermeni diler…
İyisi mi aklını başına topla
Daha ne desin sana Hayri Balta, 2.7.2007
+
“Bilerek hakaretlerim cevap vermen içindi. Ama sen de 

karşılık verdiğin için şu an eşitiz. 
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Googlede gezinirken şu an hatırlamadığım bir sitede 
peygamberimiz Hz. Muhammed ile ilgili bir yazı vardı. Onun 
hayatından bazı örnekler vererek kuranı başkalarından 
öğrendiği ile ilgili . Altta da senin mail adresin. 

Bundan sonra biz sık sık mailleşelim. Senin mailini adres 
defterime kaydettim. ancak seni biraz tanımak istiyorum. 
Gezindiğim sitenin başlığında diyanet görevlisi diye 
yazıyordu. Hakkınızda biraz bilgi almak istiyorum. Daha 
sonra senin Kuran-ı Kerim ve peygamberimiz hakkında fitne 
uyandıran her görüşüne bildiğim kadarıyla cevap vereceğim 
inşallah.” 

Muhittin Garip, 4.6.2007
X
“niye cevap vermiyorsun”
5.6.2007
X
Sayın Garip,
Bu alemde kimsenin kimseye yanıt verme gibi bir 

zorunluluğu yok.
Kaldı ki edep dışı davrananlara yanıt vermenin lüzumu 

yok.
 

KALDI Kİ BEN SANA YANIT VERDİM.
AŞAĞIDAKİ YAZIMI OKUMANI İSTEDİM.

İşte yanıtım:
 
Sayın Garip,
Önce sevgi, 
Aldım iletini…

Beni tanımak istiyorsan www.tabularatalanayalanabalta.
com adresine gir.

Bu sitenin anılar bölümündeki benim özgeçmişimdir.
Sonra Sevenler Soranlar Sövenler bölümü de seni 

ilgilendirir…

Bir de ARŞİV BÖLÜMÜNDE SSS 1 ve SSS 2 VAR.
Buralarda vardır aylarca okuyacağınız yazılar…
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Okursan bu yazıları senin gibi benimle çok uğraşan var.
Bu yazılardan soracaklarına vardır yanıtlar.
 
Bu arada senden bir ricam var. 
“Onun hayatından bazı örnekler vererek kuranı 

başkalarından öğrendiği ile ilgili . Altta da senin mail 
adresin.” Dediğin yazıyı bana gönder.

Şimdi kal sağlıcakla,
Av. Hayri Balta, 4.6.2007
22.7.2014
X
Sayın Garip,
5.6.2007 tarihli şu iki satırlık iletin çok acaip.
 
“niye cevap vermiyorsun” diyorsun.
Ne giriş var ne sonuç…
Bir de benden yanıt istiyorsun?
 
Bir daha bana böyle saygısız, salla pati, ileti gönderirsen
Benden yanıt alamazsın sen….
 
Biraz ciddiyet, biraz edep gerek…
Kiminle yazıştığını bilmen gerek…
 
Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana…
 
Av. Hayri Balta, 6.6.2007
X
“öyle bir yazıdan bahsettiğimi hatırlamıyorum. Senin 

siteni okuyacağım. daha sonra görüşürüz.”
M. G. 7.6.2007
X
Sayın M. Garip,
Önce sevgi yollarım. 
Sözünü ettiğim iletinizi, olduğu gibi, aşağıda sunarım.
Kırmızıya dönüştürülen yazıyı yazdığımı hatırlamıyorum. 
Bu nedenle “gönderir misin” diyorum..
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“Bilerek hakaretlerim cevap vermen içindi. Ama sen de 

karşılık verdiğin için şu an eşitiz.
Googlede gezinirken şu an hatırlamadığım bir sitede 

peygamberimiz Hz. Muhammed ile ilgili bir yazı vardı. Onun 
hayatından bazı örnekler vererek kuranı başkalarından 
öğrendiği ile ilgili . Altta da senin mail adresin. 

Bundan sonra biz sıksık mailleşelim. Senin mailini adres 
defterime kaydettim; ancak seni biraz tanımak istiyorum. 
Gezindiğim sitenin başlığında diyanet görevlisi diye 
yazıyordu. Hakkınızda biraz bilgi almak istiyorum. Daha 
sonra senin Kuran-ı Kerim ve peygamberimiz hakkında fitne 
uyandıran her görüşüne bildiğim kadarıyla cevap vereceğim 
inşaallah.” (Muhittin Garip, 4.6.2007)

 
Kuran, bir ders kitabı değil ki başkasından öğrenilsin.
Sonra da çevresine öğretsin.
 
Böyle bir yazdığımı ben de hatırlamıyorum.
Onun için, bana gönderirsen, sevinirim diyorum.
 
Şimdi kal sağlıcakla,
“Bilerek hakaretlerim cevap vermen içindi.” diyorsun 

ya.
Yine de sevgiler sana
Av. Hayri Balta, 8.6.2007
+
T. S. 4
Bir ülkede bir savcı düşünen insanın neden düşündüğünü 

bilmiyorsa ve “düşünce ne yarar getiriyor” derse o ülkede 
anarşi, kan, açlık vb. eksik olmaz. 

Bir ülkede, Türkiye’de, bir Türk Arap’ın yalanlarını 
benimsiyorsa o ülkenin, Türkiye’nin, inananın kendisi yok 
demektir. 

Kendisi olmayanın yalanı vardır, çıkarı vardır, hırsızlığı 
vardır. 

Sayın Hocam Düşüncenize Sağlık. 
Sevgiyle kalın.
T. S. 6.6.2007 +
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BİLMEK, BULMAK, SUSMAK 5
 
8.11.2007 tarihinde, posta kutuma, aşağıda okuyacağınız 

ileti düştü. Bu iletiyi bana gönderenlerin dünya görüşü ile 
benim dünya görüşü ayrıdır. Onlar: “Bilmedikleri Tanrı’ya; 
ben ise bildiğim Tanrı’ya tapıyorum.” (İncil, Yuh. 4/22) 

İslam’ın 4. Halifesi Ali’nin de şöyle bir sözü vardır. 
“Görmediğim Tanrı’ya tapmam!” 

İletinin ilk paragrafı şöyle:
“Lafla değirmen dönmez” sigortası atmış bir 

değirmenin veya fabrikanın başında bütün işçiler 
toplansalar ve “çalıış, çalııış, çalıııış” diye bağırsalar 
makine çalışmaz. Yakıtı biten, rüzgarı kesilen peynir 
gemisi de kaptan ve tayfaların “Haydaaa” demeleriyle 
hareket etmez. 

Yazar (Mahmut Toptaş) demek istiyor ki; İslamiyet’i 
seçmez, imana gelmezseniz hiçbir dileğiniz yerine gelmez. 
Sanki kendilerinin dilekleri yerine geliyormuş gibi.

Konuyu, bir örnekle açmakta yarar var. 
Biliyorsunuz bunlara göre Depremi Allah yapar. Öyle 

ki “Allah, Düzce Depremi ile dans edenleri, içki içenleri 
cezalandırdı” dedikleri için ceza alıp hapis yatanlar bile var. 

Şimdi değil Müslümanlar; tek Tanrılı dine inananların ve 
inanmayanların tümü bir araya gelseler ve “Allah’ım (Tanrım) 
şu deprem felaketini başımızdan al. Ne olur bizleri betona 
gömerek öldürme!” deseler O inandıkları Allah, depremi 
önler mi? Önlemez, çünkü deprem ilahî değil bir doğal 
olaydır. Doğa yasaları kendi hükmünü icra eder. Binlerce 
kişi ölüp gider…

Eğer dedikleri gibi bir Allah olsaydı; gönderdiği kutsal 
kitaplarda “Ey kullarım fay hattı üzerine ve çevresine ev 
yapmayın!” derdi…

Fay hattından söz eden bir kutsal kitaptan söz edebilir 
misiniz?

Bütün bunlar gösteriyor ki Allah (Tanrı) kavramını 
bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de birbirimizi öldürüp duruyoruz. 

Allah (Tanrı) kavramını bilmediğimiz sürece de birbirimizi 
öldürüp duracağız. Birbirimizi öldürüp durmamızı da takdiri 
ilahiye bağlayacağız. Doğa ve sosyal olayların nedenini 
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Allah’ın üstüne atacağız. 
İnsanlığın kurtuluşunun tek çaresi Allah’ı gerçek anlamı 

ile bilmemize bağlıdır. 
Allah ise; kötü bir iş yaparken bizi önlemeye çalışan 

aklımız, sağduyumuz ve vicdanımızdır. Akıl ve bilim 
verilerine inanmamız ve bilim verilerine göre yaşamımızı 
düzenlememizdir, Yaşantımızı barışa, sevgiye ve 
insanların inancına saygıya göre ayarlamamızdır. 

Allah (Tanrı); yok değil vardır. Ancak; madde olarak 
yoktur, mana olarak vardır. Varlık olarak yoktur, kavram 
olarak vardır. Ruh olarak yoktur, düşünce olarak vardır. Zat 
(kişi) olarak yoktur, nitelik olarak vardır.

Yine Peygamber gönderen, kitap indiren bir Tanrı yoktur. 
Kitaplarda sözü edilen; Cennet, Cehennem, huriler-gılmanlar, 
Kevser şarabı akan ırmaklar ve Allah gibi kavramlar; halkın 
anladığı gibi, gerçek anlamda, anlaşılmamalıdır. Bunların 
simgesel anlamları vardır. Bakın bu konuda Şey Bedrettin 
Simavi ne demektedir: 

“Lakin marifet onları hakkıyla anlamaktadır. Hiç 
şüphe etme ki, semavi kitaplarda yazılı veya haberlerle 
belirtilen; yayılı köşkler, ırmaklar, cennet, huri, azap, 
cehennem ve emsali şeylerin herkesçe bilinen 
anlamlarından başka anlamları vardır ve onları ancak 
hakka ermiş olanlar anlar.” (Şeyh Simaveni. Bezmi 
Nusret Kaygısız. İzmir, 1957 s. 121)

Şeyh Bedrettin; din konusunda, hem şeriat hukukunda 
ve hem de kelam (Kuran) bilgisinde zamanının en 
bilginlerindendir. Timurlenk’in huzurunda yapılan yarışmada 
birinciliği kazanmış bir Türk bilginidir. Osmanlıysa Osmanlı, 
Müslüman’sa Müslüman’dır ve Sünni ise Sünni’dir ve de 
günümüzden 650 yıl önce yaşamıştır. 

Allah (Tanrı) için; var diyen de insandır, yok deyen de, 
insandır. Çünkü insanlık bu güne değin 300 milyona yakın 
Allah yaratmıştır ve günümüzdeki gibi yarattığı Allah’a 
tapmıştır. 

Günümüzde ise 360’şa yakın din hükmünü 
sürdürmektedir. Oysa Tanrı tek olduğu gibi dini de birdir 
ve bu din duygusu insana yaratılışında verilmiştir. (Bak. K. 
30/30) Şey Bedrettin’in dediği gibi: “Marifet bunları hakkıyla 
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anlamaktadır.”
Eğer Allah (Tanrı); Din işine karışmış olsaydı; bu gün 

yeryüzünde 360 tane din olmayacağı gibi tarih boyunca 
da insanlar yarattıkları 300 milyona yakın Allah’ın ardına 
düşmezlerdi.

İnsanların yaratmış olduğu sanal Tanrı’nın ardına 
düşmeyelim. Yaratan’ın yaratılışımızda bize verdiği; 
akıl, sağduyu, vicdan, hoşgörü ve insan sevgisi gibi 
genel değerlerin ardına düşelim. Bu kavramları yüceltip 
kutsallaştırıp yüceltelim. Çünkü Tanrı; doğru, güzel, iyi, 
olumlu olan genel doğrular ve yüce duyguları kapsayan 
bir kavramdır. Gerisi HAYAL, yani ZAN’dır. 

Bu konuya İslam Peygamberi de değinmiştir ve Kuran’da 
şöyle demiştir: Okuyalım:

“Eğer Yeryüzündekilerin ekserisine uyarsan, seni 
Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zannın ardından 
yalan söylerler!” (K. 6/116)

“Mâmafih ekserisi sırf bir zan ardından giderler. 
Halbuki zan, hak namına hiçbir şey iade etmez! Şüphesiz 
ki Allah onların ne yaptıklarını biliyor.” (K. 10/36)

“Bu hususta onların hiç bilgileri yoktur, sırf zanna 
tabi oluyorlar. Halbuki zan, gerçeğe ait hiçbir şey 
ifade etmez.” (K. 53/28. Ayrıca 2/78. 6/148. 10/66’ya da 
bakabilirsiniz…)

Demek ki insanların günümüze kadar 300 milyon Allah’a 
ve bir o kadar Din’e inanmış olmaları hep “Zan”larındandır... 

Tek Tanrı düşüncesinin babası ise: “Zancı Başı” 
HERMES’TİR. 

Tarih ve Felsefe kitapları Hermes hakkında şöyle 
yazmaktadır.

“HERMESÇİLİK: Eski Mısır öğretisidir. Hermesçilik, 
masallaşmış bir Eski Mısır öğretisi ya da Eski Mısır 
öğretilerinin tümüne verilen genel bir addır. Yunan 
kaynaklarından öğrenilmektedir.

Hermes, günümüzden beş bin yıl önce Mısır’da 
yaşayan bir terziydi. Mısır papirüslerinde Hermes Tut 
adını taşır. Yunanlılar ona Ermiş ya da üç kez bilgin 
anlamına Trismegiste derler.

Yahudilere göre adı Hanok’tur. Araplar Hermesül 
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Heeramise adıyla anmaktadır. 
Kuran’a göre Hermes, Adem ve oğlu Şit’ten sonra 

gelen üçüncü Peygamber İdris’tir. 
Hermesçilik, Mistisizm ve Panteizmin ana yasası 

olan Varlıkbirliği öğretisinin ilk ve şiirli bir biçimini 
sunmaktadır. 

Hermesçilik’e göre; insanlar ölümlü Tanrılar, Tanrılar 
ise ölümlü insanlardır.

Bir tek yasa ve o yasanın gördüğü bir tek iş vardır. Bu 
sözlerin anlamını anlayan gerçeği görür. Kimi insanlar 
bu anlayışlarıyla öteki insanların göremediklerini 
görebilirler. 

Yaşarken zaman ve mekânla sınırlıyız, sınırsızlık 
sınırlılık içinde kavranamaz. 

Ruhları ölümsüzlüğe götüren insanların, dünya 
sınavında iradelerini kullanarak ve acı çekerek elde 
ettikleri aydınlık bilinçtir. 

Bu bilince kavuşabilmek için yükselmeyi istemek 
yeter. Yükselen ruh, aydınlık bilincine dayanarak, 
tüm güzellik, tüm güç, tüm akıl olacaktır ki işte bu 
ölümsüzlüktür. 

Her akıl bu gerçeği kavrayamaz. Büyük sırrı 
günümüzde saklayarak eylemlerimizle söylemeliyiz. 

Bilim gücümüz, inanç kılıcımız, sükût kalkanımız 
olsun...

Ufaklıklar -ki bunlar büyük çoğunluktur- ya aptal ya 
da kötüdürler. Aptalsalar bu gerçek karşısında yarım 
akıllarını büsbütün yitirirler, kötüyseler bu gerçeği 
kötüye kullanarak büsbütün kötülük ederler.

Gerçeği gizlemekten başka çıkar bir yol yoktur. 
Bilmek, bulmak, susmak gerek... (FELSEFE 

SÖZLÜĞÜ. Varlık Yayınları. Sayı: 1290 Haziran, 1967)”
Tek Tanrılı dinler boyunca katledilenlerin (Hallacı’ı Mansur, 

Şeyh Bedrettin gibiler…) suçu; Hermes’in bu, “Bilmek, 
bulmak, susmak gerektir...” ilkesine uymamalarındandır.

Ne var ki Hermes’in bu kuralına uymayanlardan biri de 
benim!...

Av. Hayri Balta, 16.11.2007)
+
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S. A. 6

Sayın S.A.
Nerden Geldikse Oraya Gideceğiz…

Vardır, önce sevgim, saygım,
İletini aldım, geç de olsa, yanıtını yazdım. 

Değil mi ki bize sordun
Sorunca bizi borçlu kıldın.

Sözünü ettiğin ayetler Fatiha suresidir. 
Fatiha suresine dikkat edilmelidir.

Fatiha suresinde konuşan kimdir?
Konuşan insan mıdır yoksa Allah mıdır?

İşte Kuran’ın çözüm noktası buradadır. 
İnsan önce Tanrı kelamı ne demek onu anlamalıdır…

Dikkat edilirse burada konuşan, dilekte bulunan, insandır. 
Konuşan, dilekte bulunan Allah değildir.

Bak Kuran’da şöyle bir ayet vardır:
“Allah, onları kahretsin.” (K. 9/30)

Allah’ın Allah’ı var mıdır?
Allah, Allah’a nasıl yalvarır?

İslam inancına göre insan öldükten sonra öbür dünyada 
da yaşar.

İnsan da ölülerinin Allah’ın merhamet ve şefkatine maruz 
kalması için olur yalvar yakar.

İnsan ölükten sonra öbür dünyada yaşayacağına 
inanırsa, bundan doğal ne var...

Oysa ölmek de yeniden dirilmek de bu dünyadadır. 
İslam’da “Ölmeden önce ölmek!” en başat kuraldır.
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Şimdi benden size soru.
İnsan organları gibi organ taşır hayvanların çoğu. 

Boşaltıp organı, üretim organı. yürek, böbrek daha birçok 
organ gibi…

Hayvanların çoğunun organı insan gibi değil mi?

İşte merak ettiğim konu: 
Hayvanın da öbür dünyası olur mu?

Hayvanlar ölünce nereye gider?
Sorunun yanıtını ben vereyim:
Ölünce; insan nereye giderse,
Hayvan da oraya gider…

Bu konuda Tevrat şöyle der:
“Peygamberlerden birine sorarlar: 
- İnsanlar ve hayvanlar ölünce nereye gider?
Peygamber yanıtlar:
- “Hepsi topraktandır ve hepsi yine toprağa döner.” 

(Tevrat. Vaiz, 3/19-20).

Şu sözleri çok duyduk biz:
- Topraktan geldik toprağa gideceğiz?

Kaldı ki Kuran şöyle bir ayet vardır. 
“Kuran, akil olup düşünebilenler içindir…” (K. 36/69-

70)

Bil ki, Kuran “Ölüler için değil diriler içindir!”
Kabirdekiler senin duanı nasıl işitir?

Bu konuda da Kuran’da şöyle denir:
“Ölüler ile diriler bir değildir… Sen kabirdekilere 

işittirecek değilsin!” (K. 35/22)

Buradaki “Ölü”den murat fiziken ölmüş olanlar değildir.
Buradaki “Ölü”, diri olduğu halde basireti bağlanmış 

kişilerdir. 
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Bunlar hakkında da Kuran’da şöyle denir:
“Onlar koyu bir cehalet içinde kalmış gafillerdir.” (K. 

51/11)

Durum bu olunca gerçekten ölüp de kabirde yatanlar,
Bin kere Kuran okunsa ne bilir, ne anlar?

Tanrı ve Din bilgisinden yoksun olanlar,
Kuran’ın anlamını nasıl anlar?.. 

İşte Aydın arkadaş durum böyledir.
Bir aydın öncelikle Kuran’daki Beşeri, İlahî, Siyasi ayetleri 

bilmelidir…

Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgi, saygı yeniden sana.
Av. Hayri Balta, 18.11.2007
+
Aydın GÜN 7
Sevgili Bilge Balta Ustam,
Sevgili Dostumuz www.medya27.com sitesinde senin 

SON NOKTA kitabını bazı bölümleri birleştirerek 10 bölüm 
halinde yayınlayacak. Dizi iletilere ben de bir giriş ile bir 
çıkış yazısı ekledim.

İleti listene kendisini de almak istersin düşüncesiyle onun 
yeni adresini sana da veriyorum:

emribilmaruf-owner@googlegroups.com sitesine 
verdiğin cevabı beğendim. Ben de bir şeyler yazmak 
gereğini duydum. Yazdım da. Ama bizlerin yazılarına, kendi 
sütunlarında yer vereceklerini sanmıyorum. 

Çocuk edebiyatıyla uğraştığımdan, kendi düşüncelerimi 
çocuklara empoze etmeye çalışacağım ileri sürülebilir 
duraksamasıyla yanıtı, ilk gençlik yıllarımda (15-16 
yaşlarımdayken) yerel Yeni Ülkü ile Gürses Gazetelerinde 
ilk yazılarımı yazdığım imzamla: Aydın GÜNLER imzasıyla 
yolladım. Yazım şöyle:

Muhammet kötü bir şairdi, Fatiha da kötü bir şiir.
Sözünü ettiğiniz ayet, Tanrı adına konuşan Muhammet’in 

en kötü şiiridir. Fatiha’da meramını en kötü şekilde ifade 
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etmiş, bunu da becerememiştir. Değerli Bilge Balta’nın 
da dediği gibi ölü adına fatiha okuyoruz ama ayette ölüye 
yönelik bir şey yok. 

Bilirsiniz İslamiyet öncesi Arap şiiri iyi yerdeymiş. Çok 
mükemmel şairleri varmış Mekke’nin. Bunlar şiirlerini 
Kâbe’nin duvarlarına asarlarmış. Ahali de gelip okurmuş. 

Muhammet de şiirler yazmaya özenmiş. Ama görmüş ki, 
yazdıklarının hiç birisi öbürlerininki kadar iyi değil. O zaman 
Allah’ın vekili yasaklamış şiiri...

Bundan sonra şiiri yalnızca Allah yazacaktır. 
Yazdıklarından da görüldüğü gibi Muhammet, ayet adını 
verdiği o kötü şiirlerinin bütün suçunu ve günahını Allah’a 
yüklemiştir.

Ben Muhammet olsaydım, o ayeti en azından şöyle 
yazardım:

“Ölülerinizi anmak için deyin ki:
‘Rahman ve Rahim olan Allah’tır
Hamd alemlerin Rabbi olan Allahındır
O rahman ve rahimdir.
O din günün sahibidir...’
Ölülerinizi anmak için deyin ki:
‘yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.
Ölümüzü de bizi de doğru yola, nimet verdiklerinin yoluna 

ilet. 
Ölümüzü de bizi de gazaba uğramışların ve o sapmışların 

yolundan koru.”
Söz yeniden sizin: 
“Peki sizlere sorarım: Bu surenin anlamına bakıldığında 

niye ölmüşlerimizin ruhuna Fatiha deriz? Bu sure ölüler 
için bir anlam yada bir fayda ifade eder mi ? Cevaplarınızı 
bekliyoruz.”

Yanıtım sorunuzu karşıladı mı bilmiyorum. Ancak şu bir 
gerçek ki, bu haliyle Fatiha suresi asla ölülerimizin ardında 
okunacak bir dua değildir, olamaz da.

Ben yıllarca cenazelerde okunan fatihanın anlamını 
bilemedim. Bir çokları gibi sahtekârlık yapıp ellerimi açtım, 
dudaklarımı kıpırdattım. “Herkes beynamaz demesin, 
herkes kâfir demesin, fatiha okumuyor diye küçümsemesin,” 
diye sahtekârlık yaptım. 
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Bugün, bu sahtekârlığı milyonlarca insan yapıyor, daha 
yıllarca da yapmayı sürdürecek. Çünkü İslamiyet düşün 
dini değil, düşünmeme dinidir. Siz ibadetinizi kendi dilinizle 
yapmayacaksınız ki, gerçeklere ulaşamayasınız. İşin 
basitliğini kavrayamayasınız. 

Bakın bu konuyu bir fıkrayla ne güzel dillendirmişler:
Arapça’yı iyi bilen âlimin biri bir cuma vaazı sırasında 

bir caminin yanından geçmektedir. Caminin içi hınca 
hınç dolmuştur. Caminin bahçesi de dolmuştur. Kalabalık 
bahçeden caddeye taşmıştır. Cadde de müminlerce 
doldurulmuştur. Trafik durmuştur. Yayaların zorlukla 
geçebileceği kadar küçük bir boşluk kalmıştır kenarda. Âlim 
bu boşluktan geçerken vaazı dinleyen müminlerin hüngür 
hüngür ağladığına tanık olur. 

En yakınındaki mümine sorar:
“Niçin ağlıyorsunuz birader?”
“Nasıl ağlamazsın be adam. Hoca efendinin anlattıklarını 

işitmiyor musun?”
“İşitiyorum, ne var bunda? Asıl sen neden kendini böyle 

paralıyorsun bunu anlayamıyorum. Hocanın ne anlattığını 
biliyor musun?”

“Bilmiyorum ama her halde iyi bir şey anlatıyor. Baksana 
sesi nasıl firaklı...”

“Hoca efendi size hurmanın faydalarını anlatıyor be 
kardeşim.”

Kim dinler?...
İslamiyet’te her zaman “onlara” (işlerine geldiğince) 

anlatmak, bizlere ise ağlamak düşer.
Haydi, şimdi ne işe yarayacağını bilemeden açın 

ellerinizi, kıpırdatın dudaklarınızı. Ölülerimizin ruhuna hep 
beraber: EL FATİHA!”

Sevgiyle...
Aydın GÜN, 18.11.2007
X
Sayın 1… 8

Sn. Hayri bey, 
Keşke isminizin anlamı gibi (Hayra âit, Hayırla alâkadar) 

olsaydınız.



40

AŞAĞILIK MAYMUN

Size sadece Rabbim Hidayet versin diyorum.
...., 18.12.2007
X
Adını, soyadını bildirmediğiniz için dedim sana Sayın üç 

nokta…
Bize: “Size sadece Rabbim Hidayet versin diyorum.” 

derken korkuyor musun yoksa…

Korkma dostum, biz ariflerden kimseye zarar gelmez…
Biz arifler, Allah’tan gayrisini yar bilmez…

Neyse, beni düşündüğün için teşekkür ederim size…
Bildirseydin, yazımın hangisi ve neresi ters geldiyse…

Biz de ona göre bir daha düşünürdük yazdığımız üstünde
Haklıysanız, hak verirdik; teşekkür de ederdik size…

Yazdıklarımın hepsi İslam şeriatına ait kaynaklardandır.
İslam şeriatı kaynaklarına aykırı yazdıklarım varsa 

açıklanmalıdır. 

Bütün şeriatlar Peygamberin malıdır.
Bunlar Musa şeriatı, İsa şeriatı, Muhammed şeriatı diye 

anılır.
Ben; ne Muhammed, Ne İsa, ne de Musa şeriatındanım
Ben Yaratanın fıtratındanım.

Bu konuda Kuran der: 
“Ey Muhammed! Hakka yönelerek kendini Allah’ın 

insanlara yaratılışta verdiği dine ver. Zira Allah’ın 
yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. 
Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (K. 30/30 Diyanet 
çevirisi)

Hayri Balta da bu ayet doğrultusunda gider…

Peygamberlerin şeriatı ariflere göre değildir.
Peygamberlerin şeriatı Allah’tan habersiz olanları eğitir.

Bu günlük bu kadar yeter sana,
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Yazdıklarımın neresi ters geldiyse; sevinirim, bildirirseniz 
bana.

Şimdi kal sağlıcakla,
Yeniden teşekkürler,
Yeniden sevgiler sana…
Av. Hayri Balta, 18.12.2007
X
Sayın 2… 9
Gönderdiğiniz ileti düşünmeme neden oldu.

Baktım yazınıza; Sitemizde yapılan bir tartışmaya 
katılmışsınız.

İnsanların kan dökmekten, kan akıtmaktan hoşlandığını 
anlatmışsınız.

“TAMAMEN GİZLİ VE DIŞA KAPALI bir yazışma 
grubunda yaptığım yazışmalar yer almaktadır.” demişsin 
sonra da…

Böyle bir yazının neresi “TAMAMEN GİZLİ VE DIŞA 
KAPALI?” söyle bana…

Bir de kalkmış: “ÖZEL yazışmaların hepsini, yazarların 
tüm bilgileriyle birlikte sitenizde ifşa ediyorsunuz.” 
diyorsunuz.

Kamuoyu önünde yapılan tartışmaların neresini “ÖZEL” 
bulursunuz?

“Doğrusu ben böyle saygısız bir davranışı 
şeriatçılardan bile görmedim…” demişsin bir de…

Kaldı ki ben Site’min başında büyük harflerle: 
BANA GÖNDERİLEN ÖZEL VE GENEL İLETİLER 

SİTEMİZE VE KİTAPLARIMA ALINABİLİR… diye 
duyurmuşum herkese… 

 
Demek ki siz bu uyarıya dikkat etmemişsiniz. 
Bir de kalkmış beni şeriatçılardan daha aşağı 

göstermişsiniz…



42

AŞAĞILIK MAYMUN

Bir de: “Eğer özel hayattan en ufak bir şey 
anlıyorsunuz ve size duyulmuş güvene zerre kadar 
saygınız varsa bu uygulamanıza son vermenizi rica 
ediyorum.” Demişsiniz…

 
Sayın 2 … çok ağır suçlamalar, bunlar… 
Söylenmemeli idi bana bu ağır laflar,

Kimsenin özeline karışmadım bu güne kadar.
Yazılarımın hepsi kamuoyu önünde yapılan tartışmalar…

Ne demiş Nihal Atsız: “Yufka yüreklilerle çetin yollar 
aşılmaz!”

Keserin sapı budakta belli olur…
Keserin ne olduğu budakla karşılaşılmadan anlaşılmaz…

“İşte hendek işte deve…
Ya atlarsın ya vazgeçersin…
Zordur almak bizden kızı…”

Türban savaşı yapan şeriatçı kızlar kadar…
Cesur olmalı Atatürkçü kızlar…

Bu yanıtlarıma verdiğin yanıtlar 
Sitemizde yer alacaktır.
Bil ki, Sitemde belirttiğim gibi
Özel ve Genel ayrımı yapılmayacaktır…

Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana…

Av. Hayri Balta, 15.1.2008
+
Yusuf Yılmaz 10

Tarih boyunca İslam düşmanları kâfirler nasıl köpek 
gibi geberdiyse; senin sonun da böyle inkâr eden köpekler 
gibi gebermektir. İnanmayan bir hayvanın sonu hayvan 
gibi gebermektir. Seni birisinin gebertmesi şart değildir. 
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Gebermek deyince insanın kendi kendine gebermesi de bir 
olaydır. İslam Peygamberine kanalizasyonlu dilini uzatan 
Danimarkalı köpek, evinde çıkan yangında geberdi. Ama 
bunun dışında başka gebermelerde de vardır. Mesela böğüre 
böğüre altına ederek senelerce çekmek. Aslında senin gibi 
aşağılık bir maymuna başka türlü yazma türü olmaz. Ama 
yine de ileride medeni bir şekilde sana yazacağım. Hem de 
delillerle anlatacağım. Ancak şimdilik anlatacak durumum 
yoktur. 

Yusuf Yılmaz, 6.1.208
X
Sayın Yusuf Yılmaz,

Hiç düşünmeden, rahatça,
Hayvan demişsin bana…
Hiç aklı başında bir insan 
Aşağılık Maymun der mi 
Kendi gibi düşünmeyen bir insana…
Yine de sevgi sana…

Bu bizim Yusuf Yılmaz
Ermiş, Bilge bir insana,
Hayvan demekten sıkılmaz. 

Sorarım sana sen sadist misin?
Benim “Böğüre böğüre altıma ederek gebermeme…” 
Niçin sevinirsin?..

Ben “Maymun soyundan geldiğimi” inkâr etmiyorum.
Günah işlediği için Cennet’ten kovulan birinin soyundan 

olmadığım için Tanrı’ya şükrediyorum…

Tarih boyunca kafirleri geberttiniz…
Geberte geberte nereye geldiniz?

Dünyanın en geri kalmış ülkelerindendir şimdi bütün 
İslam ülkeleri…

Vura vura, kafa kese kese terörist oldu mertebeleri…
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Bizim amacımız İslam ülkelerini bu terörist sıfatından 
kurtarmaktır. 

Uygarlık yolunda, insanlık yolunda en ileride olmaktır. 

Gelelim bana öfkelenip celallenmene… 
Bana bu kadar gazaba gelmene sebep ne?

İnsan bir örnek gösterir…
Sorar: “Konu ettiğin şu ayet nerededir?”

Hangi yazıma bozuldun? Göstersen iyi olurdu.
Sayende belki “Eren Bilge” gerçeğe yol bulurdu. 

Bak yavrum: “Allah kimi dilerse şaşırtır, 
Kimi dilerse o, doğru yola ulaşır!” (K. Fatır. 8)
Allah’ın doğru yolu nasip etmediğine Yusuf Yılmaz niçin 

karışır?

Bak Allah nasıl azarlıyor Peygamberini: 
”Ya Muhammed onları hidayete erdirmekle (Doğru 

yola getirmekle…) mükellef değilsin. 
Lakin Allah, dilediğini hidâyete erdirir, doğru yola 

getirir…” (K. Bakara. 272)

Peki, ya senin bu yaptığına ne denir?
Allah’ın, Kuran’ın, dininin emrine karşı geldiğin için
Yarın mahşerde Allah sana; ne der, ne yapar kim bilir?

Ben dinin gerçeklerini yazıyorum…
Senin gibi Allah’tan, dinden, imandan habersizlere 

acıyorum…

Şu an 76 yaşındayım. 
Aynı zamanda kalp pili ile yaşamaktayım. 

Üzerimde var daha 7-8 hastalık…
Zaten Azrail’le baş başa kaldık…
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“Yar üstüne, yar üstüne…
Söz söyletmem yar üstüne…
Azrail’e boyun eğmem,
Ölüm gelsin baş üstüne…
Ölüm gelsin baş üstüne…”

Ölmem demedim hiçbir zaman.
Öldürür beni öldürecek olan, istediği zaman…

Ölüm benim sorunum değildir…
Ölüm, beni öldürecek olanın sorunudur.
Benim sorunum yaşamaktır.
Ölüm elde birdir, ne zaman olsa gelir…

Hiç merak etme ölmek üzereyim.
Nasıl geldimse öyle gideceğim…

Biz Eren Bilgeler masivadan (Tanrı’dan başka her şey…) 
el çekmişiz.

Biz, yaşarken Tanrı ile halvete girmişiz…

Bu günlük bu kadar yeter sana…
Bir daha edep dairesinde hitap edersen iyi olur bana…

Bütün edepsizliğine karşı yine de sevgi sana…
Şimdi kal sağlıcakla…

Av. Eren Bilge, 7.1.2008
+
Aslında ateist de olsa, dinsiz de olsa, bir insana hitap 

etme şeklim böyle olmaması gerekirdi. Bir insan olarak özür 
diliyorum. Görüşünüz, inancınız ne olursa olsun, ikinci bir 
konu olmalıydı. Bir anda kendime hakim olamadım, yaşıma 
bağışlayın. Bu sevgi benden size olsun. Beni mahcup ettiniz. 
Ancak yazıların içindeki bazı cümleler Kur’an-ı Kerim’den 
alınan ve düz yazı haline gelen yazılardı. Yine de fevri 
hareket edip, karşımdaki insana bu şekilde hitap etmemem 
gerekirdi. En iyi günlerin sizin olması dileğiyle…

NOT: Ben bahsedilen kişilerin gebermesinden 
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bahsederken; kesinlikle birileri tarafından öldürülmesini 
kastetmedim. Sadece Güven Erkaya gibi adamların ölüm 
anındaki böğürmesini ve medyada okuduğum benzer ölümleri 
kastettim. Bir de, şu durumu izah etmek durumundayım: 
Gerçi siz benden daha iyi bilirsiniz ama, İslam ülkelerinin 
yöneticileri Müslüman değil ki, emperyalistlerin kuklasıdır 
ve bizdeki yöneticilerde de olduğu gibi koltukları uğruna 
ülkelerini heba ediyorlar. Bu ülkeler bu durumda ilerleme 
kaydetmez. Ayrıca kelle kesen cahillerin, bu konudaki 
Allah’ın emri olan ve insan öldürmeyi yasaklayıp; “Bir 
insan öldüren, tüm insanlığı öldürmüş olur” ayetine muhalif 
hareket ettiklerinden ötürü de İslam ve Müslümanlıkla ilgileri 
yoktur. Ayrıca affınıza sığınarak diyorum ki, Irak’ta kelle 
kesenlerin önce Mossad ve CIA ajanlarının uyguladığı bir 
yöntem olduğunu medyada gerçekleri ile beraber haber 
olarak yayınlandı. 

Saygılarımla.
Yusuf Yılmaz, 8.1.2008
X
Yılmaz Kardeşim,
Kabul etsen de etmesen de,
Artık kardeşimsin sen benim. 

Nefret yerine sevgiyi seçtin…
Yaptığın yanlışlığın bilincine erdin…

Çünkü sen sendeki hayvaniyeti (Nefs-i emareyi) ayaklar 
altına aldın.

Bu davranışınla Şeytan’ı (Nefs-i emareyi) tepeleyip 
Allah’a (Doğru olana) yaklaştın. 

Her babayiğit bunu yapamaz.
Dün ölmesini istediği adamdan bu gün özür dilemez. 

Din edebiyat ve felsefesinde (Tasavvufta) buna Allah’a 
yaklaşmak denir…

Nefsine hâkim olmakla, yanlışını görüp terk etmekle 
vuslata erir… 

Kutsal kitaplarda senin bu hidayet yolunu seçmen; 
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aşağıdaki ayetlerde, şu şekilde ifade edilir:

“Rabbi bulunabilirken arayın. O’na yakınken 
seslenin. 

Kötü kişi kendi yolunu bıraksın, Ve fesatçı kendi 
düşüncelerini bıraksın; 

ve Rabbe dönsün…” (Tevrat. İşaya. 55/6-7)

Sen ki öfke ve nefret yolunu bıraktın.
Hatanı anlayıp özür dilemeyi utanma bulmadın…
Yani Rabbi (Doğruyu, olması gerekeni, iyiyi, güzeli…) 

bulunabilirken yakaladın
Ve Rabbe (Güzel olana) döndün…

Aynı konuyu Kuran şu şekilde işler:
“Ey imân edenler! Allah’tan korkun, azabından 

sakının.. 
O’na yaklaşmaya vesile arayın
Ve O’nun yolunda mücâhede edin ki felaha 

erebilesiniz.” (K. 5/35)

Sen hatanı anlamakla, özür dilemekle O’na (Allah’a) 
yaklaşma vesilesini tepelemedin.

Önüne çıkmış bulunan vesileyi iyi değerlendirdin…

Bu konuda bir İslam ermişi olan Ebu Said de şöyle der: 
“O’nu (Allah’ı) kullukta arayan bulamaz, 
O’nu (Allah’ı) O’nunla (Allah’la) arayan hemencecik 

buluverir.” (TEVHİD’İN SIRLARI. Muhammed Bin 
Münevver. Kabalcı yayınları. 2003. s. 294)

İşte sen O’nu O’nunla buldun.
Nefisini ayaklar altına aldın.
Yaptığın hatayı anladın,
Hemen döndün…
Artık sen; istesen de istemesen de,
Kabul etsen de etmesen de, 
Bu örnek davranışınla benim “Hocam” oldun…
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Hocama (Yani size) sevgi yanında saygılar…
Yalnızca erenler Allah’a secde kılar…

Şimdi kal sağlıcakla,
İstediğin kadar saygı,sevgi sana…
Eren Bilge, 8.1.2008
+
“- Baba Merhaba, 
Anlayana demiştik ya, Yusuf adam olmuş, hiç 

beklemediğim bir şekilde yanıtlamış.
Tebrik ediyorum seni baba...
Ayrıca öğle işim düştü, yemek arasında Kızılay’a inip 

kitaplarını aldım, bilgine…”
“ - Din ilminde buna ölünün dirilmesi denir...
Yoksa ölü nasıl dirilir...”
“ - Birini daha dirilttin demek ki?..”
“ - Senin gibi düşünen biri daha: 
+
Şişli Asliye Hukuk Yargıcı:
Sevgili Bilge;
Yusuf’a yazdığın cevabi şiir ancak bu denli öğretici ve de 

anlayana ancak bu derece ağır olabilir. 
Bu vesile ile görüştüğümüze sevinirken; 2008 de her 

şeyin gönlünce gerçekleşmesini dilerim.
Sevgi ve saygılarımla.
8.1.2008
+
İsa Kartal 11

Değerli Büyüğüm, 
İnternette sitenizi yeni buldum. 
Bu güne kadar sizi tanıyamadığım benim için büyük bir 

kayıp…
Bundan sonra sık sık sitenizi ziyaret edeceğim. 
Sizin gibi değerli insanlar çok olsaydı bunlar %47’leri 

bulur muydu? 
Çorumdan sizi seven birisi. 
Saygılarımla…
İsa Kartal, 26.1.2007 +



49

AŞAĞILIK MAYMUN

Sayın İsa Kartal,

Önce sevgi…
Aldım iletini…

Beni anladığınız için teşekkürler…
Azıcık kafası çalışan ne demek istediğimi anlar.

Şimdi kal sağlıcakla,
Yeniden sevgiler sana…

Eren Bilge, 27.1.2008
+
Değerli Büyüğüm, 
Sizi çok iyi anlıyorum. 
Ben de sizin gibi düşünüyorum. 
Dileğim sizi benim gibi anlayanların çoğalması… 
Saygılarımla,
İsa Kartal, 28.1.2008
+
Değerli büyüğüm; 
Esas tanrıyı bulanlardansınız.
İnsanlar hep birlikte birbirlerini sevmedikçe ha dinli olmuş 

ha dinsiz fark eder mi? 
Saygılarla 
Sizi seven birisi, 4.2.2008 
+
Değerli Büyüğüm; 
Hayvanlar alınmasın. Bu sözlerine hayvanlara hakaret 

gibi,
İyi akşamlar sağlıklı günler dileğiyle… 
Saygılar.. 
Sizi seven birisi, 5.2.2008
+
Sayın İsa Kartal,
İletinde geçen “Hakaret” sözü beni düşündürdü.
Benim kastım hakaret değildi.
Bir gerçeği dile getirmekti.
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Bu nedenle ayette geçen hayvan sözcüğünü sildim. 
Ben Zekeriya Beyaz, Necdet Sevinç de olsa 
Kimseye hakaret edecek yapıda bir kişi değilim.

Bu nedenle aşağıdaki ayeti dikkate alalım…
Zekeriya Beyaz ile Necdet Sevinç’in takdirini geleceğe 

bırakalım.

Ayetten alınan cümleler aşağıdadır.
Dünkü yazım iptal edilerek bu gün gönderdiğim yazı 
Nazarı dikkate alınmalıdır.

Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana…
Eren Bilge…

Gaziantep İli
Bayındırlık Müdürlüğü
Milli Eğitim Tesisleri

İnşaat Bürosu
Sayı : 28/446

 
Adı, soyadı: Hayri Balta, Baba adı: Mehmet, Doğ. Yeri, 

yılı: Gaziantep, 1932 İşi: Memur.
Yukarıda kimliği belirtilen fotoğrafı yapışık Hayri Balta; 

Müdürlüğümüze bağlı Okul Yaptırma Bürosunda sorumlu 
yazman olarak üç yıl çalışmıştır.

İşlerini; işlerinin ağırlığına rağmen, disiplinli çalışmalarıyla 
aksatmadan yürütmüş, göstermiş olduğu becerikli tutumu 
ile kısa zamanda dikkati çekmiştir.

Çalışkanlığı, doğruluğu, özel ve iş hayatındaki ağır 
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başlılığı, işine olan düşkünlüğü, iş arkadaşlarıyla geçimi, 
amirlerine karşı saygısı yüzünden haklı olarak takdirimizi 
kazanmıştır. 

İşbu belge isteği üzerine verilmiştir. 31.12.1962
Milli Eğitim Müdürlüğü Yapı Teknik Elamanı:
Müslüm Yeniay: İmza
Bayındırlık Müdür Vekili Okul Yaptırma Bürosu Başkanı: 

Asım Ahi, imza, Tasdik olunur. 
Milli Eğitim müdürü, Aziz Gözaçan, Mühür ve imza

Bu bonservisi Zekeriya Beyaz ile Necdet Sevinç okusun 
da görsünler; komünist, dinsiz diye iftira attıkları adamın 
aldığı bonservisi… Hayatımı karartan bu adamlara ne 
desem az.. 10 işyerinden atıldım. 10 kadar ev değiştirmek 
zorunda kaldım. Memleketim Gaziantep’ten ayrılmak 
zorunda kaldım. Tam otuz yıl polis tarafından izlendim. 

Bilmem, işledikleri günahın büyüklüğünü idrak edip de 
bir özür dileyebilirler mi?. Nerede onlardaki bu basiret…
Çünkü yazılmıştır:

“Onların kalpleri vardır; fakat onunla idrak etmezler. 
Gözleri vardır; lakin onunla göremezler. Kulakları 
vardır; amma onunla işitemezler…”(K. 7/179. 2/18, 171. 
8/23. 22/46. ve ayrıca bakınız: Tevrat, İşaya. 6/9-10. İncil 
Matta. 13/13-14)

+
Değerli büyüğüm;
Yazınızı okudum. 
Dediklerinize aklı olan düşünen bir insan “doğrudur” der; 

ama aklını torbaya koymuş olanlar, anlamadan duyduklarını 
papağan gibi tekrarlayanlar anlamaz veya anlamak istemez

Sizi seven birisi, 7.2.2008
+
Değerli dostum,
Önce sevgi sundum.

Ben bu yazılarımı yirmiye yakın kişilere gönderirim: 
Gönderdiğim iletiler susuz kuyuya atılan taş gibi, hiç birinden 
ilgi görmedim… 

Bir tek siz; iletimi alır almaz aldığınızı, okuduğunuzu ve 
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teşekkürünüzü bildirirsiniz. 

Bu sizin iyi bir konumda olduğunuzu gösterir. 
Bu davranışınız karşısında sessiz kalınmaz
Teşekkür edilir…
Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana,
Eren Bilge, 7.2.2008
+
Değerli Büyüğüm,
Rahatsız mısınız?.. 
Epey oldu iletinizi almadım, merak ettim. 
Sağlıklı günler dilerim…
Sizi seven birisi…
Saygı ve sevgiler..
İsa Kartal, 19.3.2008
+
Sayın İsa Kartal,
Önce sevgi…

Rahatsızlığımla ilgilenmen mutlu etti beni.
Ne var ki sağlık durum geçmiş günlere göre iyi.

İleti göndermememin nedeni,
Sitedeki yazılarımı izliyorsun sanıyordum seni…

Ama anladım ki yazılarımı Site’den izlemektense,
E-posta yolu ile istemek daha iyi geliyor size.

Bundan böyle yazdıkça göndermeye çalışacağım.
Sizi yazılarımdan yoksun koymayacağım…

Şimdi kal sağlıcakla
Sevgiler size,
Eren Bilge, 20.3.2008
X
Değerli Büyüğüm; 
Okyanus gibi olan Site’nize daldım, çıkamıyorum.
Site’nizdeki “Anıları 1 ve 2” ve “Kışkırtıcı Ajanları” 
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okuduğum da Necdet Sevinç ve Zekeriya Beyaz’ın 
Gaziantepli olduğunuzu öğrendim.

Sizden nasıl etkilenip de doğru yolu bulmadıklarına 
şaşıyorum.

Ya bunlar bilmiyor ya da işlerine gelmiyor… ya da bunlar 
kör…

Sizin gibi değerli birisinin bilgilerinden nasıl olmuş da 
faydalanmamışlar.

Değerli yazar Turan Dursun, İlhan Arsel, İsmet Zeki 
Eyüboğlu (Türk Şiirinde Tanrıya Tutanlar) Şakir Keçeli’nin 
kitaplarını okudum. 

Ayrıca bunlara karşı olan ilahiyatçıları da okudum.
Ancak bu kadar İlahiyatçı var; Birinin ak dediğini diğeri 

karalar…

Sağlıcakla kalın 
Sizi seven birisi…
İsa Kartal
X
Sayın Bizi Seven Birisi,
En sonunda seven de çıktı bizi.

İlginiz için teşekkür ediyorum.
Ben de sizi seviyorum.

Sitemdeki yazıları bir eleştirmen gözü ile oku.
Yanlışım varsa bildir… Böylece bulurum doğruyu.

Varsa eleştirilecek yanım, 
Bildir, erinme sakın…
Sevinirim, çünkü eleştiriye yatkınım…

Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana.

Eren Bilge, 4.2.2008
+
Değerli Büyüğüm bana sorarsan çok geç bile kalındı 
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bugün yine coşmuş ne dediğini ne ben anlayabildim ne 
başkası anlar seyit onbaşıdan girdi olmadık yerleri dolandı 
iyi kmi yeşil sarıklılar kurtardı demedi. Bunların özürleri 
kabahatlerinden büyük saygı ve sevgiler sizi seven birisi iyi 
akşamlar dilerim

İsa Kartal, 20.3.2008
+
Değerli Büyüğüm; 
O dediğin kadrolar 1950 den sonra doğanlar… % 70 

İmam-hatip ve o dediğin zatı şahanelerinin evlerinde ve 
yurtlarında tohumları atıldı şimdi…

Onlar meyveye döndü bütün kilit noktalara sızdılar.
Durum vahim daha kötüye gitmezse iyi 
Sizi seven birisi, 2.4.2008
+
İsa Dostum,
Önce sevgi sundum.
 
Hastaneden yeni çıktım. 
Tam dört hafta dört gün yattım.
 
Şimdi yeniden yazmaya çalışıyorum.
Ne var ki çok çabuk yoruluyorum...
 
Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana...
Eren Bilge, 15.5.2008
X
Değerli Büyüğüm Hayri Ağabey
 Uzun zamandır size ileti gönderemedim umarım 

sağlığınız yerindedir.
Sitenizi devamlı okumaktayım ve arkadaşlara örnek 

göstermekteyim. Şu anda 10 kadar arkadaşım da sizin 
okuyucunuz oldu saygı ve sevgiler.

Arif TEKİN beye de saygı ve sevgilerimizi iletin onunla da 
internette tanışmak isterim

Saygılar,
İ. K. 23.1.2009
X
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Değerli İ. K.
Yanıtı veriyorum derhal. 

Önceleri Sitemi her gün yüz yüz elli kişi ziyaret ederdi.
Bu da benim çektiğim emeklere değerdi.

Son günlerde nedense 5 10 kişi girmekte siteme…
Bilmiyorum kabahat kimde…

Sitemi her Pazar öğleden sonra pazartesi tarihi ile 
güncelliyorum,

Senin anlayacağın haftada değişik türde 20 yazı 
giriyorum. 

Sağlığımla ilgilendiğin için teşekkür ederim. 
Sağlığım her geçen gün daha iyi oluyor derim. 

Arkadaşların Siteme girmekle yetinmesinler.
Soru sorarak beni deşsinler. 

Arif Tekin dosta selamını söyleyeceğim.
Temas ettiğim de senin hakkında bilgi vereceğim.

Şimdi kal sağlıcakla
Saygılar sana, sevgilerimle…

Eren Bilge, 23.11.2009
+
Değerli Büyüğüm 
Sitenizi her ziyaret ettiğimde size ileti gönderemiyorum; 

ama her zaman sitenizin devamlı okuyucusuyum.
Saygı ve sevgilerimi iletmek istedim sağlıklı ve güzel 

günler geçirmeniz dileklerimle 
İsa KARTAL, 20.1.2010
+
Sayın İ. K. 
Önce sevgi…
İletin beni sevindirdi.
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Sitemle ilgilenmen takdire değer,
Bir kişi de olsa okuyan yazmaya değer…

Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana….

Hayri Balta, 20.1.2010
+
Değerli büyüğüm; bugün bana gelen iletilerin çoğu 

Mevlüt kandili ile ilgili Mevlüt kandilinin ne demek olduğunu 
bilmedikleri halde bunu neden gönderiler Allah günleri 
arasında niye ayrım yapsın günlerin hepsi bir değil mi Bunlar 
neye inandıklarını da bilmiyorlar Sizi seven birisi 

Saygı ve sevgilerimle sağlıklı günler 
İsa Kartal, 26.2.2010
+
Sayın İsa Kartal,
Yanıt veriyorum derhal...
 
Arap din ve kültürünün etkisi gitmemiş hâlâ...
Bu gidişle gidecek gibi de değil yıllarca.
 
Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana... 
Av. Hayri Balta, 26.2.2010
+
Değerli Büyüğüm; teşekkür ederim sizi seven birisi saygı 

ve sevgiler…
Bir de bu anayasa değişikliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz 

ben pekiyi düşünmüyorum da...
İsa Kartal, 30.4.2010
+
Sayın Kartal,
Bu konu çok uzun bir konu,
Özetle söyleyebilirim şunu:
 
Bu zamana kadar ipler askerlerin, yargının, bürokratların 

elinde idi.
Bu anayasa değişikliği ile siyasetçiler eline alacak ipi...
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Bu kadarını bilirsen yeter,
Bakalım daha neler olacak neler...
 
Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana...
Av. Hayri Balta, 30.4.2010 
+
Değerli Büyüğüm ne olacak şimdi durum vahim ortalık 

toz duman referandumda önü
+
Sayın Kartal,
Önce sevgi,
Aldım iletini...
 
Hiçbir şey olmayacak, 
Böyle gelmiş böyle gidecek.
Biri gidecek, diğeri gelecek...
Eski tas eski hamam
Yalnız tellaklar değişecek...
 
Şimdi kal sağlıcakla,
Yeniden sevgiler sana...
Av. Hayri Balta, 11.5.2010
X
Değerli Büyüğüm,
Sitenizi devamlı okuyan sizi seven birisi olarak Şefik 

dayıya saygılar… 
Ben de andım 1968 yılında hiç okumamış bir insanın 

düşündüğünü şimdi okuyanların düşünemediğini… 
Anayasa Mahkemesinin dansöz gibi kıvırarak karar 

verdiği bir ortamda sonumuzu pekiyi görmüyorum…
Dilerim millet 12 Eylüle kadar uyanır da bu yönetimden 

kurtuluruz..
Sitenizdeki bütün değerli katılımcılara da saygı ve 

sevgilerimle sizi seven birisi
Saygı ve sevgiler
İsa Kartal, 18.7.2010
+
Sayın Kartal,
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Sana sevgimiz var.
 
Sağlık nedeniyle ileti gönderemiyorum.
Ama yine de her gün Sitemize
Üç yazı giriyorum.
 
Yeni olarak İlginç Ayetler bölümü var.
Hayri Balta bu köşede kimi Kuran ayetlerinin yorumunu 

yapar.
 
Okumanı öneririm.
Yeniden sevgiler derim....
Av. Eren Bilge Balta, 18.7.2010
+
Sayın Balta,
Günaydın, hepsini okuyorum…
Bazı sevdiğim arkadaşlara da önerdim.
İlginç bulduklarımın çıktısını alıp arkadaşlara 

dağıtıyorum...
Sizinle internetten tanışmam bile beni mutlu ediyor.
Bir de sizinle karşılıklı oturup sohbet etmek isterim.
Sağlıklı günler dilerim.
Sizi seven birisi…
İsa Kartal, 19.7.2010
+
Sayın Kartal,
Önce sevgiler...
 
Sitemle ilgilenmene sevindim.
İyi ki İsa Kartal var dedim.
 
Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler yeniden sana.
Av. Eren Bilge Balta, 19.7.2010
+
Sayın Kartal,
Önce sevgimiz var.
 
Ne var ki artık bende de görünmüyor.
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Demek ki silinmiş...
Görüntü de Cüppeli Ahmet iki fahişe ile zina yapıyor. 
Zina yaparken da fantezi yapıyor.
 
Videoyu gönderen de Adnan Oktar...
Bunlarda her türlü rezalet var...
 
Sevgilerimle,
Av. Eren Bilge,17.1.2011
X
Sayın Balta,
Teşekkür ederim 
Sizin Arkadaş Zekerya Beyaz kabahat işlemiş…
İsa Kartal, 31.3.2011
(DÜŞÜNDÜKÇE KÖŞESİNDEKİ… X49, BİR KABİLE, 

BİR AŞİRET MİYİZ?..)
+
Sayın İsa Kartal,
İlgine teşekkürler.

İletilerime yazdığın yanıtları alıyorum.
Çok kısa da olsa beğeni ile okuyorum.

Bu Zekeriya Beyaz,
Rahat duramaz.

20 bin kitap varmış evinde,
Tanrı bilgisinden zerre yoktur kendisinde…

Benim çırağım olduğu devirde,
Nurcu derlerdi kendisine…
Şimdi ise, kitaplar yazıyormuş Nurculuk aleyhinde…

Toplum bu duruma geldi.
Kim şeraitçi, kim Nurcu,
Belli değil, sapla sapan birbirine girdi…

Bir de laik diyorlar bu şeriatçıya…
Laiklik nerde, Zekeriya Beyaz nerde?
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Av. Hayri Balta, 31.3.2011
X
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…

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 iken…
Onlar on milyara yakın maaş alacak Meclisten…

Demeyecek hiçbir milletvekili:
Bu kadar yoksul, işsiz varken…
Ben nasıl harcarım bu paraları 
Maaş, harç olarak alıp da Meclisten…

Halk olarak bizim görevimiz:
Askere gitmek,vergi vermek,
Siyaset ağalarının seçip önümüze koyduklarına,
Her dört senede bir gidip oy vermek…

Şimdi kal sağlıcakla, 
Sevgiler sana…
Av. Hayri Balta, 16.4.2011
+
Dostlar, 12
Bizler, kutsal kitaplarda günümüz için geçerliliğini 

koruyan kurallardan (ayetlerden) yararlanmalıyız. 
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Günümüz akıl, ahlak, bilim, erdem, hukuk ve insan hakları 
kurallarına uymayan birçok ayeti de günümüz koşullarına 
uydurulmalıyız… 

Her inanç sahibi kendi kitabındaki kuralları, “Allah 
kelamı!” diye, başka inançtakilere kabul ettirmeye çalıştığı 
takdirde ortalık kan gölüne döner. 

Şimdi kutsal kitaplarda bilime aykırılıklara ilişkin bir örnek 
vermek istiyorum. Eh akılcı, en mükemmel ve en son din 
denilen İslam’ın kitabından alıyorum.

Örneğin Kuran’da, bütün canlıların; bitkilerin, hayvanların, 
insanların çift çift yaratıldığı ileri sürülür. 

“Her şeyden çift çift yarattık ki düşünüp öğüt 
alasınız.” (K. 51/49) Bu anlamda olmak üzere daha onlarca 
ayet var... 

Oysa 1942’lerde ortaokulda bizlere tek cinsiyetli 
hayvanların da olduğu öğretilirdi. Bunlar çift çift değil 
tek tekti. Kendi kendilerini döllerdi. Bu canlılara “erselik” 
hayvanlar denirdi. Bunlar arasında salyangoz ve solucan 
gibi hayvanların tek cinsiyetli türler olduğu öğretilirdi. 

Bu gerçeği Darwin de açıklar ve bir deneyimi anlatır. 
Darwin, iki solucanı alır, enlemesine tam yarısından keser. 
Sonra bunların ne yapacağını gözler. Şaşırarak görür ki 
ikiye böldüğü bir solucan kendi kendini bütünler. Böylece iki 
solucan kısa zamanda dört tane olur. (Bk. Darwin Gerçeği. 
Benjamin Farrıngton Çağdaş yayınları.)

Bu olayı ben de küçüklüğümde kendi bağımızı beklerken 
yaşadım. Yakaladığım bir kertenkelenin kuyruğunu kestim. 
Kısa zamanda baktım ki kertenkele kesilen kuyruğunu 
tamamlamış... 

Bir de yıldırım çarpması konusunda şöyle bir ayet var: 
“O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar.” (K. 
Rad 13/13) Ama bu gün ne görüyoruz. Yıldırımsavarlarla 
(paratonerlerle) insanlar yıldırım çarpmasından kurtuluyorlar. 
Demek ki bu yıldırım çarpması ilahî bir olay değil doğal bir 
olay. Çöllerde, Dağlarda, Ormanlarda, Okyanuslarda da 
yıldırım olayı görülür ama kimseye çarpmaz…, 

Belki bu görüşüm için bana yine kızanlar olabilir…
 Yahu arkadaş Yaratan bize bu aklı niçin vermiş? Akılımızı 

kullanalım diye değil mi?
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Elbette 1400 yıl önce doğa ve biyoloji bilgisi gelişmemiş 
olduğu için ve o zamanlar her türün çift çift yaratıldığı, Allah’ın 
“yıldırımlar göndererek dilediğini öldürdüğü” sanılmıştır. 

Bu da bize gösteriyor ki kutsal kitaplarda yazılanlar 
günümüz bilimine, hukukuna uymamaktadır. Bu gün hangi 
kutsal kitapta Kat Mülkiyeti, Köy Kanunu, Sendikalar Kanunu 
ve diğerleri var?..

 İslam’ın kökeni teslimden gelmektedir. Bizimkiler bu 
teslimiyetin “Kuran’da ve hadis kitaplarında yazılanlara 
teslim olmak” olduğunu söylerler. Oysa bu teslimiyetin 
anlamı; aklın, bilimin, Hak’kın, gerçeğin verilerine teslim 
olmaktır. 

Eğer İslam’daki teslimiyeti böyle anlasaydık; bilimde ve 
teknikte batı dünyasından önde olurduk… 

İslam’da teslim yanlış anlaşıldığı için bütün İslam ülkeleri; 
bol bol yer altı kaynakları olduğu halde, geri kalmışlıktan ve 
yoksulluktan kurtulamamıştır…

İnsanoğlu anasından olgunlaşmış olarak doğmaz. 
Doğuşunda, işlenmemiş ham bir maddedir. Bu madde 
işlenmelidir ki insanlığa da kendisine de yararı olsun. Bu da 
bir öğretmen, öğretici sayesinde olur. 

İnsanın, anasından doğduğu gibi kalmasına; yeniden 
doğmadan önceki haline ham denir… İnsan, yeniden 
doğmadan önceki halinde; bilgisiz, bencil, öfkeli, hırslı, 
intikamcı ve olumsuz beşerî özelliklere sahip olur ki bu 
çamur ile simgelenir. 

Eski çağlarda eğitim ve öğretimin yetersiz olması 
nedeniyle bu görevi din adamları üstlenmiştir. Bunun 
sonucu olarak da insanlar aynı zamanda dinsel eğitim ve 
öğretime tabi tutulmuştur. Dinsel eğitimde amaç ise; insan 
nefsini disiplin altına alacak, bilgisizliğini giderecek, tekâmül 
yolunda ilerleyecek ve insanlara yar olup bar olmamaktır…

Av. Hayri Balta,
+
Fadıl Soydan 13
Sayın avukat bey,
Tağut nedir bunu bir öğren. 
Senin o sahip çıktığın değerler acaba ne ile kazanıldı. 

O ölen şehitlerimiz neye inanırlardı? Ne için ölüme hiç 
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korkmadan koşa koşa gittiler.
Bana kalırsa sen bir okul daha bittirmen lazım…
Seni eyitmek lazım.
İnşallah Allah seni ıslah eder... 
Fadıl Soydan, 28.2.2008
+
Sayın Fadıl Soydan,
Önce sana, saygı, sevgi buradan…

Beni eğitmek isteğin için teşekkür ederim.
Allah beni eğitmezse; ben, nasıl eğitilirim.

İşte sana örnek ayetlerim:
 “Biz rahmetimizi kime dilersek ona nasip ederiz.” 

(K.Yusuf/56)
“Biz kimi dilersek onu nice derecelere yükseltiriz.” 

(K.Yusuf/76)
“Biz kimi delirsek o, kurtuluşa erdirilmiştir.” 

(K.Yusuf/110)
Daha çok ama al bir tane daha:
“O, kimi dilerse onu doğru iletir.” (K.Bakara/142)
Peki, Allah’ın dilemediğini Fadıl Soydan nasıl hidayete 

erdirir…
“O ölen şehitlerimiz neye inanırlardı? 
Ne için ölüme hiç korkmadan koşa koşa gittiler.” 

demişsin bir de…
O şehitler ki vatan ve de ortak değerler için gittiler 

ölüme…
Hem de seve seve: Şehitlik mertebesiyle…

“Tağut nedir bunu bir öğren.” demişsin bir de… 
Tağut’un ne demek olduğunu öğrenmişim taaa 1957’de 
Demek ki aradan geçmiş 41 sene…

Siz kaynağını göstermemişseniz de:
Tağutla ilgili bilgi verilir “İslamî Terimler Sözlüğü. Dr. 

Hasan Akay’ın kitabının TAĞUT başlıklı bölümünde:
“TAĞUT: Azgın, sapık, kötülük ve sapıklık önderi, 

zorba, şeytan, put, puthane, kâhin, sihirbaz. Allah’ın 
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hükümlerine sırt çeviren kişi ve kuruluşların tümü. 
Arapça “Teğa” kökünden türetilmiş olup kelimenin 
masdarı olan “Tuğyan” Allah Teâlâ’ya isyan etmek 
anlamına gelmektedir.

Allah’ın indirdiği hükümlere muhalif olan ve onların 
yerine geçmek üzere hükümler icad eden her varlık 
tağuttur.

Tağut, Allah (c.c)’a karşı isyan etmekle beraber O’nun 
kullarını kendisine kul edinmek gayretinde olandır. Bu 
ise şeytan, papaz, dinî veya siyasî lider veyahut da kral 
olabilir. Bu sebepten bir insanın hakiki mümin olabilmesi 
için tağutu reddetmesi gerekmektedir. (Genişletilmiş 2. 
Baskı. s. 453)

Şimdi yaşım 77’ye girmek üzere…
Demek ki hidayete ermişiz 25’inde…

O günden bu yana Allah’a karşı gelmemişim bile bile.
Yaşamımda; ne namaza gitmişim, ne oruç tutmuşum bir 

kere…
Çünkü Kuran’daki 22/37. ayette:
“Fakat onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. 
Lâkin O’na ulaşan tek şey, kalplerinizde beslediğiniz tek 

şey tâkvadır.” (K. 22/37) denmiştir bize. 

Bil ve bildir:
“Allah’a ulaşacak olan bizim salih amellerimizdir…”

Bu günlük bu kadar yeter size
Sevgilerimle,
Eren Bilge, 28.2.2008
+

Bak avukat bey 
Senin gibileri hep ayni ayetlerle kendilerini savunur ve 

zannederler ki “Allah-u teala. C.C. beni cennetine alacak.” 
Sizin gibiler. TAĞUTLULAR Kendilerini aydın 

zannedenler her şeyi bildiklerini zannederler. 
Bence sen şu tağut ve sen ne diyorsan onu bir iyice 
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araştır. kendi kendine de bu kötülüğü yapma.
Seni imana davet ediyorum seni Allah’ın evine davet 

ediyorum. Seni Peygamber efendimizin yoluna davet 
ediyorum. Seni ilme davet ediyorum ve senin bu yazmış 
olduğun ayetleri bir de şöyle araştır. Acaba bu ayetler 
Kuran-ı Kerim’e neden yazıldı, sebebi neydi ne oldu da bu 
ayetler indi. Ve bu ayetler Hakkında peygamber efendimiz 
ne dedi ve bu emirleri sahabeler nasıl uyguladı. 

Ha bi’de Kuran-ı Kerim hakkında mantık yürütemezsin.
Sen onun mantığına uyacaksın.
Bence senin daha çok eğitime ihtiyacın var.
77 yaş, daha ne kadar yaşayacaksın? Bir 77 yıl daha 

mı? İnşallah yaşarsın.
Sana BİR DOSYA GÖNDERİYORUM LÜTFEN OKU 

SAYIN AVUKAT BEY… DERS İKİ. 29.2.2008
+
Benden kaynak istiyorsun benim kaynağım Kuran-ı 

Kerim ve peygamber efendimin sünneti ve yaşantısıdır.
 “Fakat onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. 
“Lâkin O’na ulaşan tek şey, kalplerinizde beslediğiniz 

tek şey tâkvadır.” (K. 22/37) denmiştir bize. 
Lütfen yukarıdaki ayetlere yorum ekleme. Sana tavsiyem 

baştan sondan kırpıp ayetleri bu şekilde yorumlama iyice 
araştır. DERS ÜÇ

+
Sayın Fadıl Soydan,
Önce saygı, sevgi buradan…

Bana bir ödev vermişsin: 
“Seni ilme davet ediyorum ve senin bu yazmış 

olduğun ayetleri bir de şöyle araştır. Acaba bu ayetler 
Kuran-ı Kerim’e neden yazıldı, sebebi neydi ne oldu 
da bu ayetler indi. Ve bu ayetler Hakkında peygamber 
efendimiz ne dedi ve bu emirleri sahabeler nasıl 
uyguladı?” demişsin. 

Ödevimi yerine getirdim.
Araştırmalarımın sonucunu aşağıya dizdim…
Ben yeni bir şey bulamadım. 
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Eğer siz, yeni bir şey bulursanız; bildirin, 
+
1. “O, kimi dilerse onu doğru iletir.” (K.Bakara/142) 
(Nüzul Sebebi: Burada kıble’nin Kudüs’teki Mescid-i 

Aksa’dan, Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrilmesi 
kastediliyor. Önceleri Hz. Peygamber (s.a) namazda 
yüzünü Kudüs’e doğru çevirirdi; fakat, hicret’in ikinci yılının 
ortalarında yüzünü Kâbe’ye (Mekke) döndürmesi emredildi. 
Kıble’nin değiştirilmesi ve bunun anlamı hakkında ileriki 
ayetlerde ayrıntılı açıklama yapılacaktır.)

+
2. “Biz rahmetimizi kime dilersek ona nasip ederiz.” 

(K.Yusuf/56) 
(Bu ayetin iniş nedeni, tefsiri, hadiste açıklaması yok…)
+
3. “Biz kimi dilersek onu nice derecelere yükseltiriz.” 

(K.Yusuf/76) 
Musa Aleyhisselam ve Firavun kıssası aynı zamanda, 

Hz. Muhammed’e (s.a) Firavun’un Hz. Musa’ya (a.s) 
davrandığı gibi davranan Kureyş’e bir ders olsun diye 
zikredilmiştir. Çünkü Kureyş’in ilahi vahye karşı gösterdiği 
mukabele, Firavun kavminin benzeriydi. 

Bu bağlamda zikre şayan bir şey daha vardır; Hz. 
Musa (a.s) ve Hz. Harun’un (a.s) görevi bazı kimselerin 
sandığı gibi, yalnızca İsrail oğulları’nı Firavun’un kölesi 
olmaktan kurtarmak değildi. Kıssanın bağlamına dikkat 
ettiğimizde açıkça görülecektir ki, onlar da Hz. Nuh’tan Hz. 
Muhammed’e (s.a) kadar tüm rasullere verilmiş görevin 
aynısını yerine getirmek üzere tayin edilmişlerdi. Bu surenin 
teması başlangıcında şöyledir: “Rabb ve ilah olarak yalnızca 
Allah’ı bilin, zira O, tüm kainatın Rabbıdır. Allah’ın huzuruna 
getirilip, bu dünyada yaptıklarınızın hasabını vereceğiniz 
ahirete yakinen inanın”. 

Dahası bu sure mesajı reddedenlere şunu açık şekilde 
göstermektedir ki, tarih bu mesajı kabul eden insanlığın, 
hemen sonra büyük başarılar kaydettiğine tanıklık 
etmektedir. Bu yüzden onlara şunu tavsiye eder: “Rasuller 
tarafından kesintisiz olarak vazedilmiş bulunan mesajı 
sizler de kabul etmelisiniz. Ve hayatınızı bütünüyle bu itikad 
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esaslarına göre düzenlemelisiniz. Zira mesajı reddedenler 
sonunda hüsrana uğradılar.”

Kıssalarının vukubulduğu bağlamdan çıkan sonuç, 
Hz. Musa ve Hz. Harun’un (a.s) yerine getirdiği görevin 
temel tezinin diğer rasullerinkiyle aynı olduğuna delalet 
etmektedir. Bu iki elçinin görevleri arasında (müslüman bir 
cemaat olan) İsrail oğulları’nı inançsızlığında inad eden kafir 
bir topluluğun egemenliğinden kurtarmak da vardı, fakat bu 
hedef onların görevlerine tali bir yer tutmaktaydı, merkezi bir 
yer değil... Gerçek hedef Naziat suresinin 17-19. ayetlerinde 
açıkça belirlenmekteydi. Bu ayetlerde Rabbi Hz. Mus’ya 
(a.s) Firavun’a gitmesini, çünkü onun azmış bir kimse 
olduğunu ve ona şöyle demesini emretti: “Seni Rabbine 
yöneltmem halinde nefsini ıslaha ve Rabbinden korkmaya 
yanaşır mısın?”

Bu iki elçinin, İsrailoğluları’nı Firavun’un köleci 
idaresinden kurtarmak suretiyle oynadığı rol, tarihte 
çok önemli olmuştu. Zira Firavun ve bağlıları mesajı 
reddedince bu iki elçi, kavimlerini onların egemenliğinden 
kurtarmak zorunda kalmışlardı. Bu yüzden Kur’an’da 
tarihin vurgulamadan geçemediği bu olaya aynı önemi 
atfetmiştir. Eğer bir kimse Kur’an’ın ayrıntı bölümlerini onun 
temel ilkelerinden yalıtmaz da, onları bu ilkelerin ışığında 
incelemeye tabi tutarsa, bir elçinin risaletine ait asıl hedefin 
yalnızca cemaati özgürlüğe kavuşturmak olduğu ve yalnızca 
tali bir hedef olarak görüldüğü şeklinde bir yanlış anlamaya 
düşmeyecektir. (Daha fazla açıklama için, bkz. Taha: 44-52, 
Zuhruf: 55-56, Müzemmil: 15-16).

+ 
4. “Biz kimi dilersek o, kurtuluşa erdirilmiştir.” 

(K.Yusuf/107) 
(Bu ayeti, “Kuran’dan Mesajlar” hazırlayan: Arif 

Pamuk’tan almıştım. Ancak diğer meallerde bulamadım… 
Muhakkak ayet numarasında bir yanlışlık vardır. Ne var ki 
bu konuda elliye yakın ayet vardır.)

+
 5. “Lâkin O’na ulaşan tek şey, kalplerinizde 

beslediğiniz tek şey tâkvadır.” (K. 22/37) 
(Bu, Allah’a ibadet için kesilen kurbanın önemli bir şartını 
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belirtmektedir. Bir kurban, ancak samimiyet ve takva ile 
kesilmişse Allah tarafından kabul edilir. Nitekim burada onun 
ancak takva ile kesilirse kabul edileceği belirtilmektedir: 
“Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz, fakat sizin 
takvanız O’na ulaşır.” Bu ayetle aynı zamanda, cahiliye 
günlerinde Arapların kurban etlerini Kabe’ye götürüp 
kanlarını Kabe duvarlarına bulaştırarak uyguladıkları bir 
âdeti de yasaklamış olmaktadır.)

+
Bu beş ayet için Hadis, Nüzul Sebepleri, Tefsir, Hadis 

Kitaplarına baktım.
Yukarıdakinden başka açıklama bulamadım. 

Eğer sizin bilgi dağarcığında varsa açıklama, 
Bildir bana teşekkür edeyim sana. 

Örnek gösterdiğim ayetlerde belirtilmek istenen: “Allah 
dilemezse, siz bir şey dileyemezsinizdir…”

İşte bir ayet daha: “Gerçi Allah dilemedikçe siz 
dileyemezsiniz. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir.” 
(K. 76/30)

 
Bu durumda sizin; beni, “Seni imana davet ediyorum, 

seni Allah’ın evine davet ediyorum. Seni Peygamber 
efendimizin yoluna davet ediyorum.” davetiniz 
cehalettendir. 

Bu konuda bir ayet daha sunuyorum. Seni düşünmeye 
davet ediyorum:

“Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi 
top yekûn iman ederlerdi. O halde insanların hepsi 
mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın. (K. 10/99)

Peygamberini böyle azarlayan Allah; kim bilir, yevmül 
mahşer de sana ne deyecektir?..

İşte budur düşüncelerim. 
Değil mi ki beni eğitmeye karar verdin. Söyle bana nedir 

düşüncelerin?
Sevgilerle, Eren Bilge, 4.3.2008 +
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Ben seni o 77 yaşındaki kişi zannediyordum ama fark 
etmez bu seferki dersimiz: İSLAMA DAVET

Peygamber efendimizde herkesi ıslama davet ederdi, o 
da mı cahil bir insandı? Ben onun yaptığı şeyi yapıyorum.

Araştırmaların iyi de bu ayetler hakkında peygamber 
efendimiz ne demiş. VE DERSİMİSİN KONUSU KAFİRUN 
SÜRESİ...

İstersen görüşmelerimizi saygı çerçevesinde msn den 
de görüşebiliriz 

SELAMEN ALEYKÜM VE RAHMETÜLLAH barnebel 
+
Merhaba Fadıl Soydan Kardaşım,
Biliyorum iletini yanıtlamakta biraz geç kalmışım. 

Hafta da en az yalnız Sitemiz için 22 yazı yazıyorum.
Özel mektuplar da işin içine girince biraz zorlanıyorum…

Neyse şimdi gelelim dördüncü dersimize.
Beni imana davet etmişsin yine. 

Öncelikle belirtmeliyim ki biz,
Şeriatla yönetilmemekteyiz.
Laiklikle yönetilen bir ülkedeyiz.

Bir insanı imana davet yürürlükteki 
Anayasa ve Yasalarımıza göre suçtur..
Kaldı ki Kuran bile kimi ayetlerde bunu suç bulmuştur.

Örnek mi, işte: 
Bak, ne diyor Allah’ı Peygamberine:
“Onların hidayete ermesi senin üzerinde bir 

yükümlülük değildir.” (K. 2/272)
“Dinde zorlama yoktur.” (K. 2/256) 
“Ey Muhammet! Onların doğru yola iletilmeleri sana 

düşmez; fakat, Allah dilediğini doğru yola iletir.” (K. 
2/272)

“Ey Muhammed! Rabbin dileseydi, yeryüzünde 
bulunanların hepsi inanırdı. Öyle iken insanları 
inanmaya sen mi zorlayacaksın?” (K. 10/99)
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“Allah’ın izni olmadıkça hiç kimse inanamaz. O, 
aklını kullanmayanlara kötü bir azâp verir.” (K. 10/100)

“Yolun doğrusunu göstermek Allah’a aittir. Yolun 
eğri olanı vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola 
iletirdi.” (K. 16/9)

“Ey Muhammed! Onların doğru yolda olmalarına ne 
kadar özensen, yine de Allah, saptırdığını doğru yola 
iletmez. Onların yardımcıları da olmaz.” (K. 16/37)

“Ey Muhammed! Sen, sevdiğini doğru yola 
eriştiremezsin, ama Allah dilediğini doğru eriştirir. 
Doğru yola girecekleri en iyi O bilir.” (K. 28/56) 

“Sen sadece bir uyarıcısın.” (K. 35/23)
“Gerçi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah 

her şeyi bilir, hikmet sahibidir.” (K. 76/30) 
“Sen öğüt ver ve hatırlat. Sen sadece öğüt verensin.” 

(K. 88/21) 
“Onları zorlayan bir zorba değilsin.” (K. 88/22)
“Onları hesaba çekmek bize aittir.” (88/26)

Gerçekçi olmak gerekirse Peygamber karşı geliyor 
Allah’ın bu emrine…

Ya da düşüyor Allah kendi kendisi ile çelişkiye:

“Fitne kalmayıp, yalnız Allah’ın dini ortada kalana 
kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse savaşmayın. 
Zulmedenlerden başkasına düşmanlık yoktur.”(K. 2/193)

“Rabbin meleklere ben sizinleyim. ‘İnananları 
destekleyin’ diye vahyetti. ‘Ben, inkâr edenlerin 
kalplerine korku salacağım, artık onların boyunlarını 
vurun, parmaklarını doğrayın’ dedi.” (K. 8/12)

“Fitne kalmayıp, yalnız Allah’ın dini kalana kadar 
onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse bilsinler ki Allah 
onların işlediklerini şüphesiz görür.” (K. 8/39)

“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)

“Kitap verilenlerden, Allah’a, âhiret gününe 
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inanmayan, Allah’ın ve peygamberinin haram kıldığını 
haram saymayan, hak dinini din edinmeyenlerle, 
boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar 
savaşın.” (K. 9/29)

“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)

“Ey inananlar! Yakınınızda bulunan inkârcılarla 
savaşın; sizi kendilerine karşı sert bulsunlar. Bilin 
ki Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlarla 
berâberdir.” (K 9/123)

“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)

“Üstün durumda iken gevşeyip barışa çağırmayın. 
Allah sizinle beraberdir. O, amellerinizi asla 
eksiltmeyecektir.” (K. 47/35)

 
Birinci grupta Barış Ayetleri,
İkinci Gurupta Savaş Ayetleri. 
Aklı başında insan
Bunlardan hangisine rağbet etmeli?

Birinci grupta: 
“Ey Muhammet! Onların doğru yola iletilmeleri sana 

düşmez; fakat, Allah dilediğini doğru yola iletir.” (K. 
2/272)

“Sen sadece bir uyarıcısın.” (K. 35/23)
“Sen öğüt ver ve hatırlat. Sen sadece öğüt verensin.” 

(K. 88/21) 
“Onları zorlayan bir zorba değilsin.” (K. 88/22) diyor…
İkinci grupta: 
“Fitne kalmayıp, yalnız Allah’ın dini ortada kalana 

kadar onlarla savaşın.” (K. 2/193. 8/39) 
“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 
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bağışlar ve merhamet eder.” (K. 9/5)
“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)

“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)

“Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi 
top yekun iman ederlerdi. O halde insanların hepsi 
mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın. (K. 10/99) 
diyor…

Hani İslam Barış ve Hoş görü dini idi?
Hani “Dinde zorlama yok idi” (K. 2/256)

“Peki, İslam “Barış ve hoş görü!” dini ise İslam 
Peygamberinin “Medine dönemindeki yaşamının son 10-13 
yıllık zamanında, bir yandan müşrik Arapları, diğer yandan 
Yahudileri ve Hıristiyanları Müslüman yapmak üzere giriştiği 
45 çete saldırısına ve yaptığı 29 savaşa ne demeli?” 
(ŞERİATÇIYLA MÜCADELENİN EL KİTABI. İlhan Arsel. 
Kaynak Yayınları. 1. Baskı. S. 33)

Düşünmeli dostum düşünmeli, 
İnsan dediğin;
Akla, sağduyuya, vicdana göre hareket etmeli. 

1400 yılın anlayışına göre hareket edenler;
Afganistan’da, Irak’ta olduğu gibi
Terörist muamelesi görürler…

Dönem, Barış ve Hoşgörü dönemidir.
Yahudi’si, Hıristiyan’ı da, Putperesti de, 
Ateisti de, dinsizi de insan muamelesi görmelidir.

Bak, koca Mevlana bu nedenle olsa gerek 
Günümüzden, yedi yüz yıl önce, 
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Zorunda kalmıştır şöyle demek:

”Yıkılmadıkça bu medreseler bu minareler 
Mutlu olmaz gönül dilinden anlayan. 
İman küfür olmadıkça, küfür de iman. 
Olmaz bir Tanrı kulu gerçek Müslüman...

Tanrısal sırların örneği sensin. 
Tanrısal güzelliğin kaynağı sensin, 
Senden başka nesne yok evrende. 
Kendinden iste, aradığın da sensin...”

(ALEVİLİK-BEKTASİLİK ACISANDAN DİN KÜLTÜRÜ 
ve AHLAK BİLGİSİ. 1. Baskı. ARDIÇ YAYINLARI.1996. 
Şakir Keçeli ve Aziz Yalçın yönetiminde bir kurulca 
hazırlanmıştır. s. 100)

Yaa, Fadıl Kardaşım
“Dünle söylenen dünle seçti cancağızım. 
Bu gün için yeni şeyler söylemek lâzım...” (Mevlana)

Bu günlük bu kadarı yeter,
Bakalım Fadıl Kardaşım
5. Dersinde bana ne der?

Sevgilerimle,
Eren Bilge, 20.3.2008
+
Not: Sağlığım o kadar pamuk ipliğine bağlı ki MSN’de 

yazışmak beni çok yoruyor…

Mustafa Birgin 14

Sayın Balta,
İlk olarak sizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, göstermiş 

olduğunuz, cesurca yazılarınızdan dolayı sizi kutluyorum. 
Web sayfanızı devamlı okurum, çok iyi ve faydalı 

buluyorum, elimden geldiğince de arkadaşlarıma tavsiye 
ediyorum.
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Sizden bir ricam olacak, ben Atatürk, devrim, aşk, 
demokrasi, laiklik, gurbet, özlem vs. Türkü şiirleri yazıyorum. 

Tüm bu yazdıklarımı bir kitap altında toplamak istiyorum, 
fakat şu an Avusturya da Üniversite okuduğumdan dolayı, 
bir kitap basım evi bulma şansım olmuyor. Acaba sizin 
tanıdığınız ya da bana tavsiye edeceğiniz bir yer var mi? 
Eğer varsa kontak kurmak istiyorum.

Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim..
Kısa zamanda haberleşmek umuduyla
Saygılarımla
Mustafa Birgin, 30.11.2007
X
Sayın Birgin Mustafa 
Önce sevgi sundum sana.

Web sayfamı okuman beni sevindirdi.
Yararlı bulman da gönendirdi.

Çalışmaların İçin seni kutluyorum.
İstediğin basımevinin adresini sunuyorum: 

Zekeriya Gündoğdu
MOTİF MATBAACILIK
Esat Cad. Karınca Çarşısı, 70/59-61-62
06660, Küçükesat/Ankara.
Tel. 0312 413 04 20 - 418 88 81
e-mail: motifmat@mynet.com

Ver benim adımı
Söyle selamımı

Sana sevgimi yinelerim
Bastırınca kitabından bir tane isterim…

Şimdi kal sağlıcakla,
Yeniden sevgiler sana…
Av. Hayri Balta, 2.12.2007
+
Çok Değerli Hayri Bey!
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İletinizi aldım, göstermiş olduğunuz ilginizden dolayı size 
çok çok teşekkür

ediyorum. 
En kısa zamanda tavsiye ettiğiniz basım eviyle kontağa 

geçeceğim.
Umarım bu konuda her şey yolunda gider.
Daha önce de size dediğim gibi, ben Avusturya’nın 

Innsbruck şehrinde Üniversite okuyorum; eğer yolunuz 
buraya düşerse, mutlaka misafirim olarak sizi bekliyorum, 
sizinle tanışmak benim için bir şeref olacaktır,

Bu gün Türkiye Cumhuriyeti çok zor günler yaşıyor; dinci 
kadrolar ağ gibi dört

bir yanı sarmış durumdalar, ama eminim ki, bu kara 
bulutlar, siz Hayri

Balta, İlhan Arsel, İnancı uğruna ölümü seçen Turan 
Dursun vs. aydın

insanların sayesinde kısa zamanda dağılacaktır ve yerini 
dinlerin, ırkların,

mezheplerin olmadığı temiz Türkiye, daha doğrusu, 
temiz bir dünya alacaktır.

Kitabım basıldığı anda size bir tane hediye edeceğim. 
Benim önderim Atatürk, siz, İlhan Arsel vs. geleceği net 
ve doğru gören insanlardır. Hayatımı bu yolda inanın 
feda etmekten korkmayacağım, eğitimim bittiği anda, 
sizin düşünceleriniz gibi kitap çalışmaları yapıp elimden 
geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışacağım.

Saygıdeğer Hayri Bey, kısa zamanda tekrar yazışmak ve 
buluşmak umuduyla sözlerime şimdilik son verirken, tekrar 
saygı ve sevgilerimi sunar, iş ve sosyal

hayatınızda başarılar diliyorum.
Sağlıcakla kalın
Mustafa Birgin, 0660 316 2324, 3.12.2007
X
Sayın Birgin,
İletini aldım, Yanıt yazmak istedim her gün…

Geç de olsa yazıyorum sonunda…
Hastanede yatıp çıktım bu arada…
Avusturya’ya gitmek nerede ben nerede…
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Hastalığım nedeniyle tek başıma yaşıyorum evde. 

Yaşımız da ilerledi bir hayli.
Önümüzdeki yıl yaş olacak yetmiş yedi…

Adımı, İlhan Arsel’le, Turan Dursun’la bir arada anmanız 
mutlu etti beni.

İkisi de yakın dostumdu; bir Amerika’ya, biri de ölüme 
gitti.

İşte biz de böyledir;
Komaya girmiş hastaya uykusu tatlı gelir. 

Uyarmak istersen rahatsız olur, sana saldırır.
İsa bunlar için: “Domuzun önüne inci atmayın!” diye 

uyarır… 

Yurdumuzu saran bu ortaçağ anlayışı ortadan kalkacaktır.
Bunun yerini, muhakkak ve muhakkak, aydınlık bir 

Türkiye alacaktır.
Laik aydınlar da üstüne düşeni yapacaktır…

Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana…
Av. Bilge Balta, 18.12.2007
X
Merhabalar yeniden!
Öncelikle çok çok geçmiş olsun diyerek, yürekler dolusu 

selamlarımı sunuyorum.
Umarım ki, sağlığınız düzelmiştir. Yaşınızın ilerlemesiyle 

çıkan hastalıklar dolayısıyla yalnız yaşamanız da beni çok 
üzdü açıkçası.

Merakımı bağışlayın ama eşiniz, çocuklarınız ya da 
akrabalarınız size destek vermiyorlar mı ya da siz mi 
istemiyorsunuz? Biraz Ahiren soruları soruyor gibiyim ama 
niyetim sizin gibi örnek aldığım insanları daha yakından 
tanımaktır.

Buraya gelme ihtimalinizin olmadığını söylüyorsunuz, 
nedeni hastalığınız galiba.
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Ben de, Üniversite yazın tatile girdiğinde büyük ihtimal 
temmuz da Türkiye’ye izine geleceğim ve kitabımın basımı 
için tavsiye ettiğiniz basım eviyle konuşacağım, o zaman 
sizinle de yüz yüze tanışmak ve sohbet etmek istiyorum.

Umarım böyle bir şansım vardır. Yani yetmişinci yılınıza 
merhaba derken yanınızda ben de bulunmak istiyorum.

Değerli Hayri bey, sözlerimi şimdilik yavaş yavaş 
bitirirken, tekrar size ileri ki günleriniz de sağlıklı ve mutlu 
günler diliyorum.

Umarım her şey gönlünüzce olur.
Yüreğim sizinledir,
Sağlıcakla kalın
Mustafa Bilgin 18.12.2007
+
Çok değerli (Öğreticim) Hayri Bey!
İlk olarak size saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Daha önce 

de size ileti yollamıştım ve sizden bir rica da bulunmuştum. 
Ben Türkü kitabı çıkaracağım ve basımevine ihtiyacım var 
demiştim. Siz de Ankara’da bir yer önermiştiniz.

Ben bu ayin 18’in de Türkiye’ye geleceğim ve kitabımın 
basılması için çalışmalar yapacağım. Mümkünse 23 
Temmuz ile 10 Ağustos arası sizinle yakından tanışmak ve 
görüşmek istiyorum. Bir de bana Ankara’da tavsiye ettiğiniz 
kitap basımeviyle kontak kurmak istiyorum.

Daha önce de dediğim gibi ben; Atatürk’ü, Sizi, İlhan 
ARSEL hocamızı, şuan aramızda bulunmayan fakat fikirleri 
bizimle yasayan Turan Dursun’u ve daha nice aydınlarımızı 
örnek alan biriyim, ileri de sizler gibi aydınlık kitaplar 
yazacağım.

Lütfen bu konu da bana yardımcı olmanızı çok rica 
ediyorum.

Sizinle tanışmak benim için büyük bir şeref olacaktır.
Saygılarımla,
Mustafa Birgin
X
Sayın Mustafa Birgin,

Önce sevgimi sundum.
İletini aldım memnun oldum. 
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İletinize yanıt vermekte geciktiğim için özür diliyorum. 
Ancak şimdi yanıtlama fırsatı buluyorum.

Ben hastalığım nedeniyle hep evdeyim.
İyisi mi size telefon numaramı veriyim. …

Ankara’ya geldiğinizde beni ararsanız. 
Kitabınız için yapılması gerekeni yaparız. 

Yemek yemeğe gelince düşünürüz.
Yemeğimizi belki evde, belki de bir lokantada yeriz…

Turan Dursun’u, İlhan Arsel’i okuyup anlayan genç az 
bulunur. 

Bunları anlayan gençler için her zaman gurur duyulur.

Umarım dediğiniz tarihlerde buluşuruz. 
Buluşunca oturur, her konuda, bol bol konuşuruz. 

Şimdi Kal sağlıcakla,
Yeniden sevgiler sana…

Av. Hayri Balta, 14.7.2008
+
Hayri Balta, 15.12.2009
Değerli Hocam (Profesörüm)
İlk olarak geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda 

yeniden sağlığınıza kavuşursunuz. Memleketimizin daha 
doğrusu dünya insanlarının sizlere ihtiyacı var.

Dediğim gibi benim örnek aldığım insanlardan birisi de 
sizsiniz.

Sizlerin ve sizin gibi düşünenlerin yazılarını okudukça 
inanın kendim de huzur buluyorum. Sizlerin sayesinde doğru 
yolu buldum. Yoksa koyun gibi bir insan olacaktım. Ve de 
birçok arkadaşımda sizleri okumaktan çok mutlu oluyorlar.

Yemek konusuna gelince, evde yemeği tercih ederim 
ama birlikte pişireceksek.

Bir de soramadan edemeyeceğim.
Benden bir isteğiniz var mı? Yani buradan size imkanım 
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olduğu sürece getirebilirim. Sadece sormak istedim.
Ben 17 Temmuz akşamı yola çıkıyorum. Eminim ki, 

Temmuzun son haftası görüşme imkânımız olacaktır. Ben 
sizi tekrar telefondan ararım ve bir randevu ayarlarız.

Tekrar saygılarımı sunuyor,
En kısa zamanda görüşmek umuduyla diyorum.

Bu türküm size...

ATATÜRK’ÜM NEREDESİN

Altmış yıldır kan ağlarız
Atatürk’üm neredesin
Her gün sararıp solarız
Atatürk’üm neredesin

Kurduğun o yüce ülken
Kalmadı, bozuldu düzen
Bazen oldu sana söven
Atatürk’üm neredesin

Cumhuriyet kan ağlıyor
Demokrasi can çekiyor
Şeriat göbek atıyor 
Atatürk’üm neredesin
Mustafa Birgin
X
Said Beydogan 15

Benim yolladığım duanın makbuliyetiyle ilgili mesajı 
bir hayli eleştirmişsiniz. Bunların hepsini size teker teker 
ispatlamaya hazırım. Lütfen karşıma çıkın konuşalım. 

saidbeydogan@hotmail.com 5.6.2008 
+
İNŞALLAHLA, MAŞALLAHLA, DUA İLE OLSAYDI

DÜNYADA CANA DERMAN BİR YOKSUL KALMAZDI
 
İyi niyetle hareket ettiğine inandığım Diyanet işleri 

Başkanı Prof. Dr. Bardakoğlu; “İslam’ın kötü imajı 
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düzeltilecek. Günümüz anlayışına uymayan hadisler 
ayıklanacak” diyor (16.6.2006. Hürriyet) ve yine 17.6.2006 
tarihli Yeni Şafak gazetesinde de “İslamiyet hurafelerden 
temizlenecek” deniyor.

Acaba www.guzelislam.com sitesinden kısaltılarak ve 
özetleyerek aldığım şu duanın koşullarına ve makbul olduğu 
zamanlara ne diyor?

DUANIN KABUL EDİLMESİ İÇİN GEREKEN 
ŞARTLARDAN BİR KISMI ŞÖYLE:

1- Haram lokmadan sakınmalıdır! 
2- İtikadı düzgün olmalıdır. 
3- Uyanık kalple ve kabul edileceğine inanarak dua 

etmelidir. 
4- Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir. 
5- Bela gelmeden önce çok dua etmelidir. 
6- Duaya hamd ve salavatla başlamalıdır. 
7- Yalvararak dua etmelidir. 
8- Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir. 
9- Günah işlemeyen dil ile dua etmelidir.
10- İsm-i azam ve esma-i hüsna ile dua etmelidir. 

DUANIN MAKBUL OLDUĞU ZAMANLAR 
1- Seher vakti. 
2- Mübarek gün ve geceler: Cuma günü öğle ile ikindi 

arası. Recebin ilk gecesi, Şabanın 15. gecesi, Bayram 
geceleri, Arife günü, Ramazan gün ve geceleri, İftar zamanı, 
Her günün zeval vakti. Bu vakitleri ganimet bilmelidir.

Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki:
(Şu beş gecede yapılan dua ret edilmez: Regaib gecesi, 

Şabanın 15. [Berat] gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve 
Kurban bayramı gecesi.) [İ.Asakir]

(Cuma günlerinde bir an vardır ki, o anda edilen dua red 
olmaz.) [Buhari, Müslim, Tirmizi]

3- Ezan okunurken ve ezan ile kamet arasında. Hadis-i 
şerifte, (Ezan okunurken dua red olmaz) ve (Ezanla kamet 
arasında dua kabul edilir) buyuruldu. 

4- Namaz kılarken, secdede iken ve namazlardan sonra. 
5- Kuran-ı kerim hatmedilince. 
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6- Kalbinde incelik hissettiği an. 
7- Kâbe-i şerifi görünce. 
8- Hasta iken, sıkıntılı iken. 
9- Oruçlu iken. 
10- Yağmur yağarken, 
11- Kuran okunurken, 
12. Düşmanla karşılaşınca. 
13- Cemaat halinde: Hadis-i şerifte, (Bir cemaat toplanır, 

bir kısmı dua eder, ötekiler de amin derse o duayı, Allah 
kabul eder) buyururdu.

14- Gıyaben yapılan dua. 
15- Ana babanın, yolcunun duası ve mazlumun zalime 

ettiği dua. 
16- Kuran-ı kerimi hıfzedenler. 
17- Hacılar, mücahitler. 
18- Müslümanlıkta saçlarını ağartanların, 
19. Âlimlerin ve adil idarecilerin duaları da makbuldür.
+
Bütün bunların yerine: “İnşallah la, maşallah la, dua ile 

olmaz; dürüst çalışan kazanır!” dense daha iyi olmaz mı?
Av. Hayri Balta, 25.6.2006 
x
Kardeşim öncelikle ben üni 1. sınıftayım seni Müslüman 

olarak telakki ettiğim için de kardeşim diye başlıyorum 
yazıma...

Sonrasında ben sana dua ile ilgili sahih hadislerden 
hangisi aklına ve vicdanına uymadığını sordum gel sana 
ispat edeyim dedim ama sen diyorsun ki önce Allah’ı tanımak 
gerek tamam doğru ama benim Allah’ı tanımadığımı nerden 
çıkardın ki.. dua ibadettir “duanız olmasa ne ehemmiyetiniz 
var” diye buyurmuş yaratan.. 

Siz çok zor bir durumda kalsanız ve sizi kurtaracak 
birisi var, gecenin karanlığında aydınlık simasından fark 
ettiniz derken adamdan yardım istediniz ve size yardım etti 
denilebilir mi ki önce adamı tanıman gerek sonra yardımını 
iste! 

Biz insan olarak dünyanın her türlü yaratılanıyla 
alakadarız çabuk incinen bir ruhumuz var her hadiseden 
etkilenen elem duyan üzülen kırılan bir yapıda yaratılmışız 
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bunun için sürekli bir melceye dayanak noktasına ihtiyacımız 
var sığınacak bir liman ararız her zaman işte bu liman ezel 
ve ebed sultanı olan Allahın rahmet limanı... Bırak kendini 
o’nun desti kudretine.. Son olarak “dua eden adam bilir 
birisi var ki; onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, 
ona merhamet eder. Onun kudret eli her şey’e yetişir.” 
bediüzzaman said nursinin sözüyle tamamladım 

Hayırlı günler..
Sait Beydoğan
+
Sayın Sait Beydoğan,
Önce sevgi sunmaktır doğru olan…

“üni 1. sınıftayım” demişsin ki bu anlatım yanlıştır.
Doğrusu: “Falan Üniversitenin Falan Fakültesinin 1. 

Sınıfındayım” olmalıdır…

Sonra demişsin: “Müslüman olarak telakki ettiğim için de 
kardeşim diye başlıyorum yazıma...” 

Müslüman olmasaydım yanıt vermez miydin bana?..
İslam’a göre Allah; âlemlerin rabbi değil mi?
Yunus emre “Yaratılmışı severiz yaratandan ötürü…” 

demez mi?

“biz insan olarak dünyanın her türlü yaratılanıyla 
alakadarız” diyorsun …

Demek ki Kafir Müslim ayrımı yapmıyorsun?...

Sana “Allah’ı tanımıyorsun!” demedim ki ben…
Demek istediğim “Allah’ı tanımadan, bir şey bekleme 

yaptığın istekten…”

Sen de benim söylediklerimin aynısını söylüyorsun..
“önce adamı tanıman gerek sonra yardımını iste!” 

diyorsun.

Geçtiğimiz haftanın ve bu haftanın Pazar gününde
İlköğretimdekilerle Lise öğrencileri sınav heyecanı 

içinde…
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Ama bu öğrenciler yardımı Allah’tan isteyeceklerine…
Gittiler yalvardılar, yakardılar türbeler önünde…

Oysa İslam’ın kitabı: “Yalnız sana tapar, yalnız senden 
yardım dileriz!” demez mi?

Allah’ı bilen hiç türbelerde yatan ölülerden yardım diler 
mi?

İşte böyle Sait Beydoğan kardeşim…
Önce bu soruları ve sorunları çözelim…

Şimdi kal sevgiyle,
Eren Bilge, 14.6.2008
+ 
Ahmet Tüzel 16
Size Özel,
İnternette tesadüfen bi iki yazınıza rastladım. Anladığım 

kadarı ile İslam dini baya canınızı sıkıyo. Öyle tabi, Firavunlar 
, Ebu Cehiller , Ebu Lehebler kıyamete kadar birileri kılığında 
yaşayacak değil mi...? Gocunanlar gocunsun, kuduranlar 
kudursun..... Elhamdülillah biz Müslümansız, seni de 
beni de yoktan var edenin sevdiği insan olmaya adayız. 
Mahşerde özellikle senin yüzünü görmek için Rabbimden 
izin istiyecem. O kadar merak ediyorum ki o halini....

Ahmet Tüzel, 5.7.2008
X
Sayın Ahmet Tüzel 
İslam konusundaki hassasiyetin güzel. 

Bir ricam olacak senden,
Bunu esirgemezsen sevinirim, benden…

Tesadüfen hangi yazıma rastladın acaba?
Öncelikle rahatsız olduğun yazıları bildirmen gerekir 

bana…

Bildir ki niçin yazdığımı açıklayabileyim sana…
Sen de rahatsızlığını bildirirsin ondan sonra. 
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Sana göre biz kâfirler,
Cehennemde cayır cayır yanarken inler…
Siz Cennettekiler de bizim feryad-ı fiğanımızı dinler…
Bir şeyi çok merak ediyorum: 
Biz Cehennemde böyle inlerken
Bu Cennet, sizlerin içine nasıl siner?

Eğer Cehennemde bir kişi bile bulunsa,
Kaynar kazanlarda cayır cayır yansa
Hayri Balta da, farz-ı muhal Cennet’te olsa
O Cennet ona Cehennemden beter olur…
Bir insan acı çekerken Cennet’te nasıl rahat oturulur? 

Senin bana gönderdiğin iletiden bir gün önceki 
Cumhuriyet’te aşağıdaki satırlar yazılıyordu.

Suudi bir din adamı gazetelerde ve Lübnan 
televizyonunda fetva veriyordu.

Ve de:
“kızların, bir yaşında evlenebileceğini” yazıyordu. 
Dayanak olarak da Peygamberin altı yaşında Ayşe’yi 

nişanladığını dokuz yaşında da gerdeğe girdiğini söylüyordu.

Bir yaşındaki kız nasıl evlenebilir?
53 yaşındaki bir kişi 9 yaşındaki bir kızla nasıl gerdeğe 

girebilir?

Seni bilmem ama bu durum beni düşündürür?
İslam açısından bu durumlar iyi değil kötüdür…
Av. Hayri Balta, 6.7.2008
+
Şimdi Cumhuriyet’teki yazıyı okuyabilirsin:
“Suudi bir din adamı “kızların, bir yaşında 

evlenebileceğini” açıkça söyledi. (Hürriyet, 27.6.2008).
Bu, nasıl olacaktı? İslam’ın ikinci kaynağı olan “sünnef’e 

başvurarak; yani Peygamber’i örnek alarak, yolunda 
yürüyerek...

Suudi din adamı bunu şöyle anlatmış Lübnan TV’sine: 
“Biz, Peygamberin modeline göre hareket ediyoruz. 
Ayşe, Peygamberin eşi olduğunda altı yaşındaydı, ilk 
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kez seks yaptıklarında ise Ayşe dokuz yaşındaydı...”
1400 yıl öncesinin, dünyasal yaşama özgü bu tür 

yapılanmalarının hâlâ gündemde olmasının, dahası 85 
yıldır laik bir yaşamı benimsemiş Türkiye’de bile bunları 
ve başkalarını yeniden “canlandırma” girişimlerinin önünü 
kesecek bir yol var mı?

(Meriç Velidedeoğlu, Cumhuriyet gazetesi. 4.7.2008)
X
Ala Bora 17
Merhaba Sn. Av. Hayri Balta
Sizi Allah’a çağırıyorum. Doğrusu sizin Allah’tan başka 

taptıklarınızın gerçekte tapınılmaya hakları yoktur. Allah 
(Sevgi) dediğiniz rabbiniz sizi gerçekten de sevgiden 
(alâktan) yaratan ve size beyânı öğretendir. Sadece O’na 
tapının. Çünkü tapınılmaya layık olan yalnızca O’dur.

Biz nasıl ki Allah’ın indirdiğini hoş gördüysek ve O’nun 
yolundan başka yolların tümünü çirkin gördüysek, siz de 
bizim gibi Allah’a teslim olun ki sizi doğruya kılavuzlasın 
ve kendi yolunu size güzel göstersin. Siz Allah’ın indirdiğini 
kerih mi gördünüz? Doğrusu Allah hakkı söyler. Artık Allah’ın 
indirdiği kitaba uyun. Allah’ı kendi kitabınıza uydurmaya 
kalkışmayın.

İlmini kavrayamadığınız şeyleri, “Eğer öyleyse bunlar 
haksızlık” diye Allah’a iftira etmeyin. Doğrusu Allah bizim 
bilmediklerimizi bilir. O bununla dilediğinin yolunu kaybettirir. 
O haksızlık etmekten uzaktır. Allah Adl’dır.

Şimdi söyleyin o Darwin’i ve Atatürk’ü. Gizli ve aşikâr 
olan her şeyi bilen onlar mı? Yoksa onların göklerde bir 
ortaklığı mı var? Hayır, çok büyük aldanış içindesin

Siz Gayb’tan gelen haberi mi küçümsüyorsunuz? Allah’ı 
bırakıyor ve başkalarına kulluk ediyorsunuz. İzzeti ve şerefi 
o bağlandıklarınızın yanında mı arıyorsunuz? Hayır, izzet ve 
şeref tümüyle Allah’ındır, eğer bilmiş olsaydınız.

Size bir musibet isabet ettiğinde O’nu nasıl çağırdığınızı 
hatırlasanıza! İşte O’na her zaman öyle tapının. O, sadece 
sıkıntıya uğradığında kendisini çağıran fakat sıkıntı 
kendisinden giderildiğinde kendisine nankörlük edenlere 
elim bir azab hazırladığını bildirmiştir. Allah nankörleri 
sevmez. Artık düşünüyor musunuz?
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Şimdi bakın o yediğiniz nebata, içtiğiniz suya, sevdiğiniz 
çocuğunuza, nefsinizden yaratılan ve yanında huzur 
bulduğunuz eşinize ve en önemlisi kendinize. Artık teşekkür 
edecek misiniz?

Sakın, “Eğer gerçekten de rabbime döndürülürsem 
mutlaka O’nun yanında iyi bir mevkiim olur.” diyenler gibi 
olmayın. İşte budur büyük aldanış.

Size ölüm gelmeden evvel rabbinize tövbe edin ve sadece 
O’na tapının. Eğer bilirseniz, O’nun bağışlamayacağı hiçbir 
günah yoktur. O Tevvâb’dır. 

Deyin ki: “Ey Rabbim! Ben yanılgıya düştüm, yolumu 
kaybettim. Nefsini ilah edinenlerin peşinden gittim ve onlara 
benzedim. Artık beni temizle ve beni doğruya kılavuzla. 
Rabbim, bize indirdiğin kitabı bana güzel göster.”

Mus’ab B. Karanfil (Ala Bora), 4.8.2008
X
Sayın Ala-Bora, 
Merhabana Merhaba,
Bu ne güzel merhaba.
İletin gelince bir göz attım dosyana:
20.4.2002 tarihli yanıtımda 
Sormuşum sana:
“Gerçek adın mı bu Ala-Bora...”

Yazışmalarımız sürdükçe gördüm ki;
Bir adın Bora Türkçan
Türkçan adı olmuş Ala-Bora (Berk) sonradan… 

Şimdi de olmuş adın Mus’ab B. Karanfil
İnsan istediği adı kullanabilir ayıp değil…

Önceki yazışmalara baktım edepli, efendi bir dilin var.
Sonra kendine saygın olduğu gibi muhatabına da saygın 

var.

İyi bir çocuk olduğun beni imana davet etmenden belli.
Ama, unuttuğun bir nokta var: Hayri Balta, 
Dinsiz, imansız, Tanrısız değil ki…
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Bil ki, 4. Halife Ali’nin dediği gibi “Ben hissetmediğim 
Tanrı’ya tapmam.”

Hayalimde yarattığım bir varlığa ibadet deye yatıp 
kalkmam…

Allah hayalidir. İnsanların mukayesesinden doğmuştur.
İnsanlar, bilgisizliklerinden, korkularından; 
Depremi, seli, yangını yapanı Allah sanmıştır.
 
Oysa yapan, yaptıran biri yoktur.
Ezelden bu yana doğa olayları olmuştur… 

Yaratan ise gördüğümüz Evrendir, Doğa’dır. 
Bu Doğa Meryem Ana gibi erkeksiz doğurandır…

Yaratanın Maddedir, Dünyadır, Evren’dir…
Kutsal kitapları dikkatle inceleyenler bu gerçeği bilir. 

Tanrı’ya gelince bu:
Yüce kavramlardır, 
Genel doğrulardır. 
Üstün değerlerdir.
Akıldır, vicdandır, sağduyudur, sevgidir. 
İşte bu kavramlar beni kendisine secde ettirir.

İletindeki şu tümce dikkatimi çekti. Diyorsun ki: “
“Doğrusu Allah bizim bilmediklerimizi bilir. 
O bununla dilediğinin yolunu kaybettirir. 
O haksızlık etmekten uzaktır. 
Allah Adil’dir.”

Bizim bilmediklerimizi bilen nasıl olur da “bize yolumuzu 
kaybettirir.

Bu, Adil olan bir Allah için bir çelişki değil midir?

Kutsal kitaplarda geçen Allah kavramı simgesel bir 
anlatımdır. 

Allah’ın ne anlamda anlaşılması gerektiğini şu ayet gayet 
güzel anlatır…
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“Habibim, sana ganimetlerden sorarlar. Deki 
‘ganimetler Allah’ın ve resulünündür.” (K. 8/1) 

Yerin ve göğün sahibi olan Allah ganimetleri neylesin.
Burada sözü geçen Allah’tan murat:
Yoksullardır, yolda kalmışlardır, 
Dul kadınlar, yardıma muhtaç olanlardır. 
Ne var ki Tanrı bilgisinden yoksun olanlar.
Bu ganimetleri Allah için sanmıştır…

Neyse bu günlük bu kadar yeter
Anlaşılıyor ki Ala Bora 6 yıldır bizi izler…

Şimdi kal sağlıcakla,
İçten sevgiler sana…

Sevgilerimle,
Eren Bilge, 4.8.2008
X

Fevzi Günenç 18

Sevgili Ustam,
Her bayram yayınlanması gereken ikinci yazın bu, “Rıza 

Dayı.“
Birincisi de “sıcaklık” öyküsüydü.
Sevgiyle, saygıyla...
FEV, 17.8.2008
x
Fevzi Can
Sevgi sana candan
 
İyi güzel de...
Şu bizim Bekir Ağa (Şaşkın Başkan) ile İlgili görüşlerin 

nerede?..
 
Sonra: “SÖZ UÇAR YAZI KALIR 
KAGITTAKİ YAZI KAYBOLUR, 
İNTERNETTEKİ YAZI KAYBOLMAZ. 
TA Kİ BİR DENSİZ, YARARLIYI ZARARLI SAYANA 
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KADAR.
(Bazı sitelerin kapatılmasına değinme.)” notunu niçin 

yazdın?
Yoksa sen de Hayri Balta’nın ilk site adresi www.

hayribalta.cjb.net adresini mi tıkladın! 
 
Molla Kasımlar arasında kalmışız tümden desene...
Hayri Balta’nın yazılarını kesen kesene...
 
Her olasılığa karşı Amerika’da yayınlanan ilk Türkçe 

gazete www.alaturkaonline.com adresinde yazmaya 
başladım. 

Ne yapalım, yeni yeni çıkacak olan Molla Kasımlara 
karşı hazırlıklı olalım...

 
Benim gibi yarı aydın bir adama dayanamayan bu 

Türkiye…
Nasıl çıkacak söyle bana, çağdaş uygarlık düzeyine?..
 
Çalış, kazan, ye, iç, yat...
Hele olursa bir de avrat...
Nene gerek senin sanat, edebiyat. 
İşte budur en güzel hayat…

Sağa dön, yat!.. 
Sola dön, yat!...
Oh! ne rahat, ne rahat.
Bak keyfine, yan gel de yat!..
Nene gerek senin sanat, edebiyat!...
İşte budur en güzel hayat!... 
Eren Bilge, 17.8.2008
+
Saygıdeğer 
Önce yürekten sevgimiz olduğunu,
Ve de iletinizle sevindiğimizi bil…

“Bizler sizlerden çok şey öğrenmeliyiz.” diyorsun…
Öğrenmen gereken noktaları yukarıda görüyorsun.
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Yanlışlarını gösterdim diye bana ileti göndermekten 
çekinme

O zaman sona erer benden çok şey öğrenme…

Umarım bu çabamı kötüye yormazsın.
Benimle iletişim kurmaktan korkmazsın.

İnsan olarak hepimiz yanlış yapabiliriz.
Ancak, yanlışımızı söylüyor diye birbirimize kızmamalıyız.

Ben bir dostumu yanlışı ile baş başa bırakamam.
Bir dostuma böyle bir saygısızlığı yapamam…

Sen benim yanlışımı görürsen çekinmeden hemen 
söyle…

İnsanlar böyle böyle, doğruları görür öğrenmek 
istedikçe…

Değil mi ki yazar olmak istiyorsun…
Değil mi ki bizden yararlanmak istiyorsun.

Bizimle ilgiyi kesmemelisin.
Bizimle ilişkide olduğun sürece 
Hem öğrenirsin, hem öğretirsin….

Üzülürüm eğer “bu adam yanlışlarımı gösteriyor” diye 
ilişkiyi kesersen.

Benimle ilişkiyi kesme eğer gerçekten yazar olmak 
istersen…

Bundan böyle bütün yazılarımdan bir örnek sana 
göndereceğim.

Özellikle sizden, bana Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği 
yapmanı isteyeceğim.

Çekinmeden nerede yanılmışsım, neleri bilmem 
gerekiyorsa bana göster.

Hayri Balta, içtenlikle, özdenlikle kendisine Öğretmenlik 
yapanı sever…
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Değil mi ki Türkçe – Edebiyat öğretmenisin.
Bu görevi Hayri Balta’dan esirgememelisin…

“Zira, ümidimi kestim çok şeylerden.” demişsin; deme 
böyle…

Daha yaşın çok genç, öyle koşullar çıkar ki önüne…

Umutsuzluk onulmaz bir hastalıktır.
İnsan, yaşamı boyunca umutsuzluğu yanına 

yaklaştırmamalıdır. 

Sizden çok önce bir dostumun şiiri üzerine kendisine 
yazdığım mektup aşağıdadır. 

O dostum da, senin gibi, bana Türkçe - Edebiyat 
öğretmenliği yapmaktadır…

Ben, böyle öğretip öğrenirken çok şeyler öğrendim.
Seni bulduğuma da bu nedenle sevindim…

Aman beni bırakma…
Çünkü çok yararımız olacak
Senin bana, benim sana…
Aman, sen de başkaları gibi,
Yanlışımı gösteriyor diye kaçma…

Şimdi kal sağlıcakla,
Av. Hayri Balta
+
R. Reha Oraldağ 19
Sözünü ettiğiniz konu Kuran’ın Kökeni adlı kitabın kaçıncı 

sayfasında geçmektedir?
Acele bana bildirirseniz sevinirim.
Sevgilerimle.
Hayri Balta, 12.2.2009
X
Değerli Hayri bey; 
Sizden bir ricam olacak, çünkü ARIF TEKIN beye 

ulaşamıyorum. Veya nasıl ulaşılacağını bilmiyorum diyelim. 
Ben ARIF hocamın KURANIN KOKENI adli eserini 
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okurken bir konu dikkatimi çekti Muhammed’in gece 
hayatıyla ilgili… 

Burada ARIF hocam söyle bir hadisten bahsetmiş ve 
kaynak vermiş. “Cebrail bana bir şey yedirdi ve bende 
gece hayatında öne geçtim” diye. 

Bu konuyu bir sitede tartışmaya başladım.
Ben ARIF hocamın bütün kaynaklarına güvendiğim için 

hiç tereddütsüz verdiği kaynakları yazdım. Fakat karsı tarafta 
5-6 kişinin “yalan konuşuyorsun ve şerefsizlik yapıyorsun” 
gibi tacizlerine maruz kaldım. Bana böyle bir hadis yok diye 
saldırmaya başladılar..

Sizden ricam benim için bir onur meselesi olan bu konuda 
bana yardımcı olur musunuz.

Hocam yazdığına göre bu konu o hadislerde gediyordur.
Fakat ben su an yurt dışındayım gidip araştırma imkânım 

yok… Eğer bu konun gectigi hadis varsa bana mesaj 
atabilircisiniz veya ARIF hocama mesaj yazmam için onun 
msn adresini alabilirmişim.

İlginiz için şimdiden teşekkürler 
R. Reha Oraldağ, 11.2.2009
+
Sayın Hayrı Abicim;
Ben, çaresizliğimden, tesadüfen de olsa kimlerle 

tanıştığımın farkına vardım.
Müsaade ederseniz isminizi vererek, müsaade 

etmezseniz isminizi vermeden bu konulara tartıştığım sitede 
değinebilir miyim, izin verir misiniz.

Ve ayrıca bu konularda ilgili yeni gelişmeler olursa lütfen 
beni de bilgilendirin.

Çünkü ben bu sitede 3 yıldır konu açıp tartışıyorum. 
Sizler belki ülkenin geleceği için çok endişeli olabilirsiniz 
ama arkadan da hiç de küçümsenmeyecek bir Kemalistler 
ordusu da yetişiyor.

Bu yetiştirmeler inanın okullarda değil Kemalist 
düşünceye sahip evlerde oluyor. Veya ben öyle hayal 
ediyorum.

Sitemize son 1 yıldır dinleri terk eden veya sorgulayan 
yüzlerce genç dahil oldu.

Sizlerin ışığında ve göstereceği yolda, bizler de bu 
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genç arkadaşlara yardımcı olalım, diyorum ve saygılar 
sunuyorum.

R. Reha Oraldağ, 14.2.2009
+
R. Reha Oraldağ,
Önce sevgi…
İletin beni sevindirdi.

Bilmem www.tabularatalanayalanabalta.com adresli 
Site’me girdin mi?

Oradaki şu satırlar dikkatini çekti mi? 
www.tabularatalanayalanabalta.com diyor. Bu Site’mizin 

amblemidir. 
Bunun yanında bir de bir bitki tohumu gösteriliyor ki 

bu da site’mizin logosudur. 

“ırkçılığa, sömürüye, şeriata hayır!..” deniyor ki bu 
da sitemizin sloganıdır…

Bunun yanında: Sitenin sorumlusu: “Av. Hayri 
BALTA” deniyor.

Adres olarak e-posta: hayri@tabularatalanayalana.
com adresi veriyor ve arkasından da site adresi veriliyor: 
www.tabularatalanayalanabalta.com

Bütün bunlar gösteriyor ki bizim saklımız gizlimiz yok. 
Bu nedenle siz de Gerek site adresimizden ve gerekse 

benden, adımı gizlemeden, istediğin gibi bilgi verebilirsin; 
bunda herhangi bir sakınca yok… 

Genel konulardaki yazılarımda kullanırım 
Hayri Balta adını. 

Yalnız dinsel konularda ise kullanırım Eren 
Bilge mahlasını…

Şu an ben 77’inin içindeyim.
Başta kalp yetmezliği olmak üzere 7’yi aşkın hastalık 

çekmekteyim.
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Geçirdiğim kalp krizleri sonucu kalbime pil takılı…
Kalp, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği 

gibi ağır rahatsızlıklar peşime takıldı. 
Bunların içinde bana en zor geleni kalp hastalığından 

doğma nefes darlığı...
Ve bu hastalıklar tam 18 yıldır bir levha gibi boynuma 

asıldı. 

Tam, 68 yıldır yazarım. 
Çok azdır, okuyanım…

Çünkü görüşlerimle, düşüncelerimle ezber bozarım. 
Bu nedenle çoğu zaman da, ben yazar, ben okurum…
Görüşlerimden ötürü kimse bana yaklaşamaz,
Yeniden doğduğumdan bu yana yalnız yaşarım…
+
e-posta adresini adres listeme aldım.
Bundan böyle yazdığım yazılardan yollarım.

Bir de şu özelliğim vardır. GÖNDERİLEN GENEL 
VE ÖZEL İLETİLER SİTEMİZ YANINDA KİTAPLARIMA 
ALINABİLİR…

Özellikle bu durumu tartışacağın arkadaşlara bildir.
O arkadaşlarının yazacakları Sitemizin Mektuplar ya da 

SSS (Sevenler, Soranlar, Sövenler) bölümüne girecektir. 
Bundan amaç tartışmamızın, görüşlerimizin 

okuyucularımıza iletilmesidir.
Varsa, onların da tartışmamıza katılarak görüşlerinizi 

bildirmesidir. 

Yeri gelmişken şu da bildirilir:
Bizimle ilişki kuran kişi “Ölü” ise “Dirilir”

Bu gün için bu kadarı ile yetinelim.
Arkasını bundan sonra yazışmalarda dile getirelim.

Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana,
Av. Hayri Balta, 15.2.2009
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+
Arif Tekin’e 20

Arif Dostum,
Önce sevgi sundum.

Bir okuyucumun gönderdiği iletiyi sunuyorum.
Okuyucumun sözünü ettiği Hadis’in kaynağını bilmek 

istiyorum.
Ayrıca Kuran’ın Kökeni adlı kaçıncı sayfasında geçtiğini 

de bilmek istiyorum.

Bu konuda bana açıklama yaparsanız sevinirim.
Ayrıca; adı geçen okuyucumuza sizin e-posta adresinizi 

verebilir miyim.

Bu konuda açıklama yapmanı rica ediyorum.
Acele yanıt bekliyorum...
Saygı, sevgi sunarak başarılar diliyorum.
Hayri Balta, 12.2.2009
+
Merhaba Sayın Hayri Bey,

Uzun zamandır haberleşmiyoruz. Umarım her şey 
yerindedir. Önemli olan sağlığınız. Çünkü bildiğim kadarıyla 
birçok rahatsızlığınız vardı... Ben şu an Türkiye’deyim, ne 
zaman döneceğim henüz kesin değil..

Siz bir ara bir arkadaşla ilgili bana bir e-mail iletmiştiniz. 
O zaman yurt dışında olduğumdan tam yanıt veremezdim... 
Çünkü kaynaklar yanımda yoktu. Bugün e-mail adresimi 
karıştırınca böyle bir yazı gördüm. Sizi ve dolayısıyla o 
arkadaşı mutlu kılmak amacıyla kısa bir bilgi ileteceğim...

Şunu biliniz ki, ben böylesine hassas konularda asla 
kafadan konuşmam. Karşımda İslam âlemi var ve de 
bu kadar riskli bir konuda %100 emin olmadan nasıl bir 
açıklama yapabilirim ki... Gerçi bu konu çok basit; ancak ben 
genel olarak ele aldığım her konuda ciddi araştırma yapar, 
emin olduktan sonra kamuoyunun gündemine getiririm..Bu 
böyle bilinmeli.. 
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Konumuz Hz. Muhammed’in gece hayatıyla ilgili. 
Açıklama yaparsan hatırlarsınız zaten....

Ben aslında kitabın ilgili bölümünde gerekli kaynakları 
dipnot olarak yazdım; ama herkes gidip de o kaynakları 
okuyamaz. Onun için size bir özet vermek isterim... 

Bu konuda bazı kaynaklarda anlatılan hadislerin 
tercümelerini aynen yazıyorum:

Abdürrazzak, ‘Musannaf’ adlı 11 ciltlik eserinde, 14049 
ile 14052 nolu hadislerde konuya ilişkin şunları yazıyor:

1- 14052 nolu hadiste, Enes b. Mâlik’ten rivayetle, Hz. 
Muhammed’in: “Bana el-Kefît verildi” cümlesini aktarıyor. 
Hz. peygamberden,“Peki; Kefît nedir?” diye sorulunca o, 
“cinsel ilişkide 30 adam gücü verildi demektir.” yanıtını 
verdi diyor. 

Ravi şöyle devam ediyor: Hz. Peygamberin o sırada 
dokuz hanımı vardı ve bir gecede tümünü dolaşırdı/hepsiyle 
cinsel ilişkide bulunurdu demek istiyor.. 

14049,14050 ve 14051 nolu hadislerde (Beyrut, 
2002 baskısı, cilt 7/224) Hz. Peygamber, ‘Cinsel ilişki 
konusunda bana 40-45 erkeğin gücü verildi’ diyor.., 

Az önceki bilgileri, Meşhur ibn’il Cevzi, ‘El-vefa bi ahval-
il Mustafa’ adlı yapıtının 1312 ile 1318 nolu hadislerde 
kaydetmiştir:

Daha enteresanı, İbn-i Sad kendi meşhur kaynağı olan 
‘Tabakat-ı Kübra’da’( 1988 Beyrut baskısı, Sadır matbaası, 
sayfa 1/373’te) aktarıyor.

Başlığın adı da, ‘Hz. Muhammed’e cinsellik konusunda 
verilen güçle ilgili bölüm’ 

Hadis’i, Hz. Muhammed’in üvey evladı Zeyd’in oğlu 
Üsame, Safvan bin Selim/Süleym’den aktarıyor. 

Orada aktarılan cümleyi aynen veriyorum: Hz. 
Peygamber diyor ki, ‘Cebrail bana gelip bir şeyler 
yedirdi. Ben ondan yedikten sonra cinsellik konusunda 
güçlendim ve bana 40 erkeğin gücü verildi’... 

Evet bunu aktaran İbni Sad ki, tüm İslam camiasında 
güzide bir İslam düşünürü ve İslam âlimleri arasında 
zaman olarak da Hz. Muhammed’e en yakınlardan, yani 
eski yazarlardan. Kaldı ki, Diyanet kendi yayınlarında onu 
göklere çıkarmış, büyük bir İslam tarihçisi ve yazarı olarak 
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bilindiği gibi Diyanet de aynen böyle değerlendirmiş. 
Bu güne kadar İbn-i sad’a itiraz eden zaten yok. Kaldı ki, 

bu hadisleri sadece o aktarmamış; onlarca güvenilir İslami 
kaynaklarda da vardır. 

İbni Sad aynı konuda Mücahit’ten de şu hadsi aktarıyor: 
Hz. peygamber şöyle demiş: ‘Bana cinsellik konusunda bu 
dünyada 40 erkeğin gücü verildi’ diye. Ayrıca Ahrette, her 
erkeğe 80 erkeğin gücü oranında cinsellik konusunda güç 
verilecek diyor...

Anlaşılan, cennet hurilerini hesaba katarak bu kadar 
cinsel küvetten söz edilmiş...

Yine İbni Sad, Kabisa ve Muhammed adlı iki raviden, 
“Hz. Muhammed’e cinsellik konusunda 40 erkeğin gücü 
kadar güç verildiğini” aktarıyor...

Hz. Muhammed’e verilen bu özel gücün adı, hadis 
terminolojisinde ‘el-kefit, bud’a’ terimleriyle ifade ediliyor....

Fazla bilgi isteyen varsa, kitabımın ilgili bölümünde/
dipnotta yazdığım kaynaklara bakabilir... Sanırım bu kadar 
yeter...

Selam ve sevgiler-saygılar...
Arif Tekin, 21.5.2009
+
Değerli Arif Dostum,
Açıklamanı aldım memnun oldum.

Sağlığıma gelince,
Yakaladı bir kere…
Bırakmıyor gücü yettiğince…

Yine de okuyorum yazıyorum.
Ne var ki biraz zorluk çekiyorum. 

Yaşlılık yük olmuş,
Yaşlılık yükünü çekmek zormuş…

Yine de yaşamak güzeldir.
İnsan ne denli hasta olursa olsun
Yaşamak güzel gelmektedir…
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İletini Londra’daki arkadaşa ileteceğim. 
Senden övünçle söz edeceğim.

Çünkü beni mahcup etmedin.
Biraz geç de olsa sözünü yerine getirdin…

Şimdi kal sağlıcakla,
Saygılar, sevgiler yeniden sana…

Eren Bilge Balta, 22.5.2009
+
Cüdam 21

“SİZİN SONUNUZ YAKINDIR”
19.1.2002 tarihli adı ve adresi olmayan bir iletiden:

+
Ey bana “sizin sonunuz yakındır” deyen adam.
Sen adam değilsin; cüdamsın cüdam…
Adam olsaydın yazardın adını, soyadını, 
Unutmazdın adresini de yazmayı...

Sizler ne biçim adamsanız?
Tarih boyunca; şu kâfir, şu müşrik, şu mürtet diye, 
Öldürmekten usanmadınız…

Allah adına, din adına, öldürdükleriniz yetmez mi?
Allah yaratırken bizi de sizin gibi yaratmayı bilmez mi?
Tarihtekileri saymıyorum, 
Sivas Madımak’ta tekbir getirerek yaktıklarınız yetmez 

mi? 

Ulan ne bicim adamsın sen,
Adam değil, korkağısın tekisin sen…

Arkanda; koskoca Allah, milyarlarca Ümmet-i Muhammet 
varken

Adını, adresini açıklamaktan niçin korkarsın sen? 

Ya ben ne yapayım? 
Ne senin gibi Allah’ım var; ne dinim, ne imanım,
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Tek başına yaşamaktayım…

Sözünü ettiğin o sonu yetmiş yedi yıldır aşmaktayım...
Hiç merak etme mukadder olan sona yaklaşmaktayım.

Hem şunu iyi bil ki 5 raporlu ölümcül hastalık taşımaktayım.
Yine de gerçekleri açıklamak için çalışıp çabalamaktayım. 

Şimdi söyle bana hangimiz benzeriz insana...
Adını sanını açıklamamak yakışır mı bir Müslüman’a

 “SİZİN SONUNUZ YAKINDIR” demişsin bana,
Mukadder sondan daha yakın ne var insana...
Bana son var da; son, yok mu sana...

Ne Tanrı bilgisinden eser var sende, ne de dinden,
Utanmalı adını, adresini saklayan Peygamberinden…
Sana göre Allahsızdan, dinsizden...
Gel de Allah’ı, dini, imanı öğren...
Bu nefs-i emmare denen şeytana daha fazla hizmet 

etmeden,
Nasibin olsun senin de dinden, imandan, Tanrı ilminden...

Karıştım mı hiç birinize niçin düşüyorsunuz bu sanal 
varlığın ardına diye...

Öyle ise sen niçin karışıyorsun bana “Senin inandığına 
inanmıyorum!” diye...

Yani senin inanma hakkın var da seninkine...
 Benim inanma hakkım yok mu, benimkine...

Şimdi aldın mı alacağını…
Kendine sakla dinini, imanını…

Her koyun kendi bacağından asılır...
Herkes yaptığından sorumludur.

Şimdi kal sağlıcakla...
Av. Hayri BALTA. 31.1.2002
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+
Sayın Albayım 22
Önce saygı, sevgi sunarım.
Gönderdiğiniz iletinizin bir yerinde: “TÜRBAN DİNİMİZİN 

EMRİ DEĞİLDİR” demişsiniz. 
Birisi de “Şeriat hukukunun geçerli olduğu ülkelerde 

İnsan yaşamını hiçe sayan cezalar var. Örneğin KOL, 
BACAK, EL KESMEK, KADINLARI RECMETMEK gibi... 
BUNLAR KURAN’DA YOK. Bunlar, Uydurulan hadislere 
konulmuşlardır.” demiş. Siz de bunu iletinize almışsınız. 

Bunlar Kuran’da var ve siz bunların Kuran’da var olduğunu 
benden daha iyi bilirsiniz. Böyle bir ifadeyi gerçekmiş gibi 
e-postandaki adreslere göndermeni anlayamadım. İslam’ı 
olumlamak biz laiklere mi kaldı. 

Bu konuda iki örnek ayeti sunuyorum:
1. “Allah ve peygamberleriyle savaşanların ve 

yeryüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezâsı 
öldürülmek veya asılmak yahut çapraz olarak el ve 
ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. Bu 
onlara dünyada bir rezilliktir. Onlara âhrette büyük azâb 
vardır.” (K. Maide, 5/33)

2. “Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına 
karşılık bir ceza ve Allah’tan bir ibret olmak üzere ellerini 
kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. (K. Maide, 5/38) 

Her söylenene inanmamalıyız. Önce bilgilerimizi 
yoklamalıyız ve söylenenleri akıl süzgecinden geçirmeliyiz. 
İslam adına söylenen yalanlara sessiz mi kalalım…

İkinci olarak aşağıdaki ifadeler benim bir yazımdan 
alıntılanmış; ancak, benden alıntılandığı bildirilmemiş. Bu 
anlatım benimdir. Bu alıntının doğru biçimi şöyle olacaktır. 
Bu şekilde düzeltilmesini ve altına da benim adımı yazmanızı 
rica ediyorum…

“Eğer dedikleri gibi ŞERİATI-TARİKATI SİMGELEYEN 
başörtüsü (TÜRBAN) Allah’ın emri olsaydı HİÇBİR 
BEŞERİ GÜÇ kadınlara BAŞINI AÇTIRAMAZDI; tıpkı 
DEPREMİ ÖNLEYEMEDİKLERİ, Önleyemeyecekleri 
gibi... Gökyüzünde bulunan Güneş, Ay ve Yıldızların 
YÖRÜNGESİNİ DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ, yaşlanmayı 
ve ölümü önleyemeyecekleri gibi” 
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Saygılarımla,
Eren Bilge Balta, 26.5.2009
+
Ubeyd 23
“Allah hidayet nasip eylesin.
Mahşer günü görüşmek üzere”
Ubeyd, 3.8.2002
X
Sayın Ubeyd,

Adını, soyadını yazmadığın için dedim böyle.
Saygı, sevgi adını sanını bilmesem de...
Şu Allahına söyle de: “Hidayet nasip eylesin!” bize...

Sahi, senin adın soyadın yok mu?
Yoksa var da açıklamaya korktun mu?

Biliyorum; “Allah’tan başka kimseden korkmazsın!..”
Öyleyse adını, sanını niçin saklarsın?..

Korkma bizler kinci değil dinciyiz...
Bizim gibi düşünüp inanmayanlara;
Şu kâfir, şu müşrik, şu mürtet demeyiz...
Ayrıca biz “Mümin müminin kardeşidir” de demeyiz.
Biz, bütün insanlar, dini ne olursa olsun, kardeştir deriz...

Allah, “âlemlerin Rab’bidir!” deriz bir de...
Şu mümin, şu kâfir, şu müşrik diye
Bizim gibi düşünüp inanmayanları öldürün demeyiz 

kimseye...

“Allah hidayet nasip eylesin” diyorsun bana bir de.
Allahın dilemezse Hayri Balta nasıl ersin Hidayete?..

Kitabında şöyle der Allah’ın: 
“Ey Muhammet! 
Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların 

hepsi inanırdı. Öyle iken insanları inanmaya sen mi 
zorlayacaksın!” (K. 10/99)
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Peki, Allah’ının “...hidayet nasip eylemediği” kişiye niçin 
hidayet istersin!

Allah senin emir kulun mu ki, isteğini yerine getirsin?...

Kitabında şöyle der Allah’ın demiştim az yukarda.
Şimdi izin ver; burada geçen, “Allah” kavramını 

anlatmama...

Burada geçen Allah kavramından murat şudur:
Buradaki Allah; Muhammed’in aklı, öngörüsü, 

sağduyusudur...
Hem şunu da unutma ki Muhammed’in aklı, öngörüsü, 

sağduyusu;
Olaylar, koşullar değiştikçe değişir durur...

Yoksa öyle bilinmeyen bir yerde Allah denilen bir varlık 
yoktur.

Olmayan bir varlığın Peygamber göndermesinde, kitap 
indirmesinde mantık yoktur..

Bu olgular yalan değildir. Mana âleminde Allah vardır…
Başkasına “hidayet” dileyenler önce bunları anlamalıdır...

Allah’ı bilmeden nasıl kulluk edilir?
Öncelikle bir insan Allah’ın ne olduğunu bilmelidir...

Bir de diyorsun ki bana: “mahşer günü görüşmek üzere”
Söyle bana mahşer günü nasıl görüşeceğiz seninle...

Adını verseydin hiç olmazsa adınla arardım seni..
Adımı bildiğine göre sen mi arayacaksın mahşerde 

beni...

Bir de şu takılır aklıma. Sen Müslüman olduğun için 
doğru Cennete...

Bense Allahsız, dinsiz, imansız olduğum için doğru 
Cehenneme...

Sen Cennet’te; ben Cehennem’de, 
Nasıl buluşacağız söylesene?..
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Bak bir de şöyle diyor: Muhammed’in aklı, sağduyusu, 
öngörüsü: “Allah dileseydi puta tapmazlardı. Seni onlara 
koruyucu yapmadık, onların vekili de değilsin!” (K. 
Enam. 6/107)

Şimdi soruyorum sana; Allah’ın dilemediğini, sen nasıl 
dilersin...

Bir şey diyeyim mi sana; benim gibi anlaşılmaz biriyle 
uğraşacağına...

Gidip uğraşsana büyük şeytanlardan Afganistan’ı 
bombalayan,

Irak’ı bombalayan Amerikalılarla,
Gidip kafa tutsana: Filistin’deki bebelerin göğsüne kurşun 

dolduran İsrail’le,
Çeçenistan’a, bağımsızlık isteyenlere kan kusturan 

Allahsız komünistlerle...
Sana ne benden? Sen sorumlusun kendinden...
Önce kurtul şu şeytan denilen nefs-i emareden...

Sen beni erdireceğine hidayete,
Sen kendini erdirsene ….

Şimdi aldın mı alacağını,
Bir daha sataşırsan alırsın artanını...

Hem unutma yazdıkların, yazacakların,
Benim sana yazdıklarım,
Yer alacaktır Sitem’de..
Ve de kitap olarak bastırılacaktır ilerde...

Demek istiyorum ki nefs-i emmare’ne (Şeytana) uyma...
Şeytana uyarak beni doğru yola getirmeye uğraşma...

“Nefsini temizleyen kurtulmuştur.” (K. Şems. 91/9)
Nefsini temizleyemeyen başkasına atıp tutmuştur.

Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa...
Bana iyilikle yaklaşırsan Tanrı bilgisi veririm sana...
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Daha ne diyeyim sana, 
Şimdi kal sağlıcakla…..
Av. Hayri Balta, 28.6.2009 
+
Hayri,
Uğraşmak istesek iki kelime yazmaz idik. ...eylesin - 

se-sa istek kipi emir değil. Mahşer günü dünyada hesabi 
olan herkes görüşecek-tanışacaktır ki Resulallah (sav) 
böyle buyurmuştur.kafirlerin tüm önde gidenlerini herkes 
görecek lanet edecektir.onun tarafında olanlar bile ona lanet 
edecektir.sen merak etme iste bu yüzden biz seni buluruz 
mahşer günü. Sizin dinsizliğiniz size bizim dinimiz bizedir.
artik bizim yolumuz sizinkinden ayrıdır ve biz o vaat edilen 
günü bekleriz.sizde bizimle bekleyenlerdensiniz.

6.8.2002
+
Sayın Ubeyd,

Önce saygı, sevgi, selam,
Saygı ile, sevgi ile başlamalı bir kelam…

Hem görüşmek üzere diyorsun,
Bırak saygıyı, sevgiyi,
Bir selamı bile çok görüyorsun...

Damdan düşer gibi demişsin Hayri,
Sanki benim amirim, büyüğüm, mürşidim, şefimmiş gibi...

Adam hiç olmazsa başlar mektubuna: Bay, Sayın, Bey, 
Efendi diye,

Esirgemişsin bütün bunları benden yine..
Hayri demişsin damdan düşercesine…

Mektubunda bana öfkelendiğin belli...
Öfkelenmene karşın bozmamışsın edebini...
Bu nedenle beğendim seni...

“Uğrasmak istesek iki kelime yazmaz idik” demişsin,
Öyle anlaşılıyor ki arkadaşların da var, tek başına 
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değilsin?..

Fark etmez benim için, ister tek başına ol, ister çok...
Bende kimseyi aşağılayıp suçlama yok...

Demişsin: “Kafirlerin tüm önde gidenlerini herkes 
görecek”

Bana söyleyebilir misin kâfir ne demek?..

Sen merak etme, biz seni buluruz diyorsun mahşer de.
Ölüler değil yalnız diriler buluşur mahşerde...

Mahşer de Tanrı bilgisine erenler içindir.
Mahşer dediğin; Ölülerin dirildiğin de kendi kendini 

hesaba çekmesidir.

Unutma; “Allah ölülerin değil dirilerin Allah’ıdır.” (İn. 
Mat. 22/32)

İnsan önce ölüyü ve diriyi tanımalıdır.

Mahşer demek ölünün (kötü eylemde bulunanın)
Kötülüğe ölerek dirilmesi (Kötü eylemleri terk ederek, iyi 

eyleme yönelmesi)
Ki, bu oluşumlara; İsevi deyimle Yeniden Doğmak, 
İslam-î söylemle ölmeden önce ölmek denir,
Yine mahşer dediğin, kötülüğe ölen insanın ölü iken 

yaptıkları gözleri önüne gelmesidir...

Ölmeden önce ölen ya da yeniden doğan insan,
Diridir, Kötü eylem yapmaktan korkan…

Diriler: Geçmişte yaptıklarından vicdan azabı çekerek 
utanç duyar,

Öz nefsini yargılayarak, “ben bunları nasıl yapmışım” 
diye, kendi kendini ayıplar...

İşte Cehennem ateşi dedikleri bu oluşumdur...
İnsanın vicdan azabı çekerek yanıp kavrulmasıdır...
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İşte bu oluşuma kıyametin kopması. mahşer denir.
Tanrı bilgisi olmayan bu gizleri nasıl bilir?
Bu olgu Kuran’da şöyle dile getirilir:

“Kitabını oku, bu gün, hesap görücü olarak sen 
kendine yetersin.” 

(K. İsra. 17/14)
Hâlâ Hayri Balta, “tüm kâfirlerin önde gidenlerinden 

biri...” der misin?

Aynı tümcenin devamı: “Kim doğru yola gelirse ancak 
kendi lehine yola gelmiş der ve kim de saparsa ancak 
kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını 
çekmez “ (K. İsra. 17/15) denir...

“se-sa istek kipi emir değil” demişsin bir de,
Ben de zaten istek kipi alarak yanıt vermiştim size...
Demiştim: Söyle de şu Allah’ın “Hidayet nasip eylesin!” 

bize...

Eğer emir kipi olarak almış olsaydım,
Bu yetkiyi kim verdi size diye sorardım...

İşte arayış içindeki arkadaş,
Benimle görüşmeyi sürdürürsen,
Tanrı ve Din bilgisine erersin yavaş yavaş...

Bütün bu söylediklerim “Hikmetlilerden ve akıllılardan 
gizlenmiştir!” (İn. Mat. 11/25)

Tanrı ve din bilgisinden habersizler bu gizleri bilenlere 
kâfir, dinsiz

demiştir...
Kâfir, dinsiz deseler kabul da; Allah, din, iman aşkına 

onları öldürmüşlerdir...
Bunların ileri gelenleri; Hallaç-ı Mansur, Nesimi 

gibileridir...

Yine görüştük, söyleştik sizinle...
Yalan yanlış varsa sözlerimde,
Bilelim doğrusunu söyle de...
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Şimdi kal sağlıcakla,
Yeniden saygı, sevgi, selam sana...
Av. Hayri Balta, 7.8.2002
X
Selam hayri,
Biz dedik çünkü ben kelimesinin bencilliğini sevmeyiz. 

Kelime oyunları yaparak güzel cümleler yazarak insanoğlunu 
ve bizi kandırabilirsin. Ama Allah (cc)’i kandıramazsın. 
Şiirin de güzel sözün de en iyisini söyleyen Allah(cc)’dIr. 
Kusura bakma ama o kadar karışık ve çelişkili yazıyorsunuz 
ki hepsine cevap verip de ilk emailimizde dediğimiz gibi 
sizinle vakit kaybetmemiz yanlış olur. kalbi Allah (cc)’a yakin 
ve İslam’a sıcak insanlara vakit ayırmamız daha doğru 
olacaktır. Kafir kelimesinin Arapça çözümünden başlayıp 
anlatmamıza gerek yok.

Kafir: Allah (cc)’In indirdiği Kuran-i kerim’i ve onun 
içerisinden bir kelimeyi bir harfi dahi inkar eden kabul 
etmeyen, onun Resulü Muhammed (as)’i inkar eden kişidir. 
(örnek=Süleyman Demirel Kuran’ı kerimin içindeki 230 
küsur ayetin geçerliliğini yitirdiğini ve günümüz normlarını 
yitirdiğiniz söylemiştir ) Allah (cc) size hidayet nasip eylesin 
çünkü cumhuriyet eğitimi bu nesli kafası karışık oradan 
oraya çarparak yeryüzünde dolasan et yığınları haline 
getirdi.ta ki onların içinden Allah (cc) yolundan sapmayanlar 
hariç. 

Tavsiyem gerçek müminlerin yazdığı kitapları ve tefsirleri 
okumanız. en azından bizim yaptığımız gibi her iki tarafı da 
okumuş değerlendirmiş olursunuz.(önyargıyla değil tabii ki) 
Allah (cc)’a imanın önemli göstergeleri sürekli olan ibadetleri 
yerine getirmek ve Resulallah (sav)’in gösterdiklerine 
koşulsuz uymaktır.

Peygamberi zişan efendimiz aleyhisselam “bana size 
öğrettiğim ve gösterdiğim şeyler hakkında çok soru sormayın. 
Sizden önce gelmiş nice kavimler dinlerini, peygamberlerini 
tartışarak sorgulayarak onları inkar noktasına gelmişler ve 
helak olmuşlardır” buyurmuştur.

Bu yüzden imanın en güzeli itiraz etmeden sorgulamadan 
iman etmektir; ama insan nefsi buna elvermez ta ki 
sorgulaya sorgulaya Allah’ (cc)’a ulaşır ya da sapıtır.
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gereksiz meselelere takılır ve yanlış yollara girince doğru 
yola giremez.ta ki Allah’ (cc)’a ona hidayet nasip etsin. 

Mahşer günü ve yaşanacakları biz sadece Kuran ve 
Hadisler ışığında belirtildiği ölçülerde bilebiliriz, fazla bildiğini 
söyleyen ancak yalan söyler, uydurur.

Mahşer - ahret konusunda söyledikleriniz İslam 
akidesinde olmayan şeylerdir. Siz bunlar bana ulaştı ya 
da ben bunları kendim öğrendim kazandım diyorsanız, 
size sadece ilk söylediğimizi söyleriz... Allah hidayet nasip 
eylesin...

Selam ve dua ile, 
Ubeyd, 23.8.2002
+

Sayın Ubeyd,

Yine saygı, yine sevgi, yine selam...
Artık kâfir Müslim ayrımını bırakmalı insan...

“O dileseydi, hepimizi doğru yola eriştirirdi.” (K. 
6/149) demiştir Allah’ınız,

Allah’ınız dilemezse nasıl doğru yola erişir Hayri 
Balta’nız...

O Allah’ın ki Peygamberine: “Eğer Rabbin dileseydi, 
yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederlerdi. 

Öyle iken insanları, inanmaya sen mi zorlayacaksın?” 
(K. 10/99) derdi....

Daha bu türden yüzlerce tümce var. 
Dileseydi diye başlayan tümcelere bakmanda yarar…
Ama ne var ki; Hayri Balta’nın, hepsini yazmaya ne gücü 

var, ne de zamanı var...

Ama O’nun Peygamberi O’nu dinlemedi: 
“İnsanlar Lailahe illallah deyinceye kadar onlarla 

cihada memur oldum, simdi her kim ‘Allah’tan başka ilah 
yoktur’ derse canını ve malını benden korumuş olur.” 
dedi... (Bkz. K. 9/29) ve Sahih-i Müslim. Ist.1401.C.1.s 
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51-52, Had. no. 32 ve Imam Suyuti, mütevatir hadisler, 
Ank. 1992, s.30-31, Had. No.4).

Hani ya Allah kendisine “Eğer Rabbin dileseydi, 
yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederlerdi. Öyle 
iken insanları, inanmaya sen mi zorlayacaksın?” (K. 
10/99) diyordu…

Ne yaptı?..
Müslüman olmayanlara karşı cihat açtı. 
İslam’ın kılıcını Batı’dan Doğu’ya, Güney’den Kuzeye 

çaldı da çaldı...
Damadı Ali’nin kılıcı iki çataldı, her iki ucundan da kan 

damlardı...
İsterim simdi de şu tümcelere dikkat etmeni:
Merhamet ve şefkat timsali Allah, hiç böyle der mi?

“Kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun” 
(K. Enfal. 8/12, Muhammed. 47/4)

Ne olur artık şu boyun vurmayı çağ dışı bulun...
Yaratılmışı Yaratan’dan ötürü sevin…

Bak, birbirine zıt bu tümceler, İslam’ın temel kitabındadır... 
“Şiirin de, güzel sözün de en iyisini söyleyen Allah (cc)” 

hangi Allah’tır?..

Bir de: “Kuran ve Hadisler ışığında belirtildiği ölçülerde 
bilebiliriz.” demişsin mektubunda,

İşte Hadislerin ve Kuran’ın belirttikleri birbirine ters 
buyruklar yukarda..

Yine: “imanın en güzeli itiraz etmeden sorgulamadan 
iman etmektir.” Dersin bana;.

Simdi Allah (Sağduyu ve insaf ölçüleri...) rızası için yanıt 
ver bana...

Sorgulamadan nasıl iman edeyim yukarıda anlatılanlara...
İnanmadan sorgulayacaksak Doğa (Tanrı) niçin vermiş 

bu aklı insanlara...
İşin içinden nasıl çıkabilir insan zerre kadar aklı varsa...
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Bak, Müslümanların yaşadığı bilgisizliğe, yoksulluğa, 
yoksunluğa,

Bir kavga-dövüş sürüp gidiyor nerede bir Müslüman 
topluluğu varsa...

“Kusura bakma ama o kadar karışık ve çelişkili 
yazıyorsunuz ki hepsine cevap verip de ilk emailimizde 
dediğimiz gibi sizinle vakit kaybetmemiz yanlış olur.” sözleri 
de benim için söylediğin sözlerdir.

Hangi sözlerim “karışık ve çelişkili” ise bana bildir...
Ali’nin “Bana bir kelime öğretenin kölesi olurum!” 

demiştir…
H. B. de sana minnettarlığını bildirir...
Her ne kadar “...sizinle vakit kaybetmemiz yanlış olur.” 

diyorsan da,
Anlaşılan o ki benimle vakit kaybetmen gidiyor hoşuna...

Unutma Ubeyd dostum, bende kin yoktur, nefret yoktur,
Hayri Balta sevgi ile doludur, sevgisizlik ve nefret 

şeytanın yoludur...

“Tanrı sevgidir, sevgide yasayan Tanrı’da yasar.” (İn. 
1.Yuh. 4/16)

Sevgi ile yasayan engelleri aşar...

İşte bir tomar Tanrı ve Din bilgisi daha sundum sana,
Bu bilgileri kafir-Müslim ayrımı yapanlardan duyamazsın 

asla,...

Bu size üçüncü mektubum Tanrı ve din bilgisiyle dolu..
Tanrı, hiçbir zaman darda koymaz kendisini bilen kulu...

Saygı, sevgi, selam sana,
Simdi kal sağlıcakla,
Av. Hayri Balta, 24.8.2002
+
Cindy ile Asım 24
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Sayın Okuyucularım,
İki gün önce bana, balta@balta.com adresinden aşağıda 

okuyacağınız Cindy ile Asım’ın anlamsız, saçma sapan 
iletisinden tam 157 tane gönderilmişti. 

Aynı gün “mm” simgeli bir adresten de yalnızca 
“bltaaaaaaaaaa” diye geğiren biri tarafından tam 499 tane 
ileti gönderilmişti. 

Her iki ileti de anında “ileti” menüsünden “Göndereni 
engelle” komutu tıklanarak silindikten sonra kendilerine 
aşağıdaki okuyacağınız yanıt verilmişti…

Bu gün yine her ikisi de sanki sözleşmişler gibi aynı 
iletileri yinelediler. 

Tahmin edeceğiniz gibi bunlar da anında büyük bir zevkle 
silindiler.

Bunlar akıllarınca beni taciz ediyorlar. 
Oysa bu “Şeytanın çocukları” Şeytan’a (Kötülüğe…) 

hizmet ediyorlar. 
Böyle yapmakla hizmet ettikleri Şeytanı zevkten dört 

köşe ediyorlar.
 
Şeytan bunlara istediğini yaptırdıkça belki de parmaklarını 

şıkır şıkır şakırdatarak göbek atıyordur. 
Yüzde yüz Tanrı’ya: “Senin kudretine and olsun ki, 

sana içten bağlı kulların bir yana, hepsini azdıracağım!” 
(K. 38/82-83) ayetleri gereğince: “Bak senin aklı eksik 
kullarını sana söz verdiğim gibi nasıl köçek gibi 
oynatıyorum!” diye kafa tutuyordur. 

Aşağıda bu ikilinin iletilerini sunuyorum.
+ 
Bu “mm”nin ki: “bltaaaaaaaaaa…” 
+
İşte bu da: “balta@balta.com”unki. (Yazılarında düzeltme 

yapmıyorum; oldu gibi sunuyorum ki kültür seviyeleri 
görülsün…)

“Cindy Crawford ve Asim bir gemi kazasi neticesinde 
issiz adaya duşerler. Ne yapsinlar can sıkıntısından 
sabah akşam birlikte olurlar. Ancak bir sure sonra Asim 
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durumdan zevk almamaya başlar. Cindy çildirir. Asim’a ne 
oldugunu sorar, ne isterse yapabilecegini soyler. Her turlu 
fantaziyle ve herşeyiyle emrine âmade oldugunu, nerede 
hata yaptiysa duzeltmeye çalişacagini anlatir. Asim inatla 
Cindy’ye ‘istedigim şeyi yapabilmen mumkun degil’ der. 
Cindy çaresizlik içinde israr eder ve herşeyi goze aldigini 
soyler. Asim en sonunda ‘Bir denemeye’ karar verir. Önce 
Cindy’nin saçlarini kisacik keser. Sonra üstünü ortecek 
biçimde ceketini giydirir. Kestigi saçlardan biyik yapar. 
Cindy, ne oldugunu anlamaya çalişirken Asim onu mumkun 
oldugu kadar erkege benzettikten sonra akşam olunca 
sahile gelmesini soyler. Akşam olur ve Cindy erkek kiliginda 
sahile gelir bakar ki Asim mukellef bir raki sofrasi hazirlamiş 
ve masayi mezelerle doldurmuştur. Asim ve Cindy masaya 
otu-rurlar ve Asim elini kanka modunda Cind’nin omzuna 
koyar ve şoyle der:- Ulan Kazim bir aydir kiminle sevişiyorum 
soylesem inanmazsın.”

Ben bu iletiden bir şey anlayamadım. Anlayan varsa 
bi’zahmet bana bildirsin…

+
Densizlere 25

“Ulan tam baltasın ha!” diyerek bana içeriği olmayan 499 
tane e-mail gönderen densize:

Boşuna yorulma zavallı cüdam. 
Bırak boş işleri adam olmaya bak adam.
Adam olmak da yetmez “Adem olmaya bak Adem…”

Gönderdiğin iletinin gereksiz olduğunu görür görmez 
“İleti menüsünden” “göndereni engelle” komutuna bastım; 

Gönderdiğin iletileri anında sildim…

Bilip bilmeden konuşma. 
Eğer sende zerre kadar Tanrı ve din bilgisini öğrenmek 

isteği varsa bakmalısın Sitemde gösterdiğim kaynaklara. 
Öyle sanıyorum ki sen geçen gün balta@balta.com 

adresi ile yine içeriği olmayan yüzlerce e-mail göndermiştin. 
O iletileri de yukarıda belirttiğim gibi anında silmiştim. 
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O da senin gibi bir cüdam olmalı ki, boşu boşuna 
göndermiş bana o iletileri.

Cüdamın ne olduğunu öğrenmek isterseniz 
karıştırmalısınız sözlükleri.

Eğer sen o cüdam değilsen demek ki yalnız değilsin. 
Sen de onun gibi bilmeden ötüp duran birisin. 
Haydi, sevin artık var, senin gibi bir kardeşin.

Fikri olmayan, bir adamla alay etmeyi bir marifet bilir. 
Fikri olmayıp da küfrü olanlara “Şeytanın dölü” denir. 

Bırakın şeytana hizmet etmeyi. 
Araştırın, okuyun geliştirin kendinizi. 

“İki günü bir olan aldanmıştır” der büyüklerimiz. 
Kendisini geliştirmeyenlere denir “Densiz!”

Din demek “DEN” demektir. 
Denli olmak için densizlik etmemek gerektir. 

Biliyorum bu sözlerim bir kulağınızdan girip diğerinden 
bile çıkmayacaktır.

Biliyorum, ne denli söylersem söyleyeyim; akla değer 
vereceğine vahye değer verenlere bu söylediklerim kâr 
etmeyecektir…

Bu nedenle diyorum fikri olmayıp alay eden “densizlere”. 
Okuyup düşüneceğinize devam edin yüzlerce içeriği 

olmayan iletilerinize… 
Bilin ki ben de hemen sileceğim: “ileti menüsünden”, 

“göndereni engelle” komutuyla zevkle… 

Haydi şeytanı sevindirmek için asılın içeriksiz iletilere. 
Göreceksiniz sanal olmayan Tanrı eninde sonunda 

vicdanınız sesiyle seslenecek sizlere…

Sorarım aklınız ne zaman gelecek başınıza?
“Olmaz olmaz deme padişahım belki derya tutuşa…” 
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Şimdi kalın sağlıcakla,
Av. Hayri Balta, 15.4.2004
+
 “mm”nin ki:
 “bltaaaaaaaaaa…” 
+
Bu öyküde de yukardaki “Cindy Crawford ve Asim 

yineleniyor…
+
MM Hanibal’a 1. Yanıt: 26

Bir gün sonra “mm” den şu ileti geldi: 
hey be balta, ne baltas}n sen
“hannibal45@lycos.co.uk”, 16.4.2004/11.36
x
 “Aferin oğlum memet, sen bu yola devam et!”
Verdiğim yanıt bu kadar. Artık bunlara “Memet” 

mısrasından başka yanıt yok, boşuna yorulacaklar. 
Ne zaman ileti gönderirlerse göndersinler, yanıt olarak 

bu memet mısrasını alacaklar.
H.B. 16.4.2004
+
Bu yanıtım üzerine mm hanibal’dan, iki ileti geldi. Aşağıya 

olduğu gibi alıyorum: 

“slm baltacim naber nasi gidiyo isler 
iyisindir inşallah, pardon ya inşallah dedim, sen ateisttin 

di mi?
neyse sana bi sorum olicak baltacim canim benim soru: 

amacın ne?
bu arada yazılarını büyük iştahla okuyorum. acayip pis 

aydınlandım.
Sen müthiş birisin yaw.
sevgiler sunuyorum baltacim. sen bi tanesin. allah 

(pardon evrim) seni basımızdan eksik etmesin.
not:acele cevap beklerim ha.unutma bizi.
Hanibal, 16.4.2004/12.41
+
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Slm sevgili baltacım 
nasılsın iyi misin? işler nasıl. iyidir inş.
sana bi sorum olucek. sence tanrı var mı yok mu? neyse, 

kendine iyi bak.görüşmek üzere…
Ferhat Yılmaz, 16.4.2004/13.31
+
Üsluptan anlaşılıyor ki mm, Hanibal ve Ferhat Yılmaz 

aynı kişi. 
Değilse ikisi de aydınlatsın bizi. 
Şimdi bu iki iletiye yanıt: 
+
MM, Hanibal’a (ve Ferhat Yılmaz’a) 2. Yanıt: 27
Önce şu ifadeleriniz üzerinde durmak gereğini 

duyuyorum. “canim benim, baltacim. sevgiler sunuyorum 
baltacim. sen bi tanesin. sevgili baltacım” gibi seslenişi 
yadırgıyorum.

Nedir bu Arto, Kuşum Aydın, Fatih Ürek, Zeki Müren, 
Bülent Ersoy ağzı? 

Sizlerle bu kişiler arasında bir benzerlik var mı? 
73’üne girmek üzerene olan birine böyle sesleniş yakışık 

alır mı? 
Biraz denli, biraz edepli olsanız daha iyi olmaz mı?

Gönderdiğiniz iki iletide “sen ateisttin dimi” dendikten 
sonra “sence tanrı var mı yok mu?” deniyor. 

Demek ki bu adamlar beni bilmiyor. 
Oysa bana: “yazılarını büyük iştahla okuyorum. acayip 

pis aydınlandım. Sen müthiş birisin yaw.” deniyor. 

Ne pis aydınlandıkları yazdıklarından belli. 
Benim yazıları okuyanlar böylesine edepsiz sözler söyler 

mi?

Bir de soruyorlar “senin amacın ne?” diye. 
Amacımın ne olduğunu anlar girenler 
www.tablaratalanayalanabalta.com” adresli siteme. 

Şimdi kısaca bir daha belirtiyorum. Amacım: Tanrı ve din 
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bilgisinin gerçekliğini ve güzelliğini bildirmektir. 
Aradığın Tanrı sendedir; 
Bu, Tanrı ile aranıza girenleri aradan çıkarın demektir. 
Bu sözlerimin gerçekliği “Tanrı ile insan arasına kimse 

giremez!” özdeyişidir. 

Hayri Balta yeni bir şey söylememektedir. 
Geçmiş ariflerin, din bilginlerinin, İsmail Maşuki’nin, Şeyh 

Bedrettin’in söylediklerini yinelemektir. 

Hiçbir zaman ateist olmadım, tanrı yok demedim. 
Ama yine hiçbir zaman insanların yarattığı sanal bir 

Tanrı’nın ardına düşmedim. 
Aklı olan gösterdiğim şu ayetleri okusun. 
Abdest alsın, namaza (düşünceye) dursun.
Düşünürken muhakeme yürütsün:

“..Allah, bir şey yaratmak istediğinde ‘ol’ der ve o şey 
derhal olur. (2/117. 3/47, 59. 16/40. 19/35. 36/82. 40/68)

“…Bizim buyruğumuz (emrimiz) … göz açıp kapama 
gibidir.” (54/50) 

İşte Allah’ın sözü, emri. 
Aktardıklarım bir harfi değişmemiş Kuran ayetleri.

Şimdi aklı olan bir insan düşünmez mi? Değil mi ki “Ol 
dediğinde o şey derhal olur ve de onun buyruğu göz açıp 
kapama gibidir. 

”Bu kâfir Müslim ayrımı nedendir?

Değil mi ki insanlar için “Hak din İslam’ı seçti?” 
Aradan geçmiş on bin yıl kendi yarattığı insanları hala 

Müslüman edemedi. 

Bu günkü dünyamızda 6.5 milyar insan yaşar.
Bu miktarın dörtte biri Müslüman; diğerleri; kâfir, puta 

tapar…

Kimi ineğe, öküze, kimi heykele, puta, kimi ateşe, kimi 
maymuna, kimi de insanın üretim organına tapar. 
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Allah dedikleri de sözünde durmayıp yukarıdan bunlara 
bakar…

Hani “Ol dediğinde O, her şey olurdu!” 
1400 yıl önce size din olarak İslam’ı seçtim.” dediğine 

göre,
Bu insanlar niçin Müslüman olmadı da, birbirlerini öldürüp 

durdu…

Demek ki işin içinde iş var. 
Düşünen insan bu çelişki karşısında gerçeği arar. 

İşte benim amacım gerçeği aramaktır. 
İnsanları birbirine kırdıran insanların yarattığı Tanrı’nın 

ardına değil de kırdırmayan Tanrı’yı bulmaktır. 
Din-i tahkiki yaparak gerçekten var olan Tanrı ile vuslata 

ermektir.

Yukarıda sizlere cüdam demiştim. Cüdam insanlığın en 
aşağı mertebesidir.

İnsan Cüdamlıktan Adamlığa gelir. 
Adamlıktan da ötesi vardır. Buna da “Adem” denir. 
Cüdamlık aşamasında olanlar bunları ne bilir. 

Cüdam dediği insanoğlunun ham halidir. 
Eğitim ve öğretimden geçerek insan “Adam” olur; ama, 

insan-ı kamil değildir, sıradan bir kişidir... 
Âdem (yokluk mertebesi) olmak kendi nefsini terbiye 

etmektir…

Cüdam: İnsanın nefisine (şeytana) tutsak olduğu 
mertebe.

Adam: nefsini denetleme mertebesidir. 
Adem ise insan-ı kamil olarak vuslata erme mertebesidir.
 
İyi ya da kötü bir fikir adamına ““canim benim, baltacim. 

sevgiler sunuyorum baltacim. sen bi tanesin. sevgili 
baltacım” demek cüdamlık mertebesidir. 

İşte benim amacım: cüdamlık mertebesinde olana isterse 
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adam olmanın yollarını göstermek; bundan sonra da “adem” 
(insan-ı kamil) olma isteğini vermektir.

Önce şu alaycı üsluptan vazgeçin; 
Sonra şu eşcinsellerin kullandığı sözcükleri terk edin. 
Düşmanınız kafir-müşrik de olsa; ona, denli edepli bir 

insan örneği gösterin. 

Var mısınız buna..
Şimdi kalın sağlıcakla…
Av. Hayri Balta, 17.4.2004
+

slm balta
73 yaşına gelmişsin ama bi baltaya sap olamamışsın 

farkında mısın?
hayatımda senin kadar saçma yazan birini görmedim.

çok büyük ustam dediğin adam İlhan Arsel denen esfeli 
safilin herif dine kurana peygambere küfretmekten başka 
bişi yapmıyor.ama sen ne diyorsun.yok aslında tanrı var 
ama sizin dediğiniz gibi değil.ne yani şimdi sana mı inanalım 
hocan denen denyoya mı? Hem tanrı var diyorsun kurandan 
alıntılar yapıyorsun.hem de önünde saygıyla eğilmeyi bırak 
yerlerde süründüğün aziz üstadın İlhan Arsel denen hödük 
alabildiğine azılı ateist.adam ebu lehebi solda bırakacak 
be. sitesinde islamiyetgercekleri.org denen siteye link var. 
Girdin mi hiç bu siteye.

sana tavsiyem şurada gelmişsin 73 yaşına bırak insanları 
da biraz ahreti düşün. kendin ne yaparsan yap ama insanları 
daha fazla zehirleme ve rahatsız etme.

 hem kuranı örnek veriyorsun.ama kuranın örtünün 
ayetlerine alabildiğine karşısın. bu ne ayak. namazı düşünce 
olarak açıklıyorsun. sünneti tanımıyorsun. açınmak mı 
modernlik. bak bunlar gerçekten baltalık.galiba senin balta 
olman kaderin.73 yaşına gelmişsin. ne desem boş.ne desem 
cevabın hazır.tek isteğim adam gibi yaz.kafiyeli yazacam 
diye çok saçmalıyorsun ve çok itici yazıyorsun, tamam şiir 
yazma demiyoruzz ama bari yazışırken düz yaz ya.

 daha fazla yazacaktım ama inanıyorum ki boş. 
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Peygamberimiz ebu cehilin kapısına defalarca gitmiş, 
bıkmadan, usanmadan. bende giderdim ama sanırım 
faydasız.neyse.

sen, hocan, epru denen hanım hepiniz ümitsiz 
vakalarsınız. sizinle defalarca tartışırım. ama galiba boş.
tek isteğim insanları inançları yüzünden aşağılamayın.
hor görmeyin. puta tapan budisti aşağılamıyorsunuz, 
ama türban takan Müslümanı aşağılıyor insan yerine bile 
koymuyorsunuz. lütfen. İnanan insanları yargılamayın. 
Kendiniz yargılandığınızda nasıl rahatsız oluyorsunuz değil 
mi?

 Fry, 17.04.204 
+
Sen delisin be
Hanibal, 17.4.2004
+
Merak etme siğircim, deyyus…
Hanibal, 17.4.2004
+
Her ikisine de yanıt: 
“Aferin oğlum memet, 
Sen bu yola devam et!”
H.B. 17.4.2004
+
Balta naber…
(Cindy ile Kazım’dan tam 149 tane gönderilmiştir: 
deli@dana balt, 19.4.2004
+
Ulan dalama şeytanın dölü sensin.
hayree@balta.co.uk, 20.4.2004
+
naber lan hödük,
görüşmeyeli oldu baya bi ses ver yaşıyon mu öldün mü? 

lazımsın sen bize. yoksa kim gösterecek bize doğru yolu 
dimi ama hade bakem cevap beklerim.

mm, 22.4.2004
+
mm adlı Cüdam,
Yamansın vesselam. 
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Adın adres defterine işlenmiştir. 
Bunun ne demek olduğunu bilmek gerektir.

Ne dediysem o! “Aferin oğlum memet, sen bu yola 
devam et!”

Mevlana müritleriyle dergahında muhabbet ederken. 
Senin gibi Cüdam’ın biri bakmış, gülmüş, alay etmiş 

pencereden. 

Müritlerinden biri Cüdamı yakalayıp tokatlamak istemiş. 
Mevlana ona seslenmiş: “Karışma, o bizim varlığımızın 

farkına vardı. 
Cüdamlığı bırakıp adam olmadığı takdirde kalmaz 

yaşamının tadı…”
Bilmem anladın mı? 
Şimdi kal sağlıcakla, Allah hidayet eylesin sana.
H.B. 22.4.2004
+
“Cindy Crawford ve Asim...”’dan 149 tane daha…
dalama@dbalta.de, 26.4.2004
+
“Cindy Crawford ve Asim…”’dan 149 tane daha…
Konu bölümünde: “naber lan dümbük…”
dalama@baltacik.ip, 27.4.2004
+
------- Original message ------- 
From: hayribalta <hayribalta@superonline.com> 
Date: Thu, 22 Apr 2004 20:36:29 +0300 
Subject: Re: naber lan hödük: Ne dediysem o! “Aferin 

oglum memet, sen bu yola devam et!” 
mm adli Cüdam,
+
hayri balata merhaba
Şimdi sen benim cahil, kör ve saygısız bir insan olduğumu 

düşünüyorsun değil mi? öncelikle sitende bana yer ayırdığın 
için teşekr ederim.

mailinde allah sana hidayet etsin demişsin. ama sitende 
allah olarak (daha doğrusu tanrı) bilgelik, ahlak erdem gibi 
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kavramları göstermişsin. bu nasıl bir çıkmaz.ne demek 
istiyorsun. 

cüda nın ne demek olduğunu senden daha iyi biliyorum 
merak etme. sana uzun uzun yazamayacak kadar meşgul 
birisiyim. şimdi benim sana yaptığım saygısızlık oluyor. 

ismimi yerimi söylesem gelip kapıma mı dayanacaksın 
ne yani.senden herhangi bir çekincem mi var sanıyorsun.
yanılıyorsun balata. çook yanılıyorsun. cind yi bilirsin.cind 
crawford.tam senin hayallerindeki gibi bir kadın değilmi? baş 
örtüsü yok. hatta hiçbir örtüsü yok. modern erdemli yüce bir 
kadın. bizim kapalı kadınlarımız gibi aşağlık bir sürüngen 
değil değil mi? çok hödüksün ya.o fıkranın ne anlamı 
olduğunu anlamaya çalışıyorsun hala.düşün.çooook düşün.
senin gibi yüce duyguları olan birisi bunu nasıl bilemez.

bak sitende gördüğüm en güzel cümle.ama ne yazıkki 
biraz uygulama yoksunu sanırım.çünkü sana gelen hiçbir 
eleştiriye olumlu bakmamamışsın.hep sen haklısın hep sen. 
tama balata sen haklısın ya.

Bilmediklerimiz, yanılgılarımız olabilir. Bu konuda 
bilmediklerimiz, yanılgılarımızı edep dairesinde bize 
gösterenlere teşekkür edeceğimiz gibi saygı da duyarız.

+
Sayın mm,
Önce saygı, sevgi, anlayamamışsınız beni…
Hayvanlar koklaşı koklaşı; insanlar, konuşu konuşu 

anlaşmalı denmemiş mi?

Dindarım dİyen bir insan kâfir de olsa bir başkası ile alay 
eder mi? 

Bak sana senin kitabından yazıyorum: 
“Hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel 

bir şekilde mücadele et!” (16/125)
“Kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler.” (K. 

17/53)

Daha bunun gibi onlarca güzel sözler var senin dininde 
ve inancında…

Bak bakalım yaptıklarına, söylediklerine bunun yeri var 
mı insanlıkta?.. 
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“naber lan hödük, naber lan, hayri balata”
Böyle alay etmek yakışır mı bir başkasıyla aklı başında 

olan bir adama?

Şu “cind crawford ile Kazım” fıkrası ne anlama geliyor?
İki de bir en az 150 tane olmak üzere gönderiliyor…
Hayri Balta, bu fıkrada ne söylenmek istiyor vallah da 

billah da bilmiyor…

“.., başını örten masum kadınları aşağıladığın yetmiyor 
mu?” demişsin.

Başörtüsünden rahatsız olana Allah lânet etsin!

Benim isteğim Allah’ın güzel yaratığı kadınlar, kızlar 
kadın olduğu için ezilmesin.

Sanki bir suç işlemiş gibi kendini gizlemesin…

Bir erkek gibi erkeğin yüzüne baksın. 
Erkek de nefsine hakim olsun; kadına sulanmasın.. 

KISACASI: Benim rahatsızlığım “Aman, ülkemiz şu 
Taliban yolundan gitmesin!”

Türbana, Çarşafa, Burkaya “Allah’ın emri demesin!”

Böyle demek “Allah’a hakaret midir?..
Çünkü “Allah, hükmünü yerine getirendir!..” (K. 

13/41)

Eğer Türban, çarşaf Allah’ın emri olsaydı,
6 milyonluk dünyada 5 milyar insan binlerce yıldır başı 

açık yaşamazdı…
Bir göndermede aynı içerikte 150’ye yakın anlamsız ileti 

yollamazdı.
“naber lan hödük, naber lan, hayri balata” diye kafir de 

olsa bir insanla alaya almazdı…
Müslümanım diyen bir insan “Ey inananlar, bir topluluk 

başka bir toplulukla alay etmesin. Belki (alay ettikleri 
kimseler) kendilerinden daha iyidirler.” (K. 49/11) diyen 
kitabını çiğner mi?..
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İyi ya da kötü fikir üreten birine küfür edilir mi? 
Alay etmek, küfür etmek psikiyatride kişilik bozukluğu 

değil mi?

“cüdamın ne demek olduğunu senden daha iyi biliyorum 
merak etme.

sana uzun uzun yazamayacak kadar meşgul birisiyim.” 
demişsin bir de; 

“Cüda” ayrı ayrı kalmış, uzak düşmüş anlamına gelir. 
Kafese konan kuşa Cüda gibi etme güzel kuş denir. 
Cüdam ile olgunlaşmamış, gerçeklerden uzak kalmış 

insana denir. 
Sahi uzun uzun yazamayacak kadar meşgul olan biri 

150’ye yakın iletiyi zaman bulup da nasıl gönderir?
Bu nedenlerle Hayri Balta sizleri Allah’a havale eder… 

İyi niyetli bir dindar başkasını taciz eder mi? 
Bir başkası ile alay edene ve de küfür edene “Allah sizi 

ıslah eylesin!” denmez mi?..

Bende hizmet etmek yok kötülüğe (Şeytana)… 
Şimdi kalınız sağlıcakla.
H.B. 1.5.2004
+
?? alooo
dümbük sana mail yazdık dimi adam gibi cevap versene 

hödük bozma adamın asabını ade
mm, 4.5.2004
+
naber balata ya sesin çıkmaz oldu. ayıp ediyosun ha. ses 

verde yaşıyor msun bilelim.memleketin senin gidi aydınlara 
ihtiyacı var.hade bakiim.bi ses ver.

+
hede@hodo.bal” adresinden yukarıdaki iletiden 149 tane 

alt alta gönderilmiştir. 17.5.2004
Bu edepsiz ve densize yanıt verme gereği duyulmamıştır. 

H.B. 17.5.2004
+
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Yaptıklarınızı kötü insanlar yapar; iyi insanlar yaptıklarınızı 
yapmaz,

Yaptıklarınız iyi bir insana yakışmaz.. 
Din ilminde kötülüğe hizmet edenlere Şeytana hizmet 

ettiği için “Şeytanın dölü” denir. 
İyiliğe hizmet edenler de “Tanrı’nın dölü” olarak nitelenir. 
“Şeytanın dölü” derken amacım sizi aşağılamak değildir; 

yaptığınız işin kötü olduğunu bildirmektir. 
Yaşamım boyunca düşüncelerimden ötürü bana hakaret 

edilmiştir. 
Ben çocukluğumda kavga ederken bile kimseye 

sövmemişimdir. 

Amacım yaptığınız işin kötü bir şey olduğunu bildirmektir. 
Eğer hakaret olarak algıladıysanız ilk işim sizlerden özür 

dilemektir.
İyi insan, hele dindarlık savında bulunuyorsa, kimseyi 

incitmemelidir. 
Sizlere ne denir, düşüncelerinden ötürü birine hakaretten 

zevk aldığınıza göre, dense dense kötülüğe (Şeytana) 
hizmet eden biri denir.

Dinlerin bir amacı vardır: O da insanın nefsini terbiye 
etmesidir. 

İnsanım, dindarım diyen insan önce nefsini temizlemelidir. 
Tanrı’yı bilen ve ondan korkan bir insan, inancı ne olursa 

olsun, hakaret etmemelidir… 

Hem sizlerin adı adresi yok mu? 
Kişiliğini gizleyen bir kişinin söylediklerinin kıymet-i 

harbiyesi olur mu?

Hem “Allah’tan başka kimseden korkmayız!” dersiniz. 
Hem de kimliğinizi gizleyerek kötülüğe (şeytan’a) hizmet 

edersiniz… 

Sen önce şu Cindy ile Kazım ilişkisi ile ne demek 
istediğini anlat. 

Anlat da git yatağında yat rahat rahat…
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Hır- gür ahmağa mahsustur. 
Hır-gür edenler karşısında susulur.

Ben sizlere ne deyim. 
İyisi mi sizleri Tanrı’ya havale edeyim… 
Tanrı sizleri ıslah etsin diyeyim…
H.B. 20.4.2004
+

Kısa Sataşmalar 28
Abdullah
serefsiz allahsizlar sizi, Allah sizin belanizi versin. allah 

buyuktur 
Abdulah, 2002. Hollanda, 
x
Hey yumurtaya can veren Allah’im. Iki ayakli bir yaratik 

avukat olmus ama insan olamamis :) 
Sonra da kalkip memleket kahramani kesilirler ya 

basimiza ona yaniyorum.. Ecevit gibi.. :) 
Az daha oyalanin! Gelecek Turkiye icin cok aydinlik. 

Ancak zizin gibi mikroplarin temizlenmesini bekliyoruz... 
Cok uzaklardan da olsa...

Erman, 2002. Florida, USA
+
aslında sana acıyorum sende diyeceksin ki asıl ben sana 

acıyorum 
SENİN KALBİNİN GÖZLERİ BAĞLANMIŞ güzel 

hitaplarda bulunmuşsun aferin senin hakkın HARUN 
YAHYA’DIR hari balta. 

senin amacın ne neyi anlatmak istiyorsan kısaca yaz 
yoksa sen inanmadığına inananlardan mısın?

:e Hayri Balta senin tanrın aklınsa ben senden daha 
zekiysem o zaman ben senin UstUndeyim yani senden 
UstUnUm kısacası ben senin TANRIN mı oluyorum? KIZMA 
AMA

+
Sayın M. K. 
Konuk defterindeki mesajını okudum. Ben Allah yok 

demiyorum ki benimle tartışmak itiyorsun. Ben Allah 
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var diyorum. Eğer sen yok diyorsan o zaman seninle 
tartışalım. Ben Allah’ı; ilmel yakin, aynel yakin, hakkel 
yakin mertebesinde bilen bir kişiyim ve Sitemde de bunu 
anlatmaya çalışıyorum. Sana düşen Sitemdeki yazılarımdan 
kafana takılan konular hakkında soru sormaktır ve bana 
düşen de bu sorularına yanıt vermektir...

Elbette birbirimizi kırmadan düşüncelerimizi anlatmaya 
çalımalıyız…

+
e-mail adresimi verdim ve cevap bekliyorum şu soranlara 

sevenlere bölümünde masonlukla alakalı açıklamanızda 
kendinizi aydın olarak tanıtmışsınız insan kendisine 
yakıştırma yaparken hiç çekinmiyor değil mi; ama şunu bilin 
ki bir kişiye aydın yakıştırmasını ondan sonraki kuşak veya 
halk yapar saygılarla Sn Hayri Balta 

Mahmut Kesen
+
e-mail adresim : mahmitkesen@mynet.com sayın Hayri 

Balta ve size şu “sayın” kelimesinde direnmemden dolayı 
özürdilerim size bu konu hakkında MEVLANA Hazretlerinden 
kısa bir hisse yazacağım 

en kısa zamanda cevaplarını e -mail adresime bekliyorum 
hb sayın demek içimden gelmiyor açık olmak gerekirse... 
M.K.

+
bir gün Mevlana Hazretleri yolda giderken bir 

zerdüşi(ateşperest) ile karşılaşır ve hemen oracıkta önünü 
ilikler ve zerdüşinin önünde saygıyla eğilir bunu gören 
öğrencis M.K.

“aman hocam siz ne yaptınız hocam bir zerdüşün önünde 
eğidiniz buda yetmezmiş gibi önünüzü iliklediniz” der bunun 
üzerine Mevlana Hazretleri:” evlat TEVAZU denen HASLETİ 
bir ateşperestemi bıraksaydım” 

Mahmut Kesen
+
Sayın Balta! Sizinle iki medeni insan gibi Allah’ın varlığı 

hakkında tartışmak istiyorum. Tamamen nezaket ve insaf 
düsturları içinde...Eğer “tamam” derseniz bana mail atın ve 
tartışalım.Saygılarımla...Mustafa
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X
Sayın Mustafa, 
Daha önce yazdığım iki mesajda yazdığım halde 

çıkmayan yazılarım var. Bir kere elbette insan gibi 
konuşacağız. Bizde kişilik bozukluğu yok ki birbirimize küfür 
edelim. Senin düşüncen sana, benim düşüncem bana. 
Bz.Kuran. 109/1-6.

Saygılarımla... 
Av. Hayri Balta
X
sitende soyadinda belirttin gibi senin gibi balta
x
sen çok güzel yazılar yazıyorsun.
Çok güzel bir site, devamını diliyorum bir an önce, 

öykülerinizi bekliyoruz, sevgiler, saygılar! 
Güven, 20.5.2003 
+
Onlardaki hakikatleri (sağlam kalanları tabi) bulabiliyorum. 

Daha çağdaş olmak elimizde. Daha yazacak çok şey var... 
Yüce Atatürk’ü de daha iyi anlamanız dileği ile... 

Sema Kahraman, 5.5.2003
+ 
Sayın Kahraman, 
Daha çağdaş olmam için, Atatürk’ü anlamam için ne 

yapmam gerek? 

Bu konularda bana yardımcı olmanı rica ediyorum. 
Beni bilgilendirerek eksiklerimi giderirseniz size minnettar 

olurum. 

İşte e-mail adresim: 
Saygılarımla. 
H.B. 8.5.2003
+
Sitenizi çok beğendim, cesaretinizden ve harcadığınız 

emekten dolayı sizi içtenlikle tebrik ederim...
Intellectuel, 19.5.2003
+
Sayın Intellectuel, 
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Beğenileriniz ve övgüleriniz için teşekkür... 
Düşüncelerimi açıklıyorum, beğenen de olur beğenmeyen 

de olur... 
Her ikisini de hak görmek gerekir...
Saygılarımla... 
H.B. 19.5.2003
+
Sağ tarafta HAKTAN yazmışsın sitenin ana sayfasında 

bence o haktan değil BOKTAN olacaktı. 
Bu kadar zırvayı ancak senin gibi BOKTAN şeyleri 

karıştıranlar çıkarabilir, diyorum,
Acizane görüşümü söyledim. 
Ergezer, 17.7.2003
X
Sayın Ergezer, 
Haktan’ı Boktan anlamışsın. 
Düşünce yapını ele vermişsin. 
Din ahlaktır edeptir. 
Öncelikle kendini bilmektir.

Şimdi sana bir soru “Allah dilemeseydi” ben böyle 
yazamazdım. 

Sen Kuran’daki dileseydi ayetine bakmalısın. 
H.B. 18.7.2003
+
Ayrıca sitende gecen zamanıma da acıdım. İnsanların 

sızın gibilerle vakit geçirmesi de bence beyhude. Onun ıcın 
sizden üzülerek ayrılıyorum. Ama hala o haktan meselesi 
benim canımı sıkıyor. Değiştirdim onu boktan ile. 

Ergezer, 17.7.2003
+
Yolun acık olsun. nereye gidersen git. Ne de olsa insanın 

sınırlı iradesi ile yolunu bulabilmesine rağmen senin sönük 
cep feneri hükmündeki enaniyetın oldukça devam edeceksin 
herhalde. 

Ergezer, 18.7.2003
+
Yahu ergezer kimsen mailini alırsam sevinirim. 
Bunun gibilere sessiz kalmamak lazım . 
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Seni tebrik ederim. 
Sap, 19.7.2003
+
Hayırdır ‘sap’ burası forum sayfalarına benzedi bunun 

gibileri okumakta iyi değil bence başka forumlara takıl derim 
sana. 

Ergezer, 19.7.2003
+
Bu avukat dede nerede acaba? 
Sap,19.7.2003
+
Ben sadece bunun gibilerin Atatürkçülük arkasında 

yediği herzeleri saklamak istemesinde kınıyorum. Erkekse 
Atatürk’ün korumacılığını bıraksın bakalım.

Ergezer, 19.2003
+
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: “Herkes düşünce ve 

kanaat hürriyetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve 

kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri 
sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.” (Mad. 25). 

Sap, 19
+
Keşke bunları başkaları içinde düşünebilse bu fosiller. 

Başkaları anlatamaz ama bu balta kılıklı adamlar ve 
benzerleri her istediğini anlatabilir. (Çünkü bunlar Atatürkçü 
ya)… 

Sap, 19.7.2003
+
Sayın Ergezer, Orkun, Sap, 
Bu yaptıklarınız yanlış hesap.
Yaptığınızı yapmaz cahil bir kasap. 

Hangi din, düşünce sizi böyle saldırgan yapar biliyorum. 
Üçünüzü de inandığınız Allah’a emanet ediyorum. 
Hırgür ahmağa mahsus ben hırgür yapmak istemiyorum.
Ben fikir alışverişi yapmak istiyorum. 
H.B. 19.7.2003
+
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“Elhamdülillah Müslüman’ım!” derler. “Ulan Müslüman 
bir adam bu işi yapar mı? diye sorsan “Şeytana uydum bir 
kere Allah günahımı affetsin!” derler. 

Eğer azıcık bir şerefin kalmışsa bu gibi esef verici 
hadiseleri Müslümanlara yapmayacağına televizyonlarda 
boy gösteren ve kendilerine sanatçı denilen ve senin iyi 
dostların olduğunu sandığım kişilere de söylesene. Özellikle 
her gün başkasının koynunda kalmayı ahlak olarak gören 
ve senin gibilerim alkışları ile oralarda mesken tutanlara 
sözün olacak mı? 

Orkun, 18.7.2003
+
Hep verme eğiliminde olduğun için bilgi almaya niyetin 

olduğunu sanmam. Bu yaşından sonrada kıvırtmak 
yakışmaz sana. Efe gibi gerçekleri söylesene. Arapça 
bilmeden ayetler hakkında yorum yapma ehliyetini nerden 
aldın. Erkeksen bu siteyi oluştururken de hep Türkçe kullan 
göreyim seni. Her şeyin bir kuralı vardır.

Senin gibi kurallara bu kadar dikkat ettiğini söyleyen kişi 
Türkçenin Arapçadaki incelikleri anlayamayacak edebiyat 
yoksunu olduğunu da bilmek istersen bazı büyük şairlerin 
sitelerini tavsiye edeyim de şiirleri katletme güzel Türkçemizi 
kirletme.

http://www.edebiyatturk.net/ http://www.siir.gen.tr/ gibi 
sitelere gitmeni tavsiye ederim.

Yeter mi kazmacığım pardon baltacığım.
Pardon sen saldırgan demişsin acaba kim saldırgan 

nefsi müdafaa yapmak mı suçludur yoksa böyle site kurup 
insanların inançları ile dalga geçmen mi ya da saldırman mı? 
İnanmıyorsan inanmadıklarını niye kendine saklamıyorsun. 
İnsanın içindekileri dışarı çıkartması masumane gelebilir 
ama oda yerinde olursa. İçindekilerin kokuşmuşluğu 
saldırganlığınla karışınca bayağı iğrenç oluyor diyebilirim. 
Yazık ömrün beyhude geçiyor. Senin nerden beslendiğini 
de anlamak isterim. İyi bir hekime (ama baytar olan İyi bir 
hekime (ama baytar olanına) tedavi ol derim ben sana

www.bilgebalta.com adresli sitede özgeçmişini, Hayatın 
hakkındaki bölümü de okuyunca gerçekten neden bu kadar 
başarısız bir şair olduğunu anladım. Bu işi ehline bırak ve 
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inine çekil derim. 
SAP, 19.7.2003
+
Sayın Sap,
Nasıl bilirsen öyle yap...
Ama derim ki,
Yakışıyorsa kendine, yap.

İnsan ne yaparsa kendine yapar. 
Cahil kişiler başkasını aşağılar.

19.7.2003 tarihli mesajımda ne dedimse o, 
Başka sözüm yok. 
H.B, 20.7.2003
+
Kuran’dan diye yapmış olduğunuz alıntıların inanılır 

olduğuna siz inanıyor musunuz? Güzel ve yüce olan 
Dinimizin yapmış olduğunuz bi site sayesinde ne kadar 
kirlendiğini ve zarar gördüğünü hiç düşündünüz mü? 

Gülay, 28.7.2003
+
Gülay Hanım, 
Sana saygı, sevgi sunarım. 
“Kuran’ dan yapmış olduğum alıntıların” 
Hangisi sana inandırıcı gelememiştir, belirtirsin umarım…

Amacımız dine hakaret değildir, 
Dinilerin amacı insana hizmettir.
HB 29.7.2003
Not. E-Postamı kullanırsan daha iyi anlaşırız.
+
 (Tırnak içindeki yazıları benim yazımdan almış…):

“Ben sadece irfan sahibi tahkikçiyim. 
Bu demektir ki;
Dinsel düşünce bana yaratılışımda verilmiş biriyim. 

Onlar diyorlar ki ben Müslüman’ım. 
Ben diyorum ki ben “Yaratılış Dini”nden bir insanım. 
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(Bkz. Kuran 30/30) 

İşte ben Sitemde “Yaratılış Dini” konusunda bilgi 
vermekteyim.” 

Sen anlamazsan; ben sana ne deyeyim:..
+
Adam yaradılıştan kabiliyetli… Peygamberleri 

eleştirenlere çanak tutan, Kuranı kısır bilgisi ile yorumlayan 
adamdan ne beklersiniz. 

Sitesinin kimin sitelerinde referans olarak kullanıldığına 
da dikkat edebilisiniz. Bu din yalnız değil. Sizin gibiler olunca 
benim gibi günahkârlar belki kurtulur diye ümit ediyorum.

Hiç olmazsa fasıkı mütecahir sınıfından değilim. Dikkat 
edin bunun gibileri kullananlar hep dinsizler buna ne demeli 
isterseniz başkalarının linklerinden anlarsınız

“İBRETİ, bende var bir tuhaf adet
Arapça salavat getirmem ebed
Sen İslâm, dilin Türk, Arapça bir dert
Her şey Türkçe olsun aman dediler.” 

Bu adam Arapçaya düşman ama İngilizce tabanlı bir 
siteden dünyaya arzı endam ediyor zavallı.

Erkeksen tamamı Türkçe olan bir bilgisayarla tamamı 
Türkçe olan bir serverdan tamamı Türkçe bir site hazırla git 
görelim bakalım ne kadar uzağa işersin sidiği kuruyasıca. 

Öyle sağa sola sıçratarak işemeye devam edeceğine 
fermuarını kapa da sidiğin donunda kalsın. 

Müslim, 21.8.2003
+
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’ındır
O rahman ve rahimdir.
O din günün sahibidir
Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola ilet, Nimet verdiklerinin yoluna ilet
Bizi gazaba uğramışların ve o sapmışların yolundan 

koru.”
+
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Peki sizlere sorarım; Bu surenin anlamına bakıldığında 
niye ölmüşlerimizin ruhuna fatiha deriz ? Bu sure ölüler için 
bir anlam yada bir fayda ifade eder mi 

Cevaplarınızı bekliyoruz. 
Bir Cevabınız varsa Paylaşın Bizimle. TIKLAYINIZ.
Samet Aydın, 6.11.2007 
http://www.emribilmaruf.org 
emribilmaruf@emribilmaruf.org 

AV. HAYRİ BALTA’NIN ÖZ GEÇMİŞİ… 29

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 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, utancından 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, kilimcilik 
yaparak sağladı... Çalışmaktan artan boş zamanlarında 
futbol oynadı. Kendisi futbolu değil de futbol kendisini 
bıraktığı zaman futbol hakemlik kursuna bitirdi… 

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

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

Yargılama sonunda mahkeme: “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 ve sonunda Gaziantep’ten ayrılmak 
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 
Bürosunda 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 lisesini 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 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’de, ölüm 
döşeğindeki babaannesini görmek için gittiği Gaziantep’te, 
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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 
kurucularından oldu.

İlk iki Yönetim Kurulunda Genel Sekreter yardımcısı 
olarak görevli iken 11 Mart 1991 tarihinde ağır bir kalp 
krizi geçirince kalbinin % 70’i çalışamaz bir duruma geldi. 
ADD’deki görevinden ayrıldı ve doktorların sözü üzerine 
avukatlığı bıraktı. O günden bu güne değin de evinde 
yazarlık yapmaktadır…

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

65 yaşına kadar yoksul olarak yaşadıktan sonra 
babaannesinden kendisine kalan trilyonlar değerindeki 
taşınmazları, kendisine yeteri kadarını ayırdıktan sonra, 
dört kızına bıraktı...

Şu an dört kızından 6 torunu bulunmaktadır. 
Torunlarından biri Amerika’da bir üniversitede Siyaset Bilimi 
hocalığı yapmaktadır. Biri de İnşaat Fakültesini bitirmiş olup 
bir şirkette inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır… 

Yaşamı boyunca, hastalığında bile, bir Aydınlanmacı 
olarak düşünce özgürlüğünü, laikliği ve Cumhuriyetin 
kazanımlarını korumaya çalışmıştır. Laikliği savunmak için 
birçok dava açmış ve bu davalardan birinin sonucunda da 
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ kurulmuştur. 

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. 

Bu günkü tarih itibariyle basılmış 29 kitabı vardır. 
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Bu kitaplar parasız dağıtılmaktadır… (Kitapların listesi 
aşağıdadır…)

2000 yılından beri www.tabularatalanayalanabalta.com 
adresli Sitesinde aydınlanma savaşı vermektedir…

Düşünce ve inanışlarından ötürü hakaretlere, küfürlere 
ve tehditlere karşın; bireyciliğe karşı toplumculuğu, dine 
karşı bilimi, şeriata karşı cumhuriyeti, teokrasiye karşı 
laikliği, vahye karşı aklı, yaratılış teorisine karşı evrim 
teorisini, ruhçuluğa karşı maddeciliği savunmuştur…

Ne var ki çok az kişi tarafından anlaşılabilmiştir. Şimdi 
bile dinciler tarafından dinsiz; dinsizler tarafından da dinci 
sayılır...

Av. Eren Bilge, 19.11.2014
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AŞAĞILIK MAYMUN

TABULARA TALANA YALANA BALTA YAYINLARI: 30
(Alfabetik olarak)

1. Allah Denince 1/6
2. Allah Denince 2/6
3. Allah Denince 3/6
4. Aşağılık Maymun
5. Aydınlanma
6. Aydınlara Mektup
7. Bir Aydın Adayı
8. Cambaz
9. Emanet
10. Erenlerin Dünyası
11. İncil’den
12. Kaygılarım
13. Kızma Yok
14. Kuran’a Akılcı Bir Bakış (Kuran’dan)
15. Laiklerin El Kitabı
16. Laikliği Benimsemeden… 
16. Laiklik Bir Yaşam Biçimidir
18. Misyoner’e Yanıt
19. Muhbir ve Tertipçilerim
20. Muzır’dan Kes!.. 
21. Röportaj ve …
22. Sırların Sırrı
23. Son Nokta
24. SSS 1/23
25. SSS 2/23
26. Taç’a Atılanlar 
27. Takvimlerden
28. Tanrı’ya Yakınlık
29. Tevrat’tan 
30. Yitmiş Bir Adam



Devamı en son sayfada

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 

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!..


