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ATEiST MiSiNiZ?

Merhabalar...
Sınavlarım vardı internete giremiyordum kusura bakmayın...
Öncelikle sormak istediğim soru şu ateist misiniz?..
Seher Yaşar, 3.12.2008
+
ATEİST MİSİNİZ? 
Şimdi sorunuza gelelim:
Yaratan vardır; inanırım…
Tanrı’yı yaşamıma uygularım
Şimdi söyle bana:
Hayali bir Tanrı’ya nasıl inanırım…

Ben Allah’sız değilim…
Bütün insanlar Allah’ı inkar etse de,
Ben inkar etmemeyi bir erdem bilirim…

Kadını erkekten aşağı gören…
Kadınları dövebilirsiniz, 
Hırsızın elini kesebilirsiniz, diyen 
Birinin ardına nasıl düşerim?..
Eren Bilge, 3.12.2008
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1 SEHER YAŞAR
Selam... 
www.bilgebalta.com  bu  siteden  aldım  adresinizi 

ve irtibata geçmek istiyorum ve faydalı olabileceğime 
inanıyorum...

Tabi sizin için bir sakıncası yoksa....
Seher Yaşar, 29.11.2008
+
Sayın Yaşar,
Önce saygım, sevgim var…

Soracakların varsa sor bana…
İşte geçtik irtibata…

Elbette bir sakıncası yok.
Hele yararlı olma düşüncen beni sevindirdi çok…

Şimdi kal sağlıcakla,
Saygılar, sevgiler yeniden sana.
Av. Hayri Balta,30.11.2008 
+
Sayın Seher Yaşar,
Önce saygım, sevgim var…

Ne oldu sana?
Hani yararlı olacaktın bana...

Yanıt gelmedi bir daha
Nedendir acaba?

Bu iletime de yanıt vermezsen
Bir daha ses seda çıkmaz benden…

Şimdi kal sağlıcakla,
Saygılar, sevgiler
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Yeniden sana…
Av. Hayri Balta, 2.11.2003
+
Merhabalar ...
Sınavlarım  vardı  internete  giremiyordum  kusura 

bakmayın...
Öncelikle sormak istediğim soru şu ateist misiniz?..
Seher Yaşar, 3.12.2008
+
Sayın Yaşar,
H.B. iletisine sevgi ile başlar…

Öğrenci olmana sevindim,
Öncelikle başarılar dilerim…

“Ateist misiniz?” diye sormuşsun bana.
İşte yanıtım Sana…
Tanrı, bir varlık mı?
Yoksa bütün tanrısal simgeleri kapsayan bir kavram 

mı?..
Önce bunda anlaşalım;
Olmaz mı?

Bana göre Allah başkadır, 
Yaratan başkadır… 

Allah sözcüğü simgeseldir...
İnsanların zannına dayanır…

Bu sözcük insanlarının hayal ürünüdür…
Bu nedenle insan sayısı kadar Allah görünür.

İnsan Ay’a, Güneş’e, Yıldızlara bakarak bir Allah’a 
ulaşır... 

Bu ise zanna ve kıyasa dayanır…
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Tanrı sözcüğü ise hayali değil düşünseldir.
Bütün erdemli davranışlar, olumlu kavramlar, yüce 

duygu ve düşünceler…
Genel  doğrular,  yüksek  değerler  ilahir  bütün 

olumluluğu  simgeleyeen  kavramlar  Tanrı  kapsamına 
girer…

İşte  bu  nedenle  bütün  bu  olumlulukları  yaşamına 
geçiren insana dindar derler…

Bütün canlıları yaratan maddedir…
Madde ise her zaman her yerdedir…

Şimdi sonuca gelelim…
Yaratan vardır, inanırım…
Tanrı’yı yaşamıma uygularım…
Şimdi söyle bana: 
Hayali bir Tanrı’ya nasıl taparım…

Ben Allah’sız değilim…
Bütün insanlar Allah’ı inkar etse de,
Ben inkar etmemeyi bir erdem bilirim…

Mümin, kafir müşriki ayrımı güden,
Kadını erkekten aşağı gören…
Kadınları dövebilirsiniz, hırsızın elini kesebilirsiniz, 

deyen
Birinin ardına nasıl düşerim ben?..

Şimdi kal sağlıcakla,
Bu günlük bu kadar yeter sana…
Sevgilerimle,
Eren Bilge, 3.12.2008
+
Sayın Balta,
Kesinlikle  haklısınız  ve  gerici  Müslümanlardan 

olmamanıza çok sevindim.
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..şunu  da  söyleyeyim  ben  ateistim  ama  aynı 
zamanda agnostiğim de

..YARATAN VARDIR İNANIRIM demişsiniz o zaman 
bir  yaratan  varsa  onu  yaratann  bir  yaratan  olması 
gerekmez mi?? 

Eğer  ki  onu  yaratılmaya  ihtiyacı  yok  diyorsanız 
evreninde yaratılmaya ihtiyacı olmayabilir...

Neyse hoşça kalın ..
Seher Yaşar, 3.12.2008
+
Sayın Seher Yaşar,
Önce sevgimiz var…

Yanıtını beğendim…
Kafası çalışan bir bayan olmana da ayrıca sevindim.

Ben yaratan olarak maddeyi kabul etmişim.
Maddeyi  de.  “Hiçbir  madde  yoktan  var  olamaz, 

var  olan  da  yok  olamaz”  olarak  bilmişim.  (Maddenin 
Sakınımı Yasası…) 

Bu bakımdan madde; “Doğmamıştır, doğrulmamıştır. 
Hiçbir şey ona denk olmamıştır…” (K. 112. sure)
Ezelden beri vardır.
Ebede kadar var olacaktır. 

Evren ezelden var olmuştur…
Evrenin yaratılmaya ihtiyacı yoktur…

İşin aslı esası budur.
Maddeyi yaratan kabul edenler
Doğru yolu, gerçeği bulur…

Şimdi kal sağlıcakla
Derslerinde başarılar sana…
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Sevgilerimle,
Eren Bilge, 4.12.2008
+
Sayın Balta,
Bu durumda söylediğin gibi maddenin tanımı; fizik 

ve  felsefede  de  böyledir..  O  zaman  dinle  felsefe  ve 
fizik çatışıyor..

Seher Yalçın, 4.12.2008
+
Sayın Seher Yaşar,
Önce saygımız, sevgimiz var…

Elbette bilim ile din çatışır…
Biri aklı, bilimi esas alır…
Diğeri, aklı, bilimi dışlar…
Vahyi esas alır…
Bilime göre “Hiçbir şey yoktan var olamaz;
Var olan da yok olamaz…” der…
Dine göre ise: “Allah dünyayı yoktan var kılar…”

Dine göre İsa babasız doğmuştur…
Bilime göre erkeksiz doğuran kadın olmuş mudur?..

Dine göre Allah her şeye kadirdir.
Sıfır derecede suyu kaynatır.
Bilime göre suyun kaynaması için 
100 derece ısı şarttır…

Aklı başında biri olman sevindirdi beni…
Aklını imana kurban etmişler o kadar çok ki…

Şimdi kal sağlıcakla,
Saygılar sana…

Sevgilerimle,
Eren Bilge, 4.12.2008



7

ATEİST MİSİNİZ?

+
Astronotlar nasıl namaz kılar?
Onlar, Allah’ın sınırlarını aşmış insanlar…

Ne doğudadırlar, nede batıda 
Astronotlar  seferidir,  namaz  kılmalarına  gerek 

yoktur.. 
İşte  bir  Ateist  çözüm  buldu  İslam’ın  en  büyük 

sorununa...

Herifler 6 ay kalıyorlar yukarıda. 
Hepsini nasıl edecekler kaza? 
Dönünce, herifler gece gündüz namaz mı  kılacaklar 

acaba? 

Zaten onlar oraya gitmekle, insanları aydınlatmakla 
iyi bir iş yapmamışlar.

Nasıl olsa hepsi Cehen’nem de yanacaklar…

Evet İslam’ın böyle bir sıkıntısı da olamaz…
Uzay, gezegenler,  bilim,  teknik,  insanlığın gelişimi 

vb. türünden hiçbir konu hakkında da sıkıntı duymaz.

Onlar  sadece  yan  gelip  yatarak,  kafirlerin  üretip 
geliştirdiklerini  tüketerek,  cahil  kitleler  oluşturup 
onların  sırtından  sülük  gibi  geçinip  gittiklerinden  bu 
işler onlarda sıkıntı yaratır.

Kuranda yazıyor. 
Doğu ve Batı anlatılıyor…
Allah’ın  da  bu  her  iki  bölgenin  efendisi  olduğu 

söyleniyor. 

Kuzey ve güneyden haberi yok muydu bu Allah’ın 
“...dünya  dışına  çıkılınca  yön  kavramı  ve  sınırlar 
değişiyor.” 
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Bu durumda ne olacak.??
Yön var mı.? 
Varsa nasıl ayarlanıp tanımlanacak?..
Seher Yaşar, 6.12.2008
+

2 DİN ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER…

Din, sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel 
bir alet. 

- Napolyon

Dünyada  iki  çeşit  insan  var:  Aklı  olan  ve  dini 
olmayanlar, dini olan ve aklı olmayanlar. 

- Abu’l-AlaAl-Ma’arri

İnsan  en  acımasız  hayvandır.  Trajedilerde, 
boğa  güreşlerinde  ve  haça  germelerde  şu  güne 
kadar  kendisini  en  iyi  hisseden  oydu  ve  kendisi  için 
cehennemi icat ettiğinde, sıkı durun, bu aslında en iyi 
cennetiydi.

- Friedrich Nietzsche

Ne  zaman  dindar  bir  insanla  konuşsam,  ellerimi 
yıkayasım geliyor. 

- Friedrich Nietzsche

İman, gerçeği bilmek istememektir. 
- Friedrich Nietzsche

İnsanı yaratmak mı Tanrının büyük hatası; Tanrıyı 
yaratmak mı insanın büyük hatası? 

- Friedrich Nietzsche

Her dakika övülmek isteyen bir Tanrıya inanamam. 
- Friedrich Nietzsche
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Tanrınız  öldü  ve  sadece  cahiller  ağladı.  Ve  eğer 
cehenneme inanıyorsanız, o zaman orada görüşürüz! 

- Friedrich Nietzsche

İman,  şüphesiz,  şu  güne  kadar  dağları  yerinden 
oynatamadı.  Ama  hiç  dağ  olmayan  yere  dağlar 
koyabilir. 

- Friedrich Nietzsche

Tanrı  var  olamaz  çünkü  var  olsaydı  onun  ben 
olmadığıma inanamazdım. 

- Friedrich Nietzsche

Ruhunda  sükunete  kavuşmak  ve  mutlu  olmak 
isteyen  insanlar  inanmalı  ve  iman  etmelidirler.  Ama 
hakikatin  peşindeki  insanlar  iç  huzurundan  feragat 
etmeli  ve  yaşamlarını  bu  sorgulamaya  adamak; 
kendisi  ve  hayatla  yüz  yüze  gelmekten  korkmamak 
zorundadır. 

- Friedrich Nietzsche

İman dolu bir insan, basitçe net ve gerçekçi düşünme 
yeteneğini kaybetmiş (veya hiç sahip olmamış) kişidir. 
Sadece  aptal  değildir;  aslında  hastadır.  Daha  da 
kötüsü tedavi edilemez. 

- Henry Mencken

Din insanın ciddiyetine ve saygınlığına bir hakarettir. 
Onunla veya onsuz, iyi insanlar iyi işler, kötü insanlar 
kötü  işler  yapabilirler.  Ama  iyi  insanlara  kötü  işler 
yaptırmak dinin işidir. 

- Steven Weinberg

Bilim bize öğretebilir,  ve sanırım kendi  kalplerimiz 
de  bize  artık  etrafta  hayali  destekler  aramamamızı, 
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göklerde  müttefikler  yaratmamamızı  ama  bunun 
yerine bu dünyayı, kilisenin yüzlerce yıldır yaptığı yer 
yerine,  yaşamak  için  uygun  bir  yer  haline  getirmek 
amacıyla  kendi  çabalarımızı  kullanmamız  gerektiğini 
artık öğretebilir. 

- Bertrand Russell

Bütün  dinlerin  virüslerin  salgınına  çok  benzer  bir 
akıl hastalığı olduğunu düşünüyorum. Din mükemmel 
bir kültürel yapı. Ama bu onu gerçek yapmıyor ve beni 
gerçek ilgilendiriyor. Çiçek virüsü mükemmel bir virüs. 
İşini çok güzel yapıyor. Ama bu onun iyi olduğu, ve yok 
olmasını istemediğim anlamına gelmiyor 

- Richard Dawkins

AIDS,  deli  dana,  ve  bunun  gibi  bir  çok  hastalık 
hakkında  kıyamet  habercisi  yorumları  yapmak 
modaya  çok  uygun.  Ama  diyebiliriz  ki  iman,  çiçek 
virüsüyle kıyaslanabilecek kadar, dünyanın en büyük 
şeytanlarından biri ama yok edilmesi daha zor. 

- Richard Dawkins

Din  hiçbir  işe  yaramaz;  gece  yarısı  karanlık  bir 
mahzende orada olmayan siyah kediyi aramaktır. 

- Robert Heinlein

Din bir saçmalık.
 - Thomas Edison

Din,  insanın  alt  üst  olmuş  kendi  hayal  gücüyle 
yarattığı  var  olmayan  yaratıkların  korkusuyla, 
insanın  yargılama  yeteneğini  yok  ederek,  bütün  akli 
yeteneklerini kaybettirdi ve insanı en sefil, acınası köle 
haline getirdi. 

- Robert Owen
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Bilim  adamlarının  kesinliği  yok  ama  delilleri  var. 
Yaratılışçıların delilleri yok ama kesinliği var. 

- Ashley Montagu

Tarihte hiçbir din, hiçbir dönemde rasyonel bir temele 
sahip olmadı. Din, yardım olmadan bilinmeyenle başa 
çıkamayacak kadar zayıf insanların koltuk değneğidir.  

- Robert Heinlein

Yaratılışçılar, bir teoriyi, bütün gece sarhoş olduktan 
sonra hayal ettiğin bir şeymiş zannediyorlar. 

- Isaac Asimov

Mantığı, analitik felsefeyi, matematiği ve bilimi sizi 
yoldan çıkarmak  için Şeytan  icat etti. Fazla  rasyonel 
olmadan tövbe edin! Tanrı dinozor fosillerini (ve evrim 
için var olan  tüm genetik ve antropolojik delilleri) sizi 
kandırıp, onun var olmadığına inandırmak ve böylece 
sizi  sonsuz  cehennemle  cezalandırmak  için  yarattı. 
ÇOK  GEÇ  OLMADAN  TÖVBE  EDİN!  Hayvanların 
dinin ve büyünün böyle absürd ve genellikle korkunç 
aptallıklarını  yaptıklarını  asla  göremezsiniz.  Sadece 
insan böyle mantıksızca davranır. Bu onun zeki, ama 
yeterince zeki olmaması yüzünden ödemesi gereken 
bedeldir. 

- Aldous Huxley

Eğer  Tanrı  gerçekten  yoksa,  onu  yaratmamız 
gerekir. 

- Voltaire

Eğer  Tanrı  gerçekten  varsa,  onu  yok  etmemiz 
gerekir. 

- Mikhail Bakhunin
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Dindar  insanlar,  tanrılarının sevgisi veya dinlerinin 
emirlerinin  güzelliği  hakkında  ne  söylerse  söylesin, 
eğer davranışları başkalarına karşı yıkıcıysa ve şiddet 
doluysa, eğer başkalarına acı çektiriyorsa, biliniz ki o 
din yozlaşmıştır ve reform ciddi bir şekilde gereklidir. 

- Charles Kimball

Din şu an kadınların ilerlemesi önündeki  ilk engel. 
Din  insanları  geriye  götürüyor,  bilime  ve  gelişmeye 
karşı  çıkıyor.  Din  insanları  doğa  üstü  güçlerin 
korkusuyla  yutuyor.  İnsanların  mutluluğuna  engel 
oluyor ve tercihlerini yaşamalarına asla izin vermiyor. 

- Teslime Nesrin

Sizi  saçmalıklara  inandırabilenler,  size  katliam 
yaptırabilirler. 

- Voltaire

Din...  temel  olarak  korkuya  dayanır  ...  bilinmeye 
karşı  duyulan  korku,  yenilgi  korkusu,  ölüm  korkusu. 
Korku  her  acımasızlığın  anasıdır  ve  o  yüzden 
acımasızlık  ve  dinin  el  ele  gitmesine  şaşılmamalı. 
Benim din hakkındaki görüşüm Lucretius’la aynı. Onu 
korkudan doğan bir hastalık ve insan ırkına büyük bir 
mutsuzluk kaynağı olarak görüyorum. 

- Bertrand Russell

Tedavi  edilemez  derecede  dindar,  birçok  insanın 
ruhi durumu. 

- Thomas Edison

Din gerçek  sefaletin  ifadesi,  gerçek  sefalete  karşı 
protesto,  ezilen  yaratıkların  iç  geçirmesi,  kalpsiz  bir 
dünyanın duygusu, ruhsuz koşulların ruhu... İnsanların 
afyonudur. 

- Karl Marx
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Din ve milliyetçilik, bunların yanında gelenekler ve 
ne kadar saçma olursa olsun herhangi bir inanç, sadece 
bireyi diğer insanlara bağlar ve bütün insanların en çok 
korktuğu şeyden kaçıştır: yalnızlıktan. 

- Erich Fromm

Evrenin sırlarının kabul edilebilir bir açıklamasının 
olmaması, bir tane yaratmamızı gerektirmez. 

- J. Benbasset

Din o kadar absürd ki embesilliğe yakın. 
- Henry Mencken

Kuzey Afrika’daki zenci bir kadının resmiydi. Korkunç 
bir  kuraklık  yaşıyorlardı.  Ve  ölü  bebeğini  kucağında 
tutup  olabilecek  en  üzgün  ifadeyle  gökyüzüne 
bakıyordu. Resme baktım ve düşündüm: “Bu kadının 
tek  ihtiyacı  olan  şey  yağmurken  merhametli  ya  da 
sevgi dolu bir tanrıya inanabilmek mümkün mü?” 

- Charles Templeton

Din  %  99’u  şekerli  kurabiye  ve  %1’i  öldürücü 
arsenik olan fare zehiri gibidir. Din’in % 99’u gerçekler 
ve iyi mesajlardır ama geriye kalan %1 sizi öldürebilir. 
Cevapları diz çökerek, ve gözleri kapalı arayanlardan 
daha cahil ve işe yaramaz insanlar yoktur. Din, sıradan 
insanlar  tarafından  doğru,  zeki  insanlar  tarafından 
sahte, liderler tarafından kullanışlı kabul edilir. 

- Seneca

İnanmak,  düşünmekten  kolay.  Bu  yüzden, 
düşünenden çok inanan var. - Bruce Calvert

Eğer  Kuran,  Allah’ın  varlığını  ispatlıyorsa;  çizgi 
romanlar da Supermen’in varlığını ispatlıyor. 
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Putların, Kabenin istediği: Kölelik; Çanların, ezanın 
dilediği:  Kölelik;  Mihraptı,  kiliseydi,  tespihti,  salipti, 
Nedir hepsinin özlediği? Kölelik. 

- Ömer Hayam

Burada tanrı filan göremiyorum. 
- Yuri Gagarin (Uzaya ilk çıkan insan; yörüngedeyken 

üsse söylemişti)

Eğer Tanrı konuştuysa, niye herkes ikna olmadı? 
- Percy Bysshe Shelley

Bana  öyle  görünüyor  ki  herkesin  bilinen  tüm 
dinlerden ayrılma görevlerini yerine getirmenin zamanı 
geldi. 

- John Stuart Mill

Kişi  incelerse  imanın  her  savunuluşunda mantığa 
bir saldırı bulur. İmanı kucaklamak, aklı terk etmektir.

- George Smith

Batı dünyasında ve bu ülkedeki en korkutucu şey, 
bilimsel olarak yanlış şeylere inanan insanların sayısı. 
Eğer biri gelip bana dünyanın 10.000 yaşından genç 
olduğunu söylerse, bence bir psikiyatriste gözükmeli. 

- Francis Crick

Bir  insanın  ahlaki  davranışları  anlayışa,  eğitime 
ve  sosyal  bağlara  dayanmalıdır;  hiçbir  dini  temel 
gerekmez. İnsan, eğer ölümden sonra ceza korkusuyla 
ve ödül umuduyla kontrol altına alınmak zorundaysa, 
şüphesiz kötü bir yoldadır. 

- Albert Einstein

Din:  Umut  ve  korkunun  çocuğu;  cahil  olana 
bilinemeyenin doğasının açıklaması. 

- Ambrose Bierce
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Hatalı insanları yaratıp, sonra onları kendi hataları 
yüzünden  suçlayan  her  şeyi  bilen  ve  her  şeye  gücü 
yeten  bir  Tanrı  hikayesinin  mantığını  sorgulamamız 
gerekir. 

- Gene Roddenberry

Korku  beyni  felce  uğratır.  İlerleme  cesaretten 
doğar. Korku  inanır,  cesaret  şüphe eder. Korku  yere 
düşer ve dua eder. Cesaret ayakta durur ve düşünür. 
Korku kaçar, cesaret ilerler. Korku barbarlıktır, cesaret 
uygarlık.  Korku  tanrılara,  şeytanlara,  ruhlara  inanır. 
Korku dindir. Cesaret bilim. 

- Robert Ingersoll

Çağlardan  beri,  bir  tarafta  aklın  ve  düşüncenin 
izinde birkaç cesur insan ve diğer tarafta cahil büyük 
bir  dindar  kitle  arasında  ölümcül  bir  çatışma  devam 
ediyor.  Bu,  bilim  ve  imanın  savaşı.  Çok  az  insan 
mantığa,  onura,  adalete,  özgürlüğe,  bilinene  ve  bu 
dünyadaki  mutluluğa;  bir  çoğu  önyargıya,  korkuya, 
mucizelere, köleliğe, bilinmeyene ve ölümden sonraki 
sefalete güvendi. Çok az kişi “Düşün”, bir çok kişi “Diz 
çök ve iman et!” dedi. İlk şüphe ilerlemenin beşiği oldu, 
ve bu ilk şüpheden, insan ilerlemeye başladı. 

- Robert Ingersoll

Eğer  kötülükler  yok  edilecekse,  biz  yok  etmeliyiz. 
Eğer  köleler  serbest  bırakılacaksa,  bize  serbest 
bırakmalıyız.  Eğer  yeni  gerçekler  keşfedilecekse, 
biz  keşfetmeliyiz.  Eğer  elbisesizler  giydirilecekse; 
açlar  doyurulacaksa,  adalet  yerini  bulacaksa;  işçilik 
ödüllendirilecekse;  batıl  akıldan  kovulacaksa; 
korunmasızlar  korunacaksa  ve  sonunda  doğruluk 
zafer  kazanacaksa  bunların  hepsi  insanların  eseri 
olmalı.  Geleceğin  büyük  zaferleri  insanlık  tarafından 
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kazanılmalı ve sadece insanlık tarafından kazanılmalı.
- Robert Ingersoll

Dinsizler,  tarihin  her  çağında  insan  hakları  için 
savaştı, ve her zaman özgürlüğün ve adaletin korkusuz 
avukatı oldular. 

- Robert Ingersoll

Çağlar  boyunca,  güçlü  zayıfı  ezdi;  kurnaz  ve 
kalpsiz,  aptal  ve masum  olanları  tuzağa  düşürdü  ve 
köleleştirdi,  ve  insanlık  tarihinde,  hiçbir  yerde,  hiçbir 
Tanrı ezilenlerin yardımına koşmadı. 

- Robert Ingersoll

Dini  inançlar  insanlık  tarihi  boyuncu  güçlü  bir 
negatif güç oldu. Çok acı çektirip sorun çıkardılar ve 
ilerlemek,  gelişmek,  özgürleşmek  isteyen  insanların 
yoluna çıktılar. 

- A C Grayling

Din  adamları  ne  yapar?  Ortalıktaki  beyinsizleri 
hayali bir cehennemden kurtarabileceğine inandırarak 
hayatını  kazanır.  Bu  romatizma  için  yılan-yağı  satan 
bir satıcının yaptığı işten neredeyse farksız bir iş. 

- Henry Mencken

Din bir yığın çöpten daha fazla saygıyı hak etmiyor. 
- Henry Mencken

Eğer  dünya  en  parlak  dahilerinin,  bunlar  içinde 
halkın  bilgelik  ve  erdemlik  kanısında  bile  en  seçkin 
olanların din  konusunda  tamamen şüpheci olduğunu 
bilseydi şaşkınlıktan dona kalırdı. 

- John Stuart Mill
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Doğal  dünyada  her  yıl  çekilen  acı  düşünülebilir 
makul sınırların ötesinde. Benim bu cümleyi kurduğum 
dakika  içinde,  binlerce  hayvan  canlı  canlı  yeniyor, 
başka bir sürü hayvan hayatları için kaçıyor, korkuyla 
bağırıyorlar,  diğerleri  acımasız  parazitler  tarafından 
yavaşça  tüketiliyor,  her  türden  binlercesi  açlıktan, 
susuzluktan  ve  hastalıktan  ölüyor.  Ve  öyle  olmalı. 
Eğer bolluk dönemi olursa, bu gerçek, açlık ve sefalet 
tekrar gelene kadar nüfusta otomatik olarak bir artışa 
yol açacaktır. Elektronlarla, bencil genlerle, kör fiziksel 
güçlerle  ve  genetik  kopyalamayla  dolu  bir  evrende 
bazı insanlar acı çekecek, bazıları daha şanslı olacak 
ve  bunda  asla  bir  ritim,  bir  mantık  veya  bir  adalet 
bulamazsınız. Gözlemlediğimiz evren, eğer bir dizayn, 
bir  amaç,  bir  kötülük,  bir  iyilik  yoksa  ama  sadece 
acımasız  bir  aldırmazlık  varsa  bekleyebileceğimiz 
özelliklere sahip. 

- Richard Dawkins

Bu  benim  inancım:  Mutluluk  tek  iyilik;  akıl  tek 
meşale;  adalet  tek  ibadet,  insanlık  tek  din,  ve  sevgi 
tek rahip. 

- Robert Ingersoll

Çalışan iki el, dua eden binlerce elden daha çok iş 
yapar.

Dünyadaki  bütün  dinler  içinde,  esrarengiz  bir 
rastlantıyı görüyoruz: ezici bir çoğunluk sadece ailesinin 
ait olduğu dini seçiyor. En iyi delile, en iyi mucizelere, 
en iyi ahlaki yapıya, en iyi ibadethaneye, en iyi müziğe 
sahip olanı değil:  iş  tezgahdaki dinlerden bir  tanesini 
seçmeye  gelince,  dinlerin  potansiyel  erdemleri,  aile 
etkisinin  yanında  hiçbir  şey  ifade  etmiyor.  Bu  açık 
bir  gerçek  ve  kimse  de  inkar  edemez.  Ama  bunun 
nedensiz doğasını çok iyi bilen biri, bir şekilde dinine 
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sıkıca bağlanıyor, hem de öyle bir fanatiklikle ki, başka 
bir dine inananı öldürmeye hazır olarak. 

- Richard Dawkins
Bilimde sıklıkla bir bilim adamı “Evet, bu gerçekten 

güzel bir argüman, ben hatalıyım” deyip sonra kendi 
fikrini  değiştirir  ve  eski  fikrini  ondan  bir  daha  asla 
duyamazsınız. Bilim adamları bunu gerçekten yapar. 
Olması gerektiği kadar sık olmaz, çünkü bilim adamları 
da insan ve değişim bazen acı çektiricidir. Ama her gün 
olur. Bunun gibi bir şeyin siyasette veya dinde en son 
ne zaman gerçekleştiğini hatırlamıyorum. 

- Carl Sagan

Kutsal  fikri  basitçe  herhangi  bir  kültürdeki  en 
muhafazakar  fikirlerden  biridir,  çünkü  diğer  fikirleri, 
şüpheyi, ilerlemeyi, değişimi, suç haline getirir. 

- Salman Rüşdü

Komşumun, 20 tanrı var demesi veya hiç tanrı yok 
demesi bana hiçbir zarar vermez. Ne cebimden para 
çalar, ne de bacağımı kırar. 

- Thomas Jefferson

Dünyada şu an Adem ve Havva hikayesine inanan 
zeki bir erkek veya kadın kaldı mı? Eğer ona  inanan 
birini bulursanız kafasına bir  tane vurun ve bir  yankı 
duyacaksınız. Kiralık boş bir oda var. 

- Robert Ingersoll

Büyük  Angelo’nun,  bir  kiliseyi  dekore  ederken, 
terlik giymiş birkaç melek çizdiği söylenir. Bir kardinal, 
resme bakıp  sanatçıya  sormuş:  “Kim  şu güne  kadar 
terlikli  melek  görmüş?”  Angelo,  başka  bir  soruyla 
cevap vermiş: “Kim şu güne kadar çıplak ayaklı melek 
görmüş?” 

- Robert Ingersoll
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Muayeneye  gelen  tesettürlü  kızlarımız  ve 
kadınlarımız  soyununca,  dayanılmaz  bir  ter  kokusu 
yayılır. Memelerinin  altı  kırmızı  ve  kokulu  bir  sıvı  ile 
kaplıdır.  Din  uğruna  eliniz  ıslanır,  mideniz  bulanır. 
Türbanları  yumurta  gibi  sert  olsun  ve  dik  dursun 
diye,  eski  röntgen  filmlerini  kesip,  iki  kat  eşarbın 
altına  koyuyor  bazıları.  Başlarını  açtıklarında,  baş 
derileri,  havasızlıktan  suları  akan,  cılk  yaradır.  Ve 
bizden,  yani  hekimlerden,  tam  da  bu  yaralar  için 
tedavi  isterler. Dünyada bu kadar  iğrenç bir manzara 
ile  karşılaşmamışsınızdır  Mine  Hanım.  D  vitamini 
eksikliğinden  geçtim,  fındık  kadar  beyni  olan  erkek 
zihniyetinin  marifeti  bu  işte!  Yeryüzünde  kadınlarına 
bunu reva görürken, öbür dünyada açık saçık hurilerin 
hayali ile yaşamak yetiyor o zihniyete!..

- Bir Kadın Doktor

Yarattıklarını  cezalandıran  ve  ödüllendiren  ya 
da  bizim  yaşayacağımız  bir  irade  türüne  sahip  bir 
tanrı  düşünemiyorum.  Bedensel  ölümden  sonra 
kişinin  yaşamını  sürdürdüğüne  ne  inanırım,  ne  de 
inanacağım... 

- Albert Einstein

İnsan,  inanma  istekliliğiyle  orantılı  olarak  değil, 
şüphe etme hazırlılığıyla orantılı olarak uygarlaştı. 

- Henry Mencken

Tanrının  sevgisinden  en  çok  bahsedenler,  tarih 
boyunca  insan özgürlüğüne ve mutluluğuna en derin 
nefreti gösterdi. 

- E. Haldeman-Julius

İyi sıfatını, yarattıklarına uyguladığım zaman benim 
aradığım niteliklere  sahip olmayan hiçbir  varlığa  “iyi” 
demem. Ve eğer böyle bir varlık ona bunu demediğim 
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için beni cehenneme yollayacaksa; giderim. 
- John Stuart Mill

Amerika’da devlet okullarında hiçbir dinin öğretilmesi 
gerektiğine inanmıyorum. 

- Thomas Edison

Aptallar! Siz  tanrıyı bilinçli bir varlık sanıyorsunuz. 
Tanrı bir gücü ifade etmek için kullanılır. Bu güç hiçbir 
şeyi  yaratmadı,  sadece  işlerin  yolunda  gitmesine 
yardımcı oluyor. Dualara cevap vermiyor, ama size bir 
problemi  çözmeniz  için  yol  gösterebilir.  Sizi  etkileme 
gücü var, ama sizin adınıza karar veremez. 

- Diogenes

Ahlak, size ne söylenirse söylensin doğru olanı; din, 
doğru ne olursa olsun, size söyleneni yapmaktır.

İnsanın  laneti,  ve  neredeyse  yaşadığı  tüm 
trajedilerin  sebebi,  onun  muazzam,  inanılmaza 
inanabilme kapasitesidir. 

- John Stuart Mill

Bir  zamanlar  dünyayı  din  yönetiyordu.  Şimdi  o 
zamanlara “Karanlık Çağlar” deniyor. 

- Ruth Hurmence Gren

En kanlı, en vahşi savaşlar dini nefrete dayanarak 
yapıldı. Ki bunda benim için bir sorun yok. Ne zaman 
bir  grup  kutsal  insan  dışarı  çıkıp  birbirini  öldürmek 
istese, ben mutlu bir adam olurum. 

- George Carlin

Ey Aptal  insan! Daha bir  solucan bile yapamayan 
ama Tanrıları düzinelerce yapan! 

- Michel Montaigne
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İnanıyorum  ki  din,  genel  olarak  konuşuyorum, 
insanoğluna  bir  lanet  oldu. Ahlaki  taraftaki makul  ve 
abartılan hizmetleri, temiz ve dürüst düşünceye verdiği 
zararın çok gerisinde kaldı. 

- Henry Mencken

İnsanlık  düşmanı  üç  din  ortaya  çıktı:  Musevilik, 
Hıristiyanlık  ve  İslam.  Bunlar  gök-tanrı  dinleri. 
Tamamen ataerkiller (Tanrı her şeye gücü yeten baba) 
ve bu yüzden gök-tanrı ve onun dünyalı delegelerinin 
etkisinde kalan ülkelerde 2000 yıldır kadın düşmanlığı 
var. Gök-tanrı kıskanç tabi ki. Yeryüzündeki herkesten 
tam  itaat  bekliyor  çünkü  o  tek  bir  kabile  için  değil 
bütün  insanlar  için  orada.  Ona  karşı  gelenler  onun 
dinine  inandırılmalı  veya  öldürülmeliler.  Sonuçta, 
totalitaryanizm  gök-tanrının  amaçlarına  hizmet 
edebilecek  tek  politik  sistem.  Herhangi  bir  liberal 
hareket onun ve dünyalı delegelerinin otoritesini tehlike 
altına sokuyor. Tek tanrı, tek kral, tek papa, fabrikada 
tek usta, evde tek baba-lider. 

- Gore Vidal

Irkımızın  en  uygar  kesiminde  din  inancının 
kaybolması,  çocukluktan  olgunluğa  doğru  atılan  bir 
adım. 

- Charles Eliot Norton 

Seher Yaşar, 6.12.2008
+
Kafama takılan bi saçma konuda şu... 
Eğer  Allah  çok  çok  güçlüyse  ve  şeytan  da  onu 

görüp ne yapabileceğini biliyorsa... ona nasıl oluyor da 
karşı çıkıyor?.. 

Demek ki şeytan da Allah kadar güçlü ya da Allah o 
kadar da güçlü değil...
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En ufak bi’şeyden bile böyle bi saçmalık çıkıyor.... 
ve millet hala uyumaya devam ediyor....

Seher Yaşar, 6.12.2008
+
Var mı dünyada günah işlemeyen söyle
Yaşanır mı hiç günah işlemeden söyle
Bana kötü deyip kötülük edeceksen
Yüce Tanrı ne farkın kalır benden söyle 
 
Beni özene bezene yaratan kim, sen
Yolumu da çizmişsin önceden
Madem bana günah işleten sen
Nedir öyleyse o cennet cehennem...
 
Cennete huriler varmış kara gözlü
İçkinin de ordaymış en güzeli
Desene biz çoktan cennetlik olmuşuz
Bak bir yanda şarap bir yanda sevgili
 
Sen sofusun hep dinden dem vurursun
Bana da sapık dinsiz der durursun
Peki ben ne görünüyorsam o’yum
Ya sen ne görünüyorsan o’musun

Kim görmüş o cenneti cehennemi
Kim gitmiş de getirmiş haberini
Kimselerin bilmediği bir dünya
Korkulmaya özlenmeye değer mi...
 
Neredesin, sana başkaldırmışım işte
Karanlık içindeyim ışığın nerede
Cenneti ibadetle kazanacaksam
Senin ne cömertliğin kalır bu işte...
 
Sen içmiyorsan içenleri kınama bari
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Bırak aldatmacayı iki yüzlülükleri
Şarap içmem diye övünüyorsun ama
Yediğin haltlar yanında şarap nedir ki..

En büyük söz denen Kuran bile
Arada bir okunur besmeleyle
Kadehte ise öyle bir ayet var ki
Okur insan her zaman her yerde
 
Gökleri yarıp darmadağın ettiğin gün
Pırıl pırıl yıldızları kararttığın gün
Sen sorguya çekmeden ben sana soracağım
Ey Tanrı, hangi günahım için beni öldürdün?
 
İnsan son nefese hazır gerekmiş
Nasıl ölürse öyle dirilecekmiş
Biz her an şarap ve sevgili ileyiz
Böylece dirilirsek işimiz iş...

Biz aşka tapanlarız, Müslüman değil
Cılız karıncalarız, Süleyman değil,
Biz eskiler giyen benzi soluklarız
Pazarda sırma satan bezirgan değil...
 
Şarabım, kasem, sevgilim, bir de çimen
Bırak bana bunları, al cenneti sen.
Cennetmiş, cehennemmiş, kuru laf bunlar
Kim gitmiş cehenneme, kim dönmüş cennetten?

Ben şarap içiyorum doğrudur
Aklı olan da beni haklı bulur
İçeceğimi biliyordu Tanrı
İçmesem Tanrı yanılmış olur...

Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin
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Tekkede manastırda eremezsin
Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada
Cennetin, cehennemin üstündesin...
 
Meyhanede kendini bilenler bulunur…
Bilmeyeni ayırmak da kolay olur.
Yıkılsın bilgisizlik yuvası medrese
Oradan kendini bilip de çıkan hiç yoktur…
Seher Yaşar’dan 6.12.2008
+
Sayın Seher Yaşar,
Öncelikle kucak dolusu sevgimiz var…

6.11.2008 tarihinde gönderdiğin 5 iletiyi okudum.
Sendeki akla, sağduyuya, mantığa hayran oldum. 

İlk  iletilerinden  birinde  “Sana  yararlı  olurum!” 
demiştin.

Gerçekten de bu sözünü yerine getirdin…

Hele o Arap kadının görüşleri ne müthişti. 
Kesip atmıştı muarızların dilini…

Bu tür iletiler bekliyorum senden…
Akıl dolu bilgilerini esirgeme benden…

Şimdi kal sağlıcakla,
Yeniden sevgiler sana…
 Av. Hayri Balta, 7.12.2008
+
Hayri Bey,
İnsanlara faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana!..
Elbette  bu  tür  bilgileri  sizinle  paylaşacağım  zaten 

bunun için rahatsız ettim sizi ..
Aslında  bunlar  benim  mantığım  değil  olması 



25

ATEİST MİSİNİZ?

gereken bu bence.
Beynini  birazcık  olsun  tutsaklıktan  kurtaran  her 

insan düşünebilir bunları ..
Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ..
Seher Yaşar, 7.12.2008
+
ALINTIDIR..
Bakara (178)
Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas 

farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına 
karşı kadın kısas edilir...

Bu ayette açıkca kadınlar köle sıfatının bile altında 
tutuluyor.

Bakara (187)
Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal 

kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz...
Bakara (223)
Kadınlarınız  sizin  ekinliğinizdir.  Ekinliğinize 

dilediğiniz  biçimde  varın.  Kendiniz  için  (geleceğe 
hazırlık olarak) güzel davranışlar takdim edin. Allah’a 
karşı gelmekten sakının ve her hâlde onun huzuruna 
varacağınızı  bilin.  (Ey  Muhammed!)  Mü’minler’i 
müjdele.

Bu  ayetlerde  ise  kadınlar’ın  kullanılabilen  bir  mal 
olduğu  bir  kez  daha  ortaya  çıkıyor.  Kadınlar  ilişkiye 
girmek istiyor mu? Allah bunu umursamıyor.

Bakara (227)
Eğer  (yemin  edenler  yeminlerinden  dönmeyip 

kadınlarını)  boşamaya  karar  verirlerse  (ayrılırlar). 
Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Bakara (228)
Boşanmış  kadınlar  kendi  kendilerine  üç  ay  hali 

(hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer Allah’a ve 
ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah’ın kendi rahimlerinde 
yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları bu 
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süre  içinde  barışmak  isterlerse,  onları  geri  almağa 
daha  çok  hak  sahibidirler.  kadınların,  yükümlülükleri 
kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar 
üzerinde  bir  derece  farkı  vardır.  Allah  mutlak  güç 
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bakara (230)
Eğer erkek karısını  (üçüncü defa) boşarsa, kadın, 

onun  dışında  bir  başka  kocayla  nikahlanmadıkça 
ona helal olmaz. (Bu koca da) onu boşadığı takdirde 
onlar  (kadın  ile  ilk  kocası)  Allah’ın  koyduğu  ölçüleri 
gözetebileceklerine  inanıyorlarsa  tekrar  birbirlerine 
dönüp  evlenmelerinde  bir  günah  yoktur.  İşte  bunlar 
Allah’ın, anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir.

Bakara (231)
kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini 

bitirdikleri  zaman, ya onları  iyilikle  tutun yahut  iyilikle 
bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları 
tutmayın. Bunu kim yaparsa kendine zulmetmiş olur. 
Sakın  Allah’ın  âyetlerini  eğlenceye  almayın.  Allah’ın 
üzerinizdeki  nimetini,  size  öğüt  vermek  için  indirdiği 
Kitab’ı  ve  hikmeti  hatırlayın. Allah’a  karşı  gelmekten 
sakının ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Bu ayetlerde nikahlama ve boşanma yetkisi yanlızca 
erkeğe  verilmektedir.  Kadın  boşansa  bile  özgür 
değildir,  erkek  istediği  kadar  elinde  tutar.  Kadının, 
erkekler arasında paylaşılan öylesine bir mal olduğunu 
en bariz kanıtlarından biridir. Kadın hamileyse istediği 
kadar elinde tutma yetkisi bile veriliyor erkeklere.

Nisa (3)
Eğer,  (velisi  olduğunuz)  yetim  kızlar  (ile  evlenip 

onlar)  hakkında  adaletsizlik  etmekten  korkarsanız, 
(onları  değil),  size  helâl  olan  (başka)  kadınlardan 
ikişer,  üçer,  dörder  olmak  üzere  nikahlayın.  Eğer  (o 
kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan 
korkarsanız o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz 
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(cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için 
daha uygundur.

Nisa (15)
kadınlarınızdan  fuhuş  (zina)  yapanlara  karşı 

içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, 
o  kadınları  ölüm  alıp  götürünceye  veya  Allah  onlar 
hakkında  bir  yol  açıncaya  kadar  kendilerini  evlerde 
tutun (dışarı çıkarmayın).

Nisa (24)
(Savaş  esiri  olarak)  sahip  olduklarınız  hariç,  evli 

kadınlar  (da  size)  haram  kılındı.  (Bunlar)  üzerinize 
Allah’ın  emri  olarak  yazılmıştır.  Bunların  dışında 
kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla 
mallarınızla  (mehirlerini  verip)  istemeniz  size  helal 
kılındı. Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanıza karşılık 
sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir 
belirlendikten  sonra,  onunla  ilgili  olarak  uzlaştığınız 
şeyler konusunda size günah yoktur. Şüphesiz ki Allah 
(her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tüm  ayetleri  yazmıyorum  uzayıp  gidecek  liste 
yoksa. Bir erkeğin birden fazla eş alma hakkı olduğunu, 
zina  yaptığı  iddia  edilen  kadın  için  4  yalancı  şahit 
bulunursa  ölene  kadar  eve  hapsedilebileceği,  esir 
olarak alınan  kadınların  keyfe göre eş  yapılabileceği 
açıkca belirtiliyor.

Ahzab (59)
Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin 

kadınlarına  söyle,  bedenlerini  örtecek  elbiselerini 
giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha 
uygundur.  Şüphesiz  Allah  çok  bağışlayıcıdır,  çok 
merhamet edicidir.

Sanırım çarşaf için bahane olsun diye eklenmiş bir 
ayet.

Al-i İmran (14)
kadınlar,  oğullar,  yük  yük  altın  ve  gümüş,  salma 
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atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı 
şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının 
geçimliğidir.  Oysa  asıl  varılacak  güzel  yer  ancak 
Allah’ın katındadır.

Bu  ayette  açıkça  kadınların  insan  olmadığı, 
yanlızca  erkeklerin  arzuladığı  süslü  şeyler  olduğu 
belirtilmektedir. Kadının herhangi bir  şey arzulamaya 
hakkı  yok  zira  erkek  için  yaratılmış  zaten  bunuda 
sonraki ayetlerde açıklıyor.

Şuara (166)
“Rabbinizin,  sizin  için  yarattığı  eşlerinizi  bırakıyor 

da  insanlar arasından erkeklere mi  yanaşıyorsunuz? 
Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.”

Bu  ayette  de  açıkca  erkeklerin,  kendileri  için 
yaratılan  kadın  ile  ilişkiye  girmeleri  isteniyor.  Allah 
erkekleri  o  kadar  çok  seviyor  ki  onlar  için  kadını 
yaratıyor.  Yarattığı  oyuncakları  bırakıpta  birbirlerine 
yönelincede sinirlenip, hadlerini aşmakla itham ediyor. 

Yusuf (109)
Biz  senden  önce  de,  memleketler  halkından 

ancak  kendilerine  vahyettiğimiz  birtakım  erkekleri 
peygamber  olarak  gönderdik.  Yeryüzünde  dolaşıp 
da,  kendilerinden  önce  gelenlerin  akıbetlerinin  nasıl 
olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah’a 
karşı  gelmekten  sakınanlar  için  daha  iyidir.  Hâlâ 
aklınızı kullanmıyor musunuz?

Nahl (43)
Senden  önce  de  ancak,  kendilerine  vahyettiğimiz 

birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer 
bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

Enbiya (7)
Senden  önce  de  ancak  kendilerine  vahyettiğimiz 

bir  takım  erkekleri  peygamber  gönderdik.  Eğer 
bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

Kendi  katından  bilgi  vermek  için  de  hep  erkekleri 
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seçtiğini açık şekilde pek çok ayette dile getirmekten 
çekinmiyor. Sonuçta kadınları da onlar  için yaratmış. 
Bilgi  vermek  için  de  onları  seçiyor.  Erkekleri  sürekli 
yüceltiyor.

Nur (30)
Mü’min  erkeklere  söyle,  gözlerini  haramdan 

sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için 
daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından 
hakkıyla haberdardır.

Allah ırzını koruyan erkekleri daha çok seviyor.
İsra (40)
Rabbiniz  erkek  çocukları  size  seçip-ayırdı  da 

kendisine  meleklerden  kız  çocukları  mı  edindi? 
Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.

Saffat (149)
Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları Rabbinin 

de, erkek çocukları onların mı?
Saffat (153)
Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti?
Necm (21)
Erkek size de, dişi O’na mı?
Allah açıkca kızları istemiyorum diyor.
Ayetlerden de anlaşılacağı gibi Allah tam bir erkek 

sevendir. Erkekleri yüceltiyor, sözcüsü olarak seçiyor. 
Onlar  için  kadın  yaratıyor.  Kadınları  ise  aşağılıyor, 
kölenin  bile  altında,  insan  olmayan  varlıklar  olarak 
niteliyor.

Müslümanlar  arkadaşlar  bunu  açıklayabilirler  mi 
acaba. Allah  neden  erkekleri  bu  kadar  çok  seviyor? 
Sizce bu çifte standart değil mi? Erkeklere soruyorum, 
bir  kadın olsanız bu ayetleri okuduktan sonra  islam’ı 
seçer miydiniz?

Seher Yaşar, 7.12.2008
+
Muhammed’in biricik kızı Fatima, Ali ile nikahlıdır.
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Hz.  Ali’nin,  esi  Fatima  üzerine  -ikinci  bir  eşle- 
evlenme  tesebbüsünde  ortaya  çıkmıştır.  Bunun  Hz. 
Fatima’yi  üzecegini,  günaha  sokabilecegini  (fitne), 
ailenin huzur ve mutluluğunu gölgeleyecegini düsünen 
Hz. Peygamber (sa.) yangını ilk kıvılcımında önlemek 
üzere  derhal  harekete  geçmiş,  “Ali  eşi  Fatima’yi 
boşamadıkça üzerine o kadını alamaz!” demiş, sevgili 
damadı  da  eşini  ve  kayınpederini  üzmemek,  aile 
mutluluğuna gölge düsürmemek için bu teşebbüsünden 
vazgeçmistir. (Buhari, Nikah, 109; Ebu-Davud, Nikah, 
13; Avnu’l-Ma’bud, c. VI, s. 76-81)

Bu  alıntı  “Islam  Hukuku  Profosoru  Hayrettin 
Karaman” ‘in web sitesinden alınmiıtır.

Kaynak:  http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/
laikduzen/1/0137.htm

Muhammed  çok  eşliliğin  kadını  üzeceğini,  ailenin 
huzur  ve mutluluğunu  gölgeleyeceğini  söylüyor.  Duy 
da inanma!

Hoca verir talkını, kendi lop lop yutar salkımı!
Müslüman  arkadaşlar  bu  konuda  ne  düşünüyor 

acaba? (veya düşünüyorlar mi?)
Muhammed kendisi eş üstüne eş alırken, ve diğer 

Müslümanlara  da  çok  eşliliğe  ruhsat  verirken,  konu 
kendi kızıyle iilgili olunca neden böyle hiddetleniyor?

Çünkü o nie evLendi? Yardım etmek icin kadın duL 
ve fakirdi (ha ha ha)

Eee hadi diyelim fakirdiler,fakir olsa ne olacak, dul 
olsa  ne  olacak?  Madem  yardım  edeceksin,  dulları 
yetimleri, fakirleri yatağından geçirmen sart mı?

Hem dersiniz  “Muhammed’in  kendisi  fakir  idi,  yari 
ac  yari  tok  yaşardı  dersiniz,  e  o  kadar  kadina  nasıl 
baktı? Daş mı yiyor bu kadınlar?

İlk  eşi  Hatice  bile  senin  bu  dediklerini  çürütür. 
Mekkenin en zengin ve egemen kadını. Üstelik senin 
muhammed  de  onun  servetinin  üstüne  konmuş. 
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Karşılığında ise o kadıncagıza “peygamber eşi olma “ 
onurunu vermiş..

Aişe: Babası Bekir Mekke’nin en zengin sömürgen 
kodamanlarından  ve  Muhammed’in  kankası.  Üstelik 
de  Aişe  daha  9  yaşında  Muhammedi’n  koynunda! 
Burada ayrı bir paragraf açıp sormak istiyorum:

“ Ya eyyühel müslimüün..! sizlerin  içinde elli küsur 
yaşına  gelip  de  6  yaşında  bir  kız  çocuğunu  almak 
isteği  varmıdır?  Ya  da  6  yaşındaki  kızınızı  hem  de 
arkadaşınız olan birine hediye eder misiniz?

Bunları  yapabilecek  kişiler  iseniz  lütfen  dışarı. 
Buradakileri de kirletmeyin bu fesat beyninizle.

Yok, eğer biz bunları  yapmayız derseniz… derhal 
islamı bırakın!

Zeynep  Binti  Cahş:  Muhammed’in  hala  kızı  ve 
Mekken’in  en  zenginlerinden  olan  ailenin  bir  ferdi. 
Muhammed’in de evlatlığının eski karısı.

Cüveyriye:  Muhammed’in  bizzat  yönettiği 
gazvelerden  birinde  tüm  ailesi,  eşi,  babası  vs.  gözü 
önünde kılıçtan geçirilmiş ve o kabile  reisinin de kızı 
olan Yahudi Hatun.

Hafsa:  Ömerin  kız  kardeşi.  Ömerin  serveti  de 
malumunuz! Bir de Osman adlı şahsın kız kardeşi var 
(adını anımsayamadım ) Osman da Mekke’nin Tüsiad 
yönetiminden ve üstelik de halifedir.

Şimdi burada dikkatinizi çekti mi ?
Muhammed’den sonra gelen 4 halifeden üçünün ya 

kızı ya kız kardeşi Muhammed ile evli. Alinin böyle bir 
şansı yok, çünkü Muhammed’in damadı . 

Bu üç kişi Muhammed’in halifesi oluyor.
Fakat Ali efendiye bir türlü sıra gelmiyor. Ona sıra 

gelir gibi olunca da çarşı pazar karışıyor…
Seher Yaşar, 7.12.2008
+
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türkiye  Cumhuriyeti’nin  kurucusu  büyük  önder 

Mustafa  Kemal  Atatürk’ün  biyografisi  ve  yapmış 
oldukları için internette bilgi alınabilecek bazı siteler

Atatürk Sitesi (I)
Atatürk Sitesi (II)
Atatürk’ün  El  Yazısından  İslam  Hakkında  Gerçek 

Düşünceleri
Atatürk’ün  hazırlattığı  Lise  II  Tarih  Kitabı’nda 

İslamiyet, Kuran Ve Muhammed Hakkındaki Bilgiler
Bu tarih kitabından bir alıntı: 
“Muhammed’in  koyduğu  esasların  toplu  olduğu 

kitaba Kuran denir. Bu esasları ihtiva eden cümlelere 
Ayet, Ayetlerden mürekkep parçalara da Sure derler. 
İslam an’anesinde, bu ayetlerin Muhammed’e Cebrail 
adında bir melek vasıtasile Allah tarafından vahiy, yani 
ilham edildiği kabul olunur.” Sayfa 90

Kuran diyor ki:
“Allah’ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, 

Allah’ın  kanununda  kesinlikle  bir  sapma  da 
bulamazsın.” Kuran - Fatır/43.

Atatürk diyor ki:
Zaman  süratle  ilerliyor.  Milletlerin,  toplumların, 

kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. 
Böyle  bir  dünyada,  asla  değişmeyecek  hükümler 
getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişmesini inkar 
etmek olur..” Atatürk

“Evet  Karabekir,  Arapoğlu’nun  yavelerini  Türk 
oğullarına  öğretmek  için  Kuran’ı  Türkçe’ye  tercüme 
ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık 
edip de aldanmakta devam etmesinler..” Atatürk Kazım 
Karabekir-Paşaların Kavgası Syf,159 
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Benim  bir  dinim  yok  ve  bazen  bütün  dinlerin 
denizin  dibini  boylamasını  istiyorum.  Hükümetini 
ayakta  tutmak  için  dini  kullanmaya  gerek  duyanlar 
zayıf  yöneticilerdir,  adeta  halkı  bir  kapana  kıstırırlar. 
Benim halkım demokrasi  ilkelerini gerçeğin emirlerini 
ve  bilimin  öğretilerini  öğrenecektir.  Batıl  inançlardan 
vazgeçilmelidir.  İsteyen  istediği  gibi  ibadet  edebilir. 
Herkes kendi vicdanının sesini dinler. Ama bu davranış 
ne  sağduyulu  mantıkla  çelişmeli  ne  de  başkalarının 
özgürlüğüne  karşı  çıkmasına  yol  açmalıdır... 
Atatürk-1926

Dünyada  her  şey  için, medeniyet  için,  hayat  için, 
başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve 
fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, 
doğru  yoldan  sapmaktır.  Yalnız  ilmin  ve  fennin 
yaşadığımız  her  dakikadaki  safhalarının  gelişimini 
anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. 
Bin,  iki  bin,  binlerce  yıl  önceki  ilim  ve  fen  lisanının 
koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen 
uygulamaya  kalkışmak  elbette  ilim  ve  fennin  içinde 
bulunmak değildir. 

- Mustafa Kemal Atatürk

Arkadaşlar,  efendiler  ve  ey  millet,  iyi  biliniz  ki, 
Türkiye  Cumhuriyeti  şeyhler,  dervişler,  müritler, 
meczuplar  memleketi  olamaz.  En  doğru,  en  hakiki 
tarikat, medeniyet tarikatıdır. 

- Mustafa Kemal Atatürk

Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, 
hiçbir  donmuş  ve  kalıplaşmış  kural  bırakmıyorum. 
Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. 

- Mustafa Kemal Atatürk
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Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, 
babaların,  emirlerin  arkasından  sürüklenen  ve 
falcılara,  büyücülere,  üfürükçülere,  muskacılara  talih 
ve hayatlarını emanet eden insanlardan mürekkep bir 
kütleye, medeni bir bir millet nazariyle bakılabilir mi? 

- Mustafa Kemal Atatürk

Dünyaca  malum  olmuştur  ki,  bizim  devlet 
idaresindeki  ana  programımız,  Cumhuriyet  Halk 
Partisi  programıdır.  Bunun  kapsadığı  prensipler, 
idarede  ve  siyasette  bizi  aydınlatıcı  ana  hatlardır. 
Fakat, bu prensipleri,  gökten  indiği  sanılan kitapların 
dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, 
gökten ve gaipten değil,  doğrudan doğruya hayattan 
almış  bulunuyoruz.  Bizim  yolumuzu  çizen;  içinde 
yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk Milleti ve 
bir de milletler tarihinin binbir facia ve ıstırap kaydeden 
yapraklarından çıkardığımız neticelerdir. 

- Mustafa Kemal Atatürk
Seher Yaşar, 7.12.2008
+

SORULAR, SORULAR…
1400  yaşında  olmasına  rağmen,  bugünün 

ihtiyaçlarına da cevap verdiği ve bilim yanlısı olduğu 
iddia  edilen  Kuran’da  şu  sorularımın  cevaplarını 
bulamadım:

1)  Adem  ve  Havva  hangi  tarihte  yaratıldılar? 
Cennete hangi tarihte girdiler? Hangi tarihte cennetten 
kovuldular?

2) Önce Adem mi yaratıldı, Havva mı? Aralarında 
ne kadar yaş farkı vardı?

3) Doğmadıklarına göre Havva ve Adem’in göbekleri 
var  mıydı?  (Hani,  çamurdan  mı,  yoksa  pıhtıdan  mı 
yaratıldığı tartışma konusu olan ilk insan..)

4) Ya da hayali cennetten kovulmadan önce, cinsel 
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organları var mıydı?
5)  Vardı  ise  ne  için  vardı?  (madem  ki  cinsellik 

yasaktı?..)
6)  Ya  da  Havva’nın  göğüsleri  var  mıydı?  (Çocuk 

emzirmeyeceğine  göre)?  Yoksa  bunlar  Cennet’ten 
kovulur kovulmaz mı oluştular?

7) Ya da Adem ve Havva’nın hormonları önceden 
var mıydı? Vardıysa, (testosteron, östrojen, prolaktin, 
oksitosin vs.) ne amaçla vardı?

8) Havva, adet görüyor muydu?
9) Adem  ile  Havva’nın  kıyafetleri  nasıldı?  Havva, 

başörtülü müydü, çarşaflı mı? Yoksa?.. 
10) Eğer bunlar yok idiyse, nasıl oldu da birbirlerine 

cinsel arzu duydular?.. Var  idiyse, bu arzudan dolayı 
neden cezalandırıldılar? 

Yani hem insanin beynine, ve bedenine cinsellikle 
ilgili her türlü mekanizmayı ve kimyasallığı koy, hem de 
cinselliği yaşadıklarında cezalandır

Adalet bu mudur?
11) Cennette yasak olduğu söylenen meyvenin adı 

neydi?  Bu  yasak  meyve  bugün  dünyada  yasak  mı 
değil mi? Niye?

12) Ensest ilişki, günah mıdır, değil midir? (Adem ve 
Havva’nın çocukları ensest ilişki ile çoğalmış olmalı...  
Yoksa,  dünya  belli  bir  nüfusa  ulaşıncaya  kadar  ana 
ve  babalar  Allah’ın  verdiği  bir  özel  formülle  seks 
yapmadan çocuklarını çamurdan mı yapmaya devam 
ettiler?

13) Adem ile Havva ne kadar yaşadılar? Kaç yılında 
öldüler?

Ayrıca,  Muhammed’in  kendisinin  Allah’ın-varsa 
eğer-  elçisi  olduğunu  iddia  ederek  İslamiyet  dinini 
ortaya çıkarması üzerine de şu sorular akla geliyor:

Eğer siz Allah-varsa eğer- olsa idiniz:
1)  Dünyadaki  tüm  insanlara  hitap  edecek  bir 
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kitap  gönderecek  olsanız,  sadece  Arapça  dilini  mi 
kullanırdınız? Yoksa, ne kadar dil varsa o kadar dilde 
hazırlamış olduğunuz kitapları mı gönderirdiniz? 

2) Dünyadaki tüm insanlara zaman zaman mesajlar 
iletmek  isteseniz,  bir  aracı  (elçi/peygamber)  mi 
kullanırdınız yoksa doğrudan mı iletirdiniz?

3) Dünyadaki tüm insanlara en son dini göndermek 
isteseniz, sadece Arabistan’a bir elçi mi gönderirdiniz, 
yoksa dünyanın her bir yerine aynı anda aynı şeyleri 
anlatmak için birden çok elçiler mi gönderirdiniz? 

4) Dünyadaki  tüm insanların  iyi olmasını ve doğru 
yolu bulmasını mı isterdiniz? Eğer bu sorunun cevabı 
“evet” ise, onlara kötülüğü veren şeytana karışmadan, 
şeytanlığını  yapmasına  müsaade  eder  miydiniz? 
(Tavşana  kaç,  tazıya  tut  mu  derdiniz?)  Şeytanı  yok 
etmez miydiniz?

6)  Elçinizi  görevlendirirken,  kimsenin  şahit  olarak 
bulunmadığı bir mağarada mı görevi tebliğ ederdiniz? 
Sonra  da  herkesin  bu  elçiye  inanmasını  bekler 
miydiniz? 

Bu  sorulara  benim  verdiğim  cevaplar,  benim 
Muhammed’in  bahsettiği  Allah’ın  benim  Allah’ım 
olabilecek kadar ileri düşünceli olduğunu göstermiyor.. 
Ve  bu  yüzden,  Muhammed’in  anlattıklarına 
inanmıyorum. 

+
Ahzab  Suresi  ilginç  bir  Sure’dir.  Bu  Sure’yi  genel 

olarak  Muhammed  kendine  yontacağı  şeyler  için 
kullanmıştır. Örneğin 50 ve 51. Ayet’lerde Zeynep  ile 
evlenmesini,  uçanı  kaçanı  nikahına  alabilmeyi  veya 
boşayabilmeyi  güya  Allah’tan  geldi  diye  sahabeye 
yutturmuştur.  Sahabe  bu  Ayet’leri  dinlemiş,  fakat 
“ulan  bütün  evrenin  sahibi  olan  koskoca  Allah’ın 
senin uçkurundan başka bir  işi yok mu” diye bir soru 
yöneltmişler  midir,  bilemiyoruz.  Fakat Ayşe’nin  buna 
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itiraz eder tarzda bir Hadis’i olduğunu biliyoruz;
Görüyorum ki  senin  rabbin,  senin hevan  (şehvete 

düşkünlük)  için  koşuyor.  (Buhari Tecrit  1721, Muslim 
Rıda 1464)

Şimdi Ahzab  Suresi’nin  53-54-55  ve  56’sini  tefsir 
edelim;

Ahzab-53  ‘Ey  iman  edenler!  Siz  zamanını 
gözetlemeksizin,  bir  yemeğe  davet  edilmedikçe, 
Peygamber’in evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz 
vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete 
dalmayın. Çünkü bu hareketiniz Peygamber’i üzmekte, 
fakat  o  (size  bunu  söylemekten)  utanmaktadır. Ama 
Allah,  hakkı  söylemekten  çekinmez.  Peygamber’in 
hanımlarından  bir  şey  istediğiniz  zaman  perde 
arkasından isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz, hem de 
onların  kalpleri  için  daha  temiz  bir  davranıştır.  Sizin 
Allah’ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun 
hanımlarını nikahlamanız asla caiz olamaz. Çünkü bu, 
Allah katında büyük (bir günah) tir.’

Ahzab-53’te söylenmiş o kadar çok mevzu var ki, 
insan bir Ayet’te bu kadar çok mevzunun, nasıl olup ta 
ayni anda söylenebildiğine şaşırmadan edemiyor. 

Öncelikle  Ayet’te  Muhammed  evine  gelen 
misafirlerin çokluğundan şikayetçidir. Ulu orta yemeğe 
gelenler olmaktadır ve bu davetsiz misafirlerin ayağını 
evden  kesmek  gerekmektedir.  Oysa  ki  ganimetlerin 
beşte birinin üzerine oturan bir peygamber bunları fakire 
fukaraya,  hiç  olmazsa  yemek  şeklinde  dağıtmalıdır. 
Ama  bizim  Muhteşem  Muhammed’imiz  dağıtmayı 
bırakın, bu amaçla gelenleri de evinden kovmaktadır. 
Sadece  davet  edilenlerin  evine  gelmesine  izin 
vermektedir.  Ayet’in  girişinde  Muhammed  öncelikle 
davetsiz misafirlerin eve gelmesini engeller.
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Yemeğe davet edilmiş misafirlerin çeneye dalıp bir 
turlu gitmemesi de Muhammed’i  rahatsız etmektedir. 
Peki  neden?  Varsın  biraz  muhabbet  etsinler,  neden 
zıkkımlandıktan sonra hemen gitmelerini istiyorsun? 

Anlatalım;  bu  Ayet’in  Muhammed’in  Zeynepli 
evlendiği aksam indiği rivayet edilmektedir. Olay sudur;

Zeynep  ile  evlendiği  gece  Muhammed  sahabeye 
yemek vermiştir. Yemeğini yiyen bütün sahabe evi terk 
etmiş, fakat üç sahabe yemeklerini yemelerine rağmen 
sofrada  oturmuş,  muhabbete  devam  ediyorlarmış. 
Muhammed  ise  şehvetinden  kudurmuş,  bir  an  evvel 
Zeynep’i  odaya  atma  düşüncesindeydi.  Ne  çare  ki 
muhabbete dalıp evi terk etmeyen misafirler yüzünden 
Zeynep’i odaya atamıyor, tadına bakamıyordu. “Yahu 
kardeşim,  miktirip  gidin”  diyemediğinden,  öfkesi 
kabarıp durdu. Nihayet misafirler  izin  isteyip gittikten 
sonra  Zeynep’i  odaya  atmış  ve  Zeynep’in  tadına 
bakmadan  önce  yüksek  sesle  bu  Ayet’in  indiğini 
bildirmiştir..  Olayı  perdenin  arkasından  duyan  Enes 
bin Malik nakletmiştir.

Muhammed’in  oldukça  kıskanç  biri  olduğu  da  bu 
Ayet’ten  anlaşılıyor.  Karılarının  erkeklerle  yüz  yüze 
görüşmesini  istemiyor,  çünkü elleri  uçkurunda gezen 
bedevilerin karılarına göz koymasından korkuyordu. Bu 
nedenle karılarını görüp göz konulmasını engellemek 
için  yine  bu  Ayet’te  karılarıyla  görüşecek  kişilerin, 
perde arkasından görüşmeleri kuralını koydu.. 

(Burada  bir  not  düselim:  aslında  Muhammed 
başkalarının  kendi  karılarına  sarkmasını  ilahi  bir 
gücün  ağzından  engellemiş  olsa  da,  ayni  haltı 
kendisi  de  yemiştir.  Kendisi  yiyebiliyorsa  başkası 
da  yiyebilir  diye  duşunmuş  olmalıdır.  Yaptığı  sudur: 
bir  gün  evlatlığı  Zeyd’i  ziyaret  için  evine  gider.  Zeyd 
evde yoktur  fakat  karısı Zeynep evdedir. Zeynep  ise 
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ev  hali  ile  örtülü  olmaksızın Muhammed’e  yakalanır. 
Muhammed Zeynep’i görünce bir acayip olur. Resmen 
kıza  aşık  olmuştur.  Daha  sonra  türlü  kumpanyalarla 
Zeyd’e Zeynep’i boşattırır, Allah’ı da devreye sokar ve 
nikahına alır.)

Yine  bu  Ayet’te  karılarının  kendisinin  ölümünden 
sonra  yeniden  evlenmesin  de  yasaklamıştır.  Bunun 
nedeni de şudur: İslami kaynaklar Talha ibni Ubeydullah 
isimli  bir  sahabenin  resmen Ayşe’ye  göz  koyduğunu 
aktarmaktadır..  Talha  Muhammed’in  sağlığında 
Ayşe’ye  yaklaşamayacağını  bildiğinden,  Muhammed 
öldükten sonra Ayşe’yi nikahlayacağını söylemiş. Buna 
çok bozulan Muhammed, bu Ayet içinde peygamberin 
karılarının  nikahlanmasını  yasaklamıştır.  Bu  nedenle 
17  yasında  dul  kalan  Ayşe,  asla  evlenememiş, 
yaklaşık 57 yıl dul olarak yasamıştır. (Ayşe tahminen 
74 yasında ölmüştür.)

(NOT:  Ayşe’nin  bir  fındıkkıran  olduğunu  hepimiz 
biliyoruz  -Ifk  vakası-.  Bence  Ayşe  Muhammed’den 
sonra yasadığı 57 yıl boyunca, evlenmese de, epeyce 
fındık kırmıştır...)

Ahzab-54 ‘Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de 
şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.’

Ahzab-54  çok  acık  olarak  Ayse’ye  göz  koyan 
“Talha”ya söylenmiştir. Oysa ki Talha’nin Ayşe’ye göz 
koyduğunu Allah değil Muhammed bilmektedir. Talha 
Muhammed öldükten sonra Ayşe’yi nikahına alacağını 
arkadaş ortamında, belki de şaka yollu söylemiştir ama, 
arkadaş saydığı bir dallama hemen uçup Muhammed’e 
“Talha  Ayşe’ye  göz  koydu,  sen  öldükten  sonra  onu 
nikahına  alacak”  diye  ispiyonlamıştır.  Bunu  duyan 
kıskanç Muhammed  “Ayşe’yi benden başka kimseye 
yar  etmem”  deyip,  Ahzab-53’e  peygamber  eşleri  ile 
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evlenme yasağını Allah’ın ağzından indirmiştir. 

Ahzab-55  ‘Onlara  (Peygamber’in  hanımlarına), 
babaları,  oğulları,  kardeşleri,  kardeşlerinin  oğulları, 
kız  kardeşlerinin  oğulları,  kadınları  (mümin  kadınlar) 
ve  ellerinin  altında  bulunan  cariyelerinden  dolayı  bir 
günah  yoktur.  (Ey  Peygamber  hanımları!)  Allah’tan 
korkun; şüphesiz Allah, her şeye şahittir.’

Bu Ayet’te ise, 53. Ayet’te Muhammed’in karıları ile 
perde arkasından konuşma emri verilince, kadınların 
yakın  akrabalarının;  “biz  de  mi  perde  arkasından 
konuşacağız”  demeleri  üzerine,  perde  arkasından 
konuşmasına gerek olmayanların listesi verilmiştir. Yine 
bu Ayet’te, yasağa rağmen başka erkeklerle konuşma 
ihtimalini  de  ortadan  kaldırmak  için,  Muhammed 
karılarını üstü örtülü olarak korkutmaktadır.

Seher Yaşar, 15.12.2008
+
Cennette kadınlara birşey vaat ediliyor mu? Hayır!..
Şu “imtihan yeri(!)” dünyada, imtihanı geçip cennete 

gidecek  erkekleri,  memeleri  yeni  kabarmış,  ceylan 
gözlü, beyaz tenli huriler, şarap ırmakları, soğuk sular, 
meyveler, ve de “gılmanlar” bekliyor..

Bakalım,  Kuran,  “Cennet”  ile  ilgili  ayetlerinde  ne 
diyor?

Cennette Seks Ve Huriler:
Duhan/44/54.  Bu  böyledir;  onları  iri  siyah  gözlü 

hurilerle eslendiririz.
Tur/52/19-20. Onlara şöyle denir: “İşlediklerinizden 

ötürü, dizi tahtlara yaslanarak afiyetle yiyin için. Onlara, 
ceylan gözlü eşler veririz.”

Rahman/55/56.  Orada,  bakışlarını  yalnız  eşlerine 
cevirmiş,  daha  önce  ne  insan  ve  ne  de  cinlerin 
dokunmuş olduğu eşler vardır.

Rahman/55/57. Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden 
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hangisini yalanlarsınız?
Rahman/55/58. Onlar yakut ve mercan gibidirler.
Rahman/55/70.  Oralarda  iyi  huylu  güzel  kadınlar 

vardır.
Vakıa/56/35-8.  Biz  ceylan  gözlüleri,  defterleri 

sağdan  verilenler  için  yeniden  yaratmışızdır;  onları 
bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır. 
*

78/Nebe 31. Şüphesiz takvâ sahipleri için de başarı 
ödülü vardır.

78/Nebe 32. Bahçeler, bağlar,
78/Nebe  33.  Göğüsleri  tomurcuk  gibi  kabarmış 

yaşıt kızlar,
78/Nebe 34. Ve içki dolu kâse(ler) .
76/El-Insan 19. O insanların etrafında öyle ölümsüz 

genç  nedîmler  dolaşır  ki,  onları  gördüğünde,  etrafa 
saçılıp dağılmış inciler sanırsın.

76/El-Insan  20.  Ne  yana  bakarsan  bak,  (yığınla) 
nimet ve ulu bir saltanat görürsün.

76/El-Insan  21.  Üzerlerinde  yeşil  ipekten  ince  ve 
kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler  takınmışlardır. 
Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.

76/El-Insan 22. (Onlara söyle denir:) Bu, sizin  için 
bir mükâfattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur.

37/Es-Saffat 43. Naîm cennetlerinde .
37/Es-Saffat 44. Tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar.
37/Es-Saffat  45.  Onlara  pınardan  (doldurulmuş) 

kadehler dolaştırılır.
37/Es-Saffat 46. Berraktır, içenlere lezzet verir.
37/Es-Saffat 47. O içkide ne sersemletme vardır ne 

de onunla sarhoş olurlar.
37/Es-Saffat 48. Yanlarında güzel bakışlarını yalnız 

onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır.
37/Es-Saffat 49. Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta 

gibi bembeyazdır. Cennette Seks Erkekleri (gılmanlar):
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Tur/52/24.  Sedefteki  inciler  gibi  olan  gençler 
yanlarında dolaşırlar.

Vakia/56/17-21.  Ölümsüz  gençler  yanlarında,  baş 
ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan 
doldurulmuş  kaseler,  ibrikler,  kadehler;  seçecekleri 
meyveler, arzulayacakları kuş eti ile dolaşırlar.

Insan/76/19.  Yanlarında  ölümsüz  gençler  dolaşır; 
onları gördüğünde saçılmış birer inci sanırsın.

Şarap:
Muhammed/47/15.  Allah’a  karsı  gelmekten 

sakınanlara söz verilen cennet şöyledir: Orada temiz 
su  ırmakları,  tadı  bozulmayan  süt  ırmakları,  içenlere 
zevk veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. 
Onlara orada her  türlü ürün ve Rablerinden mağfiret 
vardır.  Bunların  durumu,  ateşte  temelli  kalana  ve 
bağırsaklarını  parça  parça  edecek  kaynar  su  içirilen 
kimselerin durumu gibi olur mu?

Saffat/37/45-7.  Baş  ağrısı  vermeyen,  sarhoş 
etmeyen,  içenlere  zevk  bahseden  bembeyaz  bir 
kaynaktan doldurulmuş kadehler sunulur.

Vakıa/56/17-21. Ölümsüz  gençler  yanlarında,  baş 
ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan 
doldurulmuş  kaseler,  ibrikler,  kadehler;  seçecekleri 
meyveler, arzulayacakları kuş eti ile dolaşırlar.

76/El-Insan 5. İyiler ise, kâfûr katılmış bir kadehten 
(cennet şarabı) içerler.

76/El-Insan  6.  (Bu,) Allah’ın  has  kullarının  içtikleri 
ve  akıttıkça  akıttıkları  bir  pınardır.  Orada  koltuklara 
kurulmuş  olarak  bulunurlar;  ne  yakıcı  sıcak  görülür 
orada, ne de dondurucu soğuk.

76/El-Insan  14.  (Cennet  ağaçlarının)  gölgeleri, 
üzerlerine  sarkar;  kolayca  koparılabilen  meyveleri 
istifadelerine sunulur.

76/El-Insan  15.  Yanlarında  gümüşten  kaplar  ve 
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billûr kupalar dolaştırılır.
76/El-Insan  16. Gümüşten  öyle  kadehler  ki  onları 

istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.
76/El-Insan 17. Onlara orada bir kâseden  içirilir ki 

(bu şarabin) karışımında zencefil vardır.
76/El-Insan 18. (Bu şarap) orada bir pınardandır ki 

adına Selsebîl denir.
Bu  ayetleri  okuyunca,  Cennet’te  neler  olduğunu 

öğreniyoruz..  Bu  “Dünya”da  yasak  olan  ne  varsa, 
başta  evli  olmadan  yapılacak  seks  ve  şarap,  orada 
serbestmiş..  Dikkati  çeken  husus,  tüm  ayetler, 
“erkeklere”  hitaben  söylenmiş...  Ancak,  “Gılman” 
meselesini  anlamıyorum,  bunlar  erkekleri  memnun 
edecek  erkekler  midir,  yani  homoseksuel  midirler, 
yoksa, kadınları memnun edecek erkekler midir? 

Bir  de  esas  merak  ettiğim,  kadınları  cennette 
nelerin beklediği? Kadınlar  cennette  cinsel  isteklerini 
nasıl  tatmin  edecekler?  Kendi  cinslerinden  olan 
huriler  ile mi,  “gılman”lar  ile mi,  yoksa,  kendileri  gibi 
imtihanı geçip cennete giren diğer “mümin” erkekler ile 
mi?  Cennet’teki  müminler,  hurilerle  keyif  ederlerken, 
cennete  layık  görülmüş  mümineler  ne  olacak?  Kim 
memnun edecek mümineleri? 

Aklıma gelen önemli bir soru: Cennette kıskançlık 
var mi?

Bir mümine, mumin  olan  eski  kocasını  bir  gılman 
veya huri ile aşk yaparken görünce, kıskanacak mi?

Bir mümin, bir mumine olan eski karırısın, cennette 
bir gılman, veya bir mümin veya bir huri ile sevişirken 
görünce kıskanacak mı?

Bu  sorulara  cevap  nerede  var?  Ben  Kuran’da 
bulamadım... Bilen yazsın lütfen..

Eğer kadın olsa idim, erkeklere vaat edilen Cennet’in 
yanında,  kadınlara  birşey  vaat  edilmedigini  görünce, 
bir “mümine” olabilir miydim acaba?
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Sanmıyorum!
Cihad  edenler  için  vaat  edilen  huriler  hakkında 

bilgilenmek için burayı tıklayınız.
Adem  ve  Havva’nın  Cennetten  Kovulma  Masalı 

Hakkında Sorular:
Doğmadıklarına göre Adem ve Havva’nın göbekleri 

var mıydı?
İnançlılara göre, Havva ile Adem kaç yılında, nerede 

ve nasıl yaratıldılar?
Adem ile Havva bütün bir ömür boyu yalnız yaşayıp 

öldükten  sonra  mı  Cennet’e  gidip  sonra  oradan 
kovuldular?

Adem  ile  Havva’nın  çocukları  onlar  cennete 
gitmeden önce mi oldu, cennetten kovulduktan sonra 
mı oldu?

Ya da hayali Cennet’ten kovulmadan önce,  cinsel 
organları var mıydı?

Vardı ise ne için vardı (madem ki cinsellik yasaktı?..)
Ya  da  Havva’nın  memeleri  var  mıydı?  (çocuk 

emzirmeyeceğine  göre)?  Yoksa  bunlar  cennetten 
kovulur kovulmaz mı oluştular?

Ya  da  Adem  ve  Havva’nın  hormonları  önceden 
vardıysa  (testosteron-östrojen-prolaktin-oksitosin  vs.) 
ne amaçla vardı?

Havva, adet görüyor müydü?
Eğer bunlar yok idiyse, nasıl oldu da birbirlerine cinsel 

arzu duydular?.. Var idiyse, bu arzudan dolayı neden 
cezalandırıldılar? Yani hem insanin beynine,vücuduna 
her  türlü  mekanizmayı  koy,  birbirlerine  cinsel  arzu 
duyacak şekilde iki ayrı cinsiyette yarat, ama cinselliği 
yaşadıklarında  cennetten  kovarak  onları  cezalandır. 
Adalet bu mudur?

Eğer Adem  ile Havva’nın Cennet’ten kovulmasına 
seks neden olmadıysa, neden kovuldular? 

Nedir o  “yasak meyve”? O yasak meyveyi  yemek 
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bugün serbest midir?
Adem-Havva  ve  cennetten  kovulma  hikayesinin 

tamamen  uydurma  ve  gerçek  dışı  bir  masal  olduğu 
açıkça bellidir.

Bu sayfayı ziyaret eden bir okur da çok beğendiğim 
aşağıdaki soruyu sormuş (Mart 2002):

“(İnançlılara  göre)  Adem  ile  Havva’nın  cennetten 
kovulmasına  neden  olan  yılan,  şeytanı  temsil 
etmektedir.  Fesatlık  yayan  ve  şeytanı  temsil  eden 
böylece de Adem ve Havva’ya yasak meyveyi yedirmek 
için  ahlaksız  teklifte  bulunan  yılanın,  Cennet’te  işi 
neydi?” 

Madem  ki,  Cennette  şeytan  kılığına  girmiş  yılan 
bulunabiliyor  ve  hatta Adem  ile  Havva’yı  Cennet’ten 
kovduracak  kadar  büyük  bir  günah  işletebiliyor; 
inançlılar  öldükten  sonra  Cennet’e  giderlerse,  orada 
şeytan  kılığına  girmiş  yılan  onları  bekliyorsa  ve 
kandırırsa  ne  olacak?  Cennet  de  aynen  bu  dünya 
gibi  bir  imtihan  yeri  midir?  Bu  dünyayı  imtihan  yeri 
olarak  belleyen  ve  Cennet  hayaliyle  yaşayan  onca 
inançlı,  Cennet’e  giderlerse  ve  orada  da  imtihanla 
karşılaşırlarsa,  ne  olacak?  Cennet(ten  de  başka 
Cennet’e gitmek diye bir şey mi var yoksa?

Seher Yaşar, 15.12.2008
+
Ey Müslümanlar, taş devri gibi devirlerin yaşandığı 

dönemlerde,  insanlar  konuşmayı  bile  bilmezlerken, 
duvarlara  resimler  yaparak  anlaşırlarken,  onlar  için 
Allah var mıydı diye düşündünüz mü?

Bu devirleri inkar edebilir misiniz? 
“ol  dedim oldu”  diyen Allah’ınızın,  ilk  insani  hangi 

devirde yaptığını düşünüyorsunuz?
O  zamanlar  vahiyler  duvar  resimleri  formatında 

iniyordu herhalde. Neticede Allah’ın hikmetinden sual 
olunmaz... 
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Kur’an’ın  tüm  zamanlara  hitap  ettiği  iddiasını 
doğrulamak  amacıyla  fen  ve  teknoloji  alanlarındaki 
bilimsel  verilere  mümkün  olduğunca  dinde  karşılık 
arayan  İslam  düşünürleri  Taş  Devri,  dinozorlar  gibi 
tarih  ve  arkeoloji  alanındaki  bilimsel  verileri  neden 
Kur’an’da bir yere oturtamıyorlar acaba? 

Bir diğer taraftan putlara defalarca saydırılmışken ve 
bazı kavimlerle ilgili kıssalara, helak etme hikayelerine 
değinilmişken;  mitolojik  tanrılar  ve  onlara  inanan 
kavimler / medeniyetler es geçilmiş. Neden? 

Sözgelimi Sümer yazıtlarında yaradılış, tufan (hatta 
tufanlar) ve hatta  iki çiftçi şeklinde anlatılan Habil ve 
Kabil kıssaları yer alıyorken Kur’an’da koskoca Sümer 
medeniyetinin çok tanrılı, yarı-tanrıları bile olan inanç 
dünyasına hiçbir atıfta bulunulmamış. 

Tüm  bunlar Allah’ın  gözünden mi  kaçmış  acaba? 
Ne dersiniz? 

Seher Yaşar, 15.12.2008
+
Nisa  Suresinin  34.ayeti  erkeklere  karıları  dövme 

özgürlüğü verir mi vermez mi?
Kontrol  ettiğim  Diyanet  İşleri  Başkanlığı’nın, 

Elmalılı  Hamdı  Yazır’ın  ve  Süleyman Ateş’in  Türkçe 
Kur’an tercümeleri ile Pickthall’ün,i Shakir’in ve Yusuf 
Ali’nin  İngilizce  Kur’an  tercümelerine  ve  dünyadaki 
diğer Kuran  tercümelerine göre,  “Evet, koca, karısını 
dövebilir.”

Ancak,  07  Ağustos  2000  tarihinde,  Show  TV 
Reha  Muhtar’ın  sunduğu  haber  programında, 
Kemal Güran’ın Müslüman’ın  El  Kitabı  adlı  eserinde 
kadınların  dövülmesiyle  ilgili  bölümü  tartışıldı. 
Tartışmaya  katılanlardan  Kezban  Hatemi,  Kuran’ın 
Türkçe tercümesinde Nisa Suresi’nin 34.ayetinin yanlış 
tercüme edildiğini, Kuran’da kadının dövülmesine dair 
bir emir olmadığını söyledi… 
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Benzer iddiayı, çeşitli TV programlarında Yaşar Nuri 
Öztürk de dile getirmiştir… 

Bakalım gerçek nasıl?
Türkçe tercümesi: (Diyanet)
Nisa 4/34. Allah’ın kimini kimine ustun kılmasından 

ötürü  ve  erkeklerin,  mallarından  sarf  etmelerinden 
dolayı erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. İyi kadınlar, 
gönülden  boyun  eğenler  ve  Allah’ın  korunmasını 
emrettiğini,  kocasının  bulunmadığı  zaman  da 
koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz 
kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, 
nihayet  dövün.  Size  itaat  ediyorlarsa  aleyhlerine  yol 
aramayın. Doğrusu Allah Yüce’dir, Büyük’tür…

Türkçe tercümesi:(Prof.Dr.Süleyman Ateş, Kur’an-ı 
Kerim Meali Yeni Ufuklar Neşriyat, 1975 - Milliyet 1996)

Allah,  insanları  birbirinden  üstün  kıldığı  ve 
mallarından harcayıp kadınların geçimini  sağladıkları 
için erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler. Bundan 
dolayı  iyi  kadınlar  itaatkar  olup,  Allah’ın  kendilerini 
korumasına karşılık (Allah’ın kendilerine verdiği başarı 
ile)  gizliyi  korurlar  (kocalarına  asla  ihanet  etmezler). 
Hırçınlık  etmelerinden  korktuğunuz  kadınlara  öğüt 
verin, yataklarda onlara sokulmayın, dövün. Eğer size 
itaat  ederlerse  onların  aleyhine  başka  rol  aramayın. 
Allah yücedir, büyüktür. 

Türkçe tercümesi:(Yaşar Nuri Öztürk, Kuran-ı Kerim 
Meali (Türkçe Çeviri), Hürriyet Ofset, 1994 baskısı)

Erkekler, kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Şundan ki 
Allah, insanların bazılarını bazılarından üstün kılmıştır 
ve erkekler mallarından bol bol harcamışlardır.  İyi ve 
temiz kadınlar saygılıdırlar. Allah’ın kendilerini koruduğu 
gibi,  gizliliği  gereken  şeyi  korurlar.  Sadakatsizlik  ve 
iffetsizlikleinden  korktuğunuz  kadınlara  önce  öğüt 
verin,  sonra  onları  yataklarında  yalnız  bırakın  ve 
nihayet onları evden çıkarın/bulundukları yerden başka 



48

ATEİST MİSİNİZ?

yere gönderin/onları dövün. Bunun üzerine size saygılı 
davranırlarsa artık onlar aleyhine başka söz aramayın. 
Allah çok yücedir, sınırsızca büyüktür.

Türkçe  tercümesi:  (Yaşar  Nuri  Öztürk,  Kuran-ı 
Kerim  Meali  (Türkçe  Çeviri),  64.  Baskı,  Yeni  Boyut, 
İstanbul 1999 baskısı)

Nisa 4/ 34. Erkekler; kadınları gözetip kollayıcıdırlar. 
Şundan  ki,  Allah,  insanların  bazılarını  bazılarından 
üstün  kılmıştır  ve  erkekler  mallarından  bol  bol 
harcamışlardır.  İyi  ve  temiz  kadınlar  saygılıdırlar; 
Allah’ın kendilerini koruduğu gibi, gizliliği gereken şeyi 
korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz 
kadınlara öğüt verin, sonra onları yataklarında yalnız 
bırakın  ve  nihayet  onları  evden  çıkarın/bulundukları 
yerden  başka  yere  gönderin!  Bunun  üzerine  size 
saygılı davranırlarsa artık onlar aleyhine başka bir yol 
aramayın. Allah çok yücedir, sınırsızca büyüktür.

Yaşar  Nuri  Öztürk’ün  1994  ve  1999  yıllarında 
yayınladığı Kuran  tercümeleri  kıyaslanınca görülüyor 
ki; 1999 baskısındaki tercümesinde Yaşar Nuri Öztürk, 
fikir  değiştirmiş!.. Ayette,  erkeklere  kadınları  “dövün” 
diyen kısmı çıkarmış!.. 

Zaten İngilizce biliyorsanız ya da elinize bir sözlük 
alıp bakacak olursanız, İngilizce Kuran’larda da aynen 
Diyanet’in, Elmalı Hamdi Yazır’ın ve Süleyman Ateş’in 
Türkçe  Kuran  çevirilerinde  olduğu  gibi,  erkeklere 
kadınları “dövün” diyor.

Sonuç:  Yaşar  Nuri  Öztürk’ün  1999  tarihli  Kuran 
çevirisinde  Nisa  34  yanlış  tercüme  edilmiştir.  Nisa 
34’e  göre,  erkekler,  kadınları  dövebilirler. Yaşar  Nuri 
Öztürk’ün, 1994 yılındaki çevirisinde, diğer uzmanların 
yapmış  olduğu  Kuran  tercümelerinde  olduğu  gibi 
“dövmeye  yer  verilirken,  1999  yılındaki  çevirisinde 
bunun sansür edilerek çıkarılması, bir bilim adamına 
yakışmıyor.  Bu  hareket,  çağdaş  kadının  İslamiyet 
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gerçeklerini görerek İslamiyetken uzaklaşmaması için 
yapılmış olan bir kandırmacadır.

Seher Yaşar, 15.12.2008
+

3 ATEİZM NEDİR?
1. Ateizm: Tanrı inancının reddidir. Tanrı fikrine dayalı 

“Teist” dünya görüşünü kabul etmemek demektir. Yani 
“Tanrı’ya inanmamak”, yada “Tanrı inancının yokluğu” 
anlamına geldiği söylenebilir.

Ateizm  Tanrı’nın  “varolmadığına  inanmak”  demek 
değildir. Tanrı’nın “varolduğuna inanmamak” demektir. 
Bu  noktaya  dikkat  ediniz,  çünkü  bu  önemli  bir  fark. 
Ateizm  bir  “inanç”  değildir.  Fazladan  bir  açıklama, 
yada bir  öneri  sunmaz ateizm. Ateizm yalnızca,  belli 
bir inancın yokluğu demektir.

2. Ateizmin çeşitleri var mıdır?
George H. Smith’in sınıflandırmasına göre ateizmin 

“negatif  ateizm”  (ya  da  “zayıf  ateizm”)  ve  “pozitif 
ateizm” (ya da “güçlü ateizm”) olarak iki çeşidi vardır.

Negatif ateizm, Tanrı’nın varolmasını prensip olarak 
mümkün  görmekle  beraber,  varolduğuna  dair  hiçbir 
gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle Tanrı’yı reddeder.

Pozitif  ateizm  ise,  Tanrı’nın  varolmasını  mümkün 
görmez.  (Bunu,  Tanrı  kavramının  geçerli  bir  şekilde 
tanımlanmadığı, içinde çelişkiler taşıdığı veya absürd 
olduğu, vs. gibi gerekçelere dayanarak yapar).

Yani  negatif  ateizmde  bir  iddia  yoktur,  sadece  bir 
red  vardır. Pozitif  ateizmde  ise hem bir  red,  hem de 
bir  karşıt  iddia  vardır.  Daha  anlaşılır  bir  dille  ifade 
edilirse,  negatif  ateist  Tanrı  kavramına  “Varolabilir, 
fakat varolduğu kanıtlanmadığı sürece bu iddiayı kabul 
edemem”  şeklinde  yaklaşır.  Pozitif  ateistin  yaklaşımı 
ise, “Tanrı’nın varolması mümkün değildir” şeklindedir.

İkisi  de  sonuçta  Tanrı  kavramını  reddetmek 
noktasında  birleştiğinden,  ateizm  tanımlanırken 
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ikisinin  ortak  noktası  olan  “Tanrı’ya  olan  inançsızlık” 
kullanılır.  Çünkü  bu  inançsızlığın  sebebi  ne  olursa 
olsun,  ister  delil  yetersizliği,  ister  Tanrı  kavramının 
anlamsızlığı veya absürdlüğü, isterse Tanrı kavramıyla 
hiç karşılaşmamış olmak olsun, hepsinin ortak noktası 
kişide Tanrı inancının varolmamasıdır.

Bir de ateizmden farklı olarak,  inançsızlığın başka 
türleri  kabul  edilebilecek  agnostisizm,  deizm  ve 
panteizm denen düşünceler vardır.

3. Agnostisizm:
Tanrı’nın  ne  varolduğuna  ne  de  yok  olduğuna 

inanmak  için  yeterince  kanıt  olmadığını,  dolayısıyla 
bu  konuda  bir  karar  verilemeyeceğini  söyler. 
Fakat  agnostisizmin  “teist  agnostisizm”  ve  “ateist 
agnostisizm”  olarak  ikiye  ayrılabileceğini  söyleyen 
uzmanlar da vardır. 

Bu  uzmanlara  göre,  teist  agnostikler  Tanrı’ya 
inanmak için yeterince kanıt olmadığını kabul etmekle 
beraber yine de Tanrı’ya inanmayı tercih ederken, ateist 
agnostikler  Tanrı’ya  inanmamayı  seçer.  Bu  şekliyle 
ateist agnostisizm “zayıf” ateizm haline dönüşmektedir.

4. Deizm:
Deizm,  evrenin  bir  yaratıcısı  olduğunu  kabul 

etmekle beraber, dinlerin ilahi olduğunu kabul etmez. 
Deizmin bakış açısına göre, Tanrı başlangıçta evreni 
yaratmış ve sonra işleyişine karışmamıştır. Dinler ilahi 
değil, insan yapısıdır.

5. Panteizm:
Bir de panteizm denen bir düşünce vardır ki, içinde 

Tanrı adı verilen bir kavram  içermekle beraber, daha 
çok din dışı bir bakış açısı olduğu söylenebilir.

Panteizme göre, Tanrı evrenin “tüm”ü, “bütün”üdür. 
Varolan her şey Tanrı’nın bir parçasıdır. Bu düşünce, 
Tanrı’yı  doğaüstü  bir  metafizik  kavram  olmaktan 
çıkarıp,  doğanın  içine  sokarak  dinlerdeki  tipik  “Kişi 
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Tanrı” anlayışından uzaklaşmaktadır.
6. Ateizm evreni açıklamaya çalışan bir felsefi akım 

mıdır?
Ateizm dünyayı açıklama iddiasında olan bir dünya 

görüşü ya da bir felsefi akım değildir. Ateistler dünyayı 
açıklama  ile  ilgili  konularda  birbirlerinden  farklı 
görüşlere sahip olabilirler. Bir Tibet rahibi, bir marksist, 
bir üniversite profesörü veya dünyadaki pek çok sırrı 
uzaylılarla  açıklayan  “yeni  çağ”  inanç  sistemlerinden 
birine mensup bir kişi dünyanın açıklamasi ile ilgili pek 
çok noktada birbirlerinden çok farklı, hatta belki taban 
tabana  zit  düşüncelere  sahip  olabilirken,  pekala  da 
“ateizm”  noktasında  birleşiyor  olabilirler.  Dolayısıyla 
ateizmin ortak bir dünya açıklaması, değerler sistemi 
ya da ahlak  felsefesi  yoktur. Ateistlerin Tanrı  konusu 
hariç  diğer  felsefi  konulara  ilişkin  ortak  bir  dünya 
görüşü olmak zorunda değildir.

Fakat  ateistlerin  büyük  çoğunluğu  bilimsel/
materyalist dünya görüşüne sahip kişilerdir ve dünya 
ve  evren  açıklamaları  konusunda  çağdaş  bilimin 
bulgularını kullanırlar. Dolayısıyla temel felsefi sorulara 
bilimin cevap verebildiği ölçüde cevap verirler. Başka 
bir  ifadeyle, ateistler evrenin kökeni, canlılığın ortaya 
çıkışı,  hayatın  anlamı  gibi  temel  felsefi  konularda 
verilmesi gereken cevapları bilime havale etmişlerdir.

Neden ateist olunur?
Ateist  olmak  için  çeşitli  sebepler  olabilir.  Ateizm 

Tanrı’ya olan inancın yokluğu demek olduğundan, Tanrı 
kavramıyla  karşılaşmamış  olmak  bile  teorik  olarak 
ateist olarak nitelendirilmek için bir sebep olabilir. Fakat 
kendilerini ateist olarak nitelendiren insanlar genellikle 
bu konuda kafa yorup araştırma yapmış ve bilinçli bir 
şekilde Tanrı kavramına inanmamayı seçmiş kişilerdir.

Dünyaya  kızgın  olduğu  için  veya Tanrı’dan  nefret 
ettiği için ateist olmak ise sanılanın aksine çoğu ateist için 
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geçerli değildir. Bu tür sebepler Tanrı konusunda kafa 
yorup araştırma yapmak için birer motivasyon kaynağı 
olabilirken,  iddia  edilenin  aksine,  Tanrı  kavramının 
reddi  için  kullanılan  sebepler  değillerdir.  Nitekim  bir 
ateist  dinin  dünyaya  zarar  verdiğini  düşündüğü  için 
çevresindeki  din  figürlerinden  ve  dinsel  düşünceyi 
temsil eden kavram ve kişilerden hoşlanmıyor olabilir. 
Fakat bir insan varlığına inanmadığı bir şeyden nefret 
edemez.

Ateist ahlak var mıdır?
İyi  ve  kötüyü  ayırt  edebilmek  için  Tanrı  inancının 

gerekli  olduğu  fikri  de  ateistlere  göre  geçersiz  bir 
önyargıdır.  İyi  ve  kötünün  tespitinde  dinler  ve  Tanrı 
fikri  haricinde  herhangi  bir  prensibe  dayanan  her 
ahlak felsefesi “ateist” kabul edilebilir (teistik olmayan 
anlamında) ve bu tür pek çok örnek bulunmaktadır.

Hatta  teizmin  dünyada  genel  olarak  ateizmden 
daha  fazla  ahlaksızlığa  sebep  olduğu  fikri  ateistler 
arasında yaygındır.

Ateistlerin sayısı nedir?
Kendilerini ateist olarak tanımlayan insanların sayısı 

günümüzün  modern  toplumunda  bile  toplam  nüfusa 
oranla çok küçük olmasına rağmen, Tanrı kavramının 
alışılmış şekline inanmayan fakat konunun bilimsel ve 
felsefi boyutuyla meşgul olmak için yeterince zamanı, 
motivasyonu  ya  da  sebebi  olmayan  kişiler  hesaba 
katıldığında,  “teist  olmayan”  kesimin  sayısı  oldukça 
önemli oranlara ulaşabilmektedir.

Bizi Tanrı yaratmadıysa kim yarattı?
Bu  soruda  iki  mantık  yanlışı  bulunmaktadır. 

Döngüsel  akıl  yürütme  ve  çelişki.  Döngüsel  akıl 
yürütme (ya da totoloji), bir noktadan başlayıp, dönüp 
dolaşıp  yine  o  noktaya  dönmek  demektir.  Evreni 
yarattığı  söylenen  bir  şeyin  tanımından  yola  çıkıp 
(Tanrı), sonra o yaratmadıysa kim yarattı diye soruluyor. 
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“Yaratılmadıysa  nasıl  yaratıldı?”  diye  sormaktan  bir 
farkı yok bunun.

Bu  soruyu  soran  kişilerin  zihninde  evren  için 
yaratılması dışında düşünülebilecek başka bir seçenek 
olmamasının ve bu kişilerin yaratılma fikrini bu kadar 
doğal  görmelerinin  tek  sebebi  çocukluklarından  beri 
yaratılma fikrine alıştırılmış olmalarıdır. 

Halbuki  yaratılma  (yoktan  var  edilme),  çok 
alışılmışın  dışında  bir  fikirdir.  Kolay  akla  gelecek  ve 
mantıklı bir şey değildir. Nitekim bu yüzden insanlığın 
düşünce  tarihinde,  “yaratılma” kavramı nispeten yeni 
bir  kavramdır.  (Birkaç  bin  yıllık).  Ondan  önce,  daha 
çok “Bir şeyden başka bir şeye dönüşme” vardır eski 
mitolojilerde  ve  inançlarda.  Çünkü  bir  şeyin  yoktan 
ortaya çıkması pek kolay akla gelebilecek bir varsayım 
değildir.

Bu  konuda  teistler  tarafından  sorulabilecek  doğru 
soru  “Evren  nasıl  ortaya  çıktı?”  sorusu  bile  değildir. 
Çünkü  bu  da  evrenin  önce  yok,  sonra  var  olduğunu 
kabul ediyor. Doğru soru “Evren hep var mıydı, yoksa 
sonradan  mı  ortaya  çıkmıştır?”  sorusudur.  “Çıktıysa 
nasıl  ve  neden?”  diye  soru  devam ettirilebilir. Ayrıca 
“Evrende  neden  hayat  vardır?”  sorusu  da  bunlara 
eklenebilir. Ki bu soruların bir kısmı bilimin (kozmoloji 
ve  teorik  fizik)  alanına  girmektedir.  Girmeyen  kısmı 
için ise dünya üzerinde hiç kimse güvenilir bir yargıda 
bulunamaz.

Varlığın kökeni nedir?
Çoğu  kişi,  felsefeye  yakınlıkları  olmadığından,  bu 

konularda  fazla kafa yormaz ve  toplumdan öğrendiği 
şekliyle,  “varlık”ı  ‘tuhaf’,  ‘doğaüstü’,  ‘yapay’  ve 
‘açıklanması  gereken’  bir  şey  olarak  görür.  “Yokluk” 
onlara  göre  doğaldır,  başlangıçta  olması  gereken 
durumdur, fakat “varlık” yapaydır. Açıklanması gereken, 
sonradan meydana çıkmış olması gereken bir şeydir. 
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Fakat, dikkat edilirse böyle bir kabulde bulunmak için 
geçerli bir sebep yoktur. “Yokluk”un temel durum olduğu 
ve varlığın ondan türetilmesi gerektiği dayanaksız bir 
kabuldür.  Varlık  ve  yokluk  durumlarının  birini  temel 
durum kabul etmeye bizi itecek mantıksal bir gerekçe 
yoktur, ve de zaten ne varlığın, ne de yokluğun, diğeri 
olmadan tek başına tahayyül edilmeleri dahi mümkün 
değildir. Yani bu ikisi aslında birbirlerine bağlı diyalektik 
bir  bütündür,  ve  aslında  mutlak  yokluk  diye  bir  şey 
tanımlanamaz.  (Bu konuyla  ilgili sitemizdeki  “Varlığın 
Kökeni” yazısını okuyabilirsiniz).

Eğer dinler yanlışsa niye bu kadar çok kişi inanıyor?
Çünkü  üç  büyük  din,  aslında  tek  bir  din  sayılır. 

Hıristiyanlık  ve  Müslümanlık  Tevrat’ı  referans  alır. 
Toplumdan  topluma  biraz  farklılık  gösteren  bu  inanç 
sistemi  toprağa  dayalı  büyük  imparatorluklar  ortaya 
çıkmaya  başladığında,  bu  imparatorluklarla  birlikte 
yayıldı. Bu  inanç sisteminin mensubu olan  toplumlar, 
tarihte siyasi ve askeri açıdan daha başarılı oldular ve 
bu  yüzden  de  inançları  yayıldı.  Eğer  başka  bir  dinin 
mensupları  Hıristiyan Avrupa  ve  Müslüman  Türk  ve 
Araplar kadar yayılmacı ve gaddar olsalardı, şu anda 
birileri eğer bu söz konusu din doğru değilse neden bu 
kadar kişi ona inanıyor diye soracaktı.

Cennet,  cehennem,  Allah,  Şeytan,  Adem,  Havva 
fikirlerine  dayalı  bu  inanç  sisteminin  bu  kadar 
yaygınlaşmasının  sebebi  odur.  Fakat,  “Neden  tüm 
toplumların şu ya da bu şekilde bir dini vardır ve neden 
tümü doğaüstü güçlere, ruhlara, Tanrı ya da tanrılara 
inanır?” diye sorulursa, o zaman cevap değişir.

Bunun sebebi dünyanın neresinde doğarsa doğsun, 
tüm  insanların  aslında  bu  evren  denen  bilinmezde 
aciz  oluşu.  Neden  varolduğumuzu  bilmiyoruz. 
Hayattaki amacımızı bilmiyoruz. Hayatta bir amacımız 
olup  olmadığını  bile  bilmiyoruz.  Kökenimizi  zaten 
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bilmiyoruz. Hele de geleceğimizi,  ölümü ve ölümden 
sonrasını hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bu kadar boşluk 
içindeki  bireyleri  bir  araya  getirebilmek,  bir  amaç 
etrafında toplayabilmek ve onlara hayatta sağ kalıp bir 
şeyler  yaratma ve bir  şeyler başarma mücadelesinin 
içine  çekebilmek  için  fikirsel  olarak  tutunacakları 
dallar  göstermek  gerekiyordu.  Bazı  ruhani  liderler 
ve  karizmatik  toplum  önderleri  de  insanlara  bu 
tür  gerekçeler  verdiler.  İşte  dinler  bundan  ibarettir 
diyebiliriz.

Bu  başka  işlere  de  yaradı  toplumda.  Çünkü  din 
öyle  bir  kontrol  mekanizmasıdır  ki,  normalde  bir 
amaç  etrafında  toplanamayacak  binlerce  değişik 
kişi  ve  karakteri  kontrol  etme  imkanı  veriyor.  Dünya 
nimetlerinin  haksız  bölüşümünü  de  insanların  kolay 
kabul  etmelerini  sağlayacak  bir  psikolojik  kontrol 
mekanizmasıdır  din  örneğin.  Bu  amaç  için  idealler 
zaten.  Hatta  bazılarına  göre  dinlerin  ortaya  çıkış 
sebebi de odur, yeryüzündeki tek fonksiyonları da.

Öbür dünya yoksa ölünce ne olacağız?
Bilimsel  açıdan  cevaplayabildiğimiz  kadarıyla, 

ölünce  toprak  olacağız  ve  azot  ve  karbon  çevrimine 
gireceğiz.

Ruh bedenle birlikte ölecek. Çünkü ruh günümüzün 
çağdaş  bilimsel  yorumuna  göre  beyin  dediğimiz 
organın duygular, hafıza, akıl yürütme ve karar verme 
gibi bazı fonksiyonlarına verdiğimiz isimdir. Dolayısıyla, 
vücudu  bir  makine  gibi  düşünürsek,  bu  makine 
işlemez  hale  geldiğinde  fonksiyonları  da  duracak. 
Artık  hissetmeyeceğiz,  bilinçli  olmayacağız,  hiçbir 
şeyin  farkında  olmayacağız.  Çünkü  bunu  sağlayan 
organımız çalışmıyor olacak.

Ruhun  bedenden  bağımsız  olduğunu  iddia  eden 
hiçbir din ya da ruhsal inanç, örneğin neden içki içince 
hafızada  ve  zihinsel  yeteneklerde  azalma  olduğunu 
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tutarlı bir şekilde açıklayamaz. (İçki içmek gibi fiziksel 
bir etki ya da kişinin kafasını bir yere çarpması, nasıl 
ruh denen bedenden bağımsız bir varlığı etkiler konusu 
geçtiğimiz yüzyıllarda filozofları çok düşündürmüştür ve 
ruhu bedenden bağımsız gören hiçbir düşünce sistemi 
bu işin içinden tutarlı bir biçimde çıkamamıştır). Bunu 
bilim  açıklar,  çünkü  bilim  ruha  atfedilen  özelliklerin 
insan beyninin fonksiyonu olduğunu söyler.

ig  Bang  teorisi  yaratılışı  ve  Tanrı”nın  varlığını 
desteklemiyor mu?

Her  şeyden  önce,  big  bang  modeli  kesin  olarak 
kanıtlanmış  bir  model  değildir.  Eldeki  modellerden 
biridir ve günümüzde en popüler olanıdır.

Ayrıca  bu  model  yaratılışçı  bir  evren  açıklaması 
gerektirmez.  Bilimde,  (teorik  fizikte)  big  bang’in 
neden meydana gelmiş olabileceği ile ilgili de pek çok 
açıklama  vardır.  Bunların  pek  çoğu  da  bir  sebebin 
varlığını gerektirmez.

Bunlara  bir  örnek  verecek  olursak,  ünlü  fizikçi 
Stephan  Hawking’in  “Başlangıcı  olmayan  evren” 
modelini  düşünebiliriz.  Bu  fikre  göre  evren  kendi 
üzerine kapanan bir kapalı çevrim oluşturur (aynen iki 
boyutlu bir düzlemin üçüncü boyutta katlanarak bir küre 
haline getirilebilmesi gibi). Böyle bir modelde evrenin 
başlangıcını  aramak  anlamsız  olmaktadır,  çünkü 
Stephan Hawking’in kendi verdiği bir örneğe göre böyle 
bir evrende big bang’e neyin sebep olduğunu sormak, 
dünya üzerinde “Kuzey kutbunun 5 km kuzeyinde ne 
vardır?” sorusunu sormaya benzer. Yani anlamsızdır.

Fakat  bu  noktalar  bir  yana,  big  bang  modelinde 
sözü  edilen  şeyle,  dinlerin  yaratılış  açıklamaları 
arasında  hiçbir  alaka  yoktur.  Big  bang  modelinde 
evren bir noktadan genişleyerek varolur ama evrene 
yayılan  maddenin  nereden  geldiği  konusunda  bir 
yorum  yapılmaz.  Bu  konuda  yorum  yapan  başka 
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fikirler  varolmakla  birlikte,  bu  konuda  bağlayıcı  bir 
sonuç  yoktur. Dinlerin  yaratılış  hikayesinde  ise Tanrı 
evreni  6  günde  yaratmıştır  ve  yoktan  var  etmiştir  . 
Neden bu  işin 6 gün aldığı konusu bir yana, bu web 
sayfasındaki  diğer  yazıları  okursanız,  alıntı  yapılmış 
çeşitli  ayetlerden  göreceksiniz  ki,  kutsal  kitaplardaki 
yaratılış  hikayesiyle,  modern  bilimdeki  big  bang 
teorisinin hiçbir ilgisi yoktur.

Ateizm de bir din sayılmaz mı?
Doğaüstü  güç  ya  da  güçlere  inanan,  metafizik 

sorulara  cevap  vermeye  çalışan  (ölümden  sonrası, 
evrenin kökeni veya hayatın anlamı vs gibi) ve kanıta 
değil  imana dayanan (dogmatik) düşünce biçimlerine 
din denir.

Ateizm,  herhangi  bir  felsefi  soruya  cevap  verme 
gayesindeki  bir  düşünce  biçimi  değildir.  Ateizm, 
bir  düşünce  biçimi,  inanç  sistemi  veya  felsefi  akım 
değildir. Ateizm, yalnızca, Tanrı’nın varlığını reddetmek 
demektir.

Dinden  bahsedilebilmesi  için  ortada  inanç  olması 
gerekir. İnanç tanımı gereği kesin bir bilginin olmadığı 
durumda  mümkün  olabilecek  bir  şeydir.  bir  şey  ya 
bilinir,  ya  da  bilinmiyorsa  o  konuda  bir  şeye  inanılır. 
Ya  da  bilemeyeceği  kabul  edilip  bir  şeye  inanılmaz. 
Ateizm bu sonuncusunu yapar. Dolayısıyla ateizm bir 
inanç değildir, bir inançsızlığın adıdır.

Evrende  düzen  var,  canlılık  var.  Bu  düzen  nasıl 
kendiliğinden  ortaya  çıkabilir?  Evren  nasıl  sahipsiz 
olabilir?

Evren  için  kaos  değil  kozmos  denir  zaten.  Yani 
adında  bile  düzen  var.  Bize  düzenli  gözüktüğü  açık 
evrenin. Fakat ortada hala 3 sorun var:

1) Bütünü kaotik olan sistemlerin bile kurallara uyan 
(düzenli) alt parçalarının olabildiği saptanmış. Evrenin 
daha üst bir kaosun düzenli bir alt parçası olması teorik 
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olarak mümkün.
2)  Evren  düzenlidir,  doğru,  ama  düzenin  ille  de 

bir  zekadan  çıkması  gerektiği  mantıksal  olarak 
gösterilemez.  Hiç  kimse  düzenin  ille  de  zeka 
gerektirdiğini  mantıksal  olarak  kanıtlayamaz.  Bize 
düzen  zeka  gerektirirmiş  gibi  geliyor  olsa  da, 
bu  pekala  günlük  düşünce  alışkanlıklarımızdan 
ve  şartlanmalarımızdan  kaynaklanıyor  olabilir. 
Şartlanmalarımızın  bizi  yanılttığı  durum  bilimde  az 
değildir ve bir şeyin bize “öyleymiş gibi” geliyor olması 
hiçbir zaman bir bilimsel kanıt değildir.

3) Evrendeki düzenin zeka gerektirdiği kabul edilse 
bile,  bu  zekanın  belli  bir  dinin,  ya  da  açıklamanın 
önerdiği zeka olması şart değildir. Bu zeka birden fazla 
olabilir, çok değişik formlarda olabilir, vs.

Ayrıca, “Evrenin bir sebebi olmalı” demek, bu sebep 
Tanrı  olmalıdır  demek  değildir.  Kısacası,  teist  kesim 
ne yaparsa yapsın düzen akıl yürütmesinden giderek 
hipotezlerini kanıtlayamaz.

Eğer  bir  sonucu,  bir  öncül  önermeden  doğrudan 
dedektif  akıl  yürütmeyle  çıkaramıyorsam,  o  önerme 
a  apriori  doğru  değildir,  dolayısıyla  kanıt  gerektirir. 
Yani “Düzen=Zeka” gibi bir denklemi mantıksal olarak 
yazamıyorsam,  ya  da  başka  bir  ifadeyle,  “zeka” 
denen  kavramı  “düzen”  denen  kavramın  tanımının 
içinden çıkaramıyorsam, bu zekanın mantıksal olarak 
düzenden  doğrudan  çıkarılamayacağını  gösterir. 
Dolayısıyla, ortada bir kanıtlama yükümlülüğü vardır. 
Düzenin zeka gerektirdiğini söyleyenlerin sırtına binen 
bir kanıtlama yükümlülüğü.

“Başka  nasıl  olacak  ki?”  demeyin.  Bir  şeyi  sizin 
zihniniz göremiyorsa, bu onun olamayacağı anlamına 
gelmez.  İnsan  zihni  örneklere  göre  işler  ve  örneğini 
görmediği bir şeyi kavramakta güçlük çeker. Teist de, 
zekadan  çıkmamış  bir  düzeni  günlük  hayatımızda 
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pek görmediğimiz  için,  bunun aksinin  olamayacağını 
düşünür.

Bu  yüzden  günümüzde  bilim  adamları  daha 
dikkatliler.  İyi  bir  bilimsel  yöntem geliştirmişler  ve  bir 
şey  eğer  öncülünden  mantıksal  olarak  dedektif  bir 
akıl  yürütmeyle  çıkarılamıyorsa,  bu  şey  doğru  kabul 
edilemez, kanıt gerektiren hipotezler  listesine eklenir. 
Düzenin zekadan çıkıp çıkmaması konusunda olduğu 
gibi.

Her şeyin bir sebebi olduğuna göre, ilk şeyin sebebi 
Tanrı olmak zorunda değil midir?

Her şeyin bir sebebi varsa, ilk şeyin sebebi nedir? 
İlk şey eğer evrenin ortaya çıkışıysa, onun da sebebi 
Tanrıdır  şeklindeki  yaygın  düşünce  tarzı  geçersiz  bir 
mantık yürütmedir. Burada hemen akla “Peki Tanrı’nın 
sebebi  neydi?”  sorusu  gelir.  Nitekim  küçük  çocuklar 
genellikle sorarlar bu soruyu Tanrı konusunda. Zihinleri 
açıktır  çünkü  henüz.  Şartlanmamıştır.  “Tanrı’nın 
sebebi yoktur” veya “Tanrı kendi kendisinin sebebidir” 
açıklaması  geçerli  bir  açıklamaysa,  o  zaman  “Peki 
evrenin sebebini niye merak ediyorsun?” sorusu akla 
gelir.  Belki  de  ‘Evrenin  sebebi  yoktur’  veya  ‘Evren 
kendi  kendisinin  sebebidir?’.  Eğer evrenin sebebini 
merak etmek geçerli bir mantık yürütmeyse, Tanrı’nın 
sebebini merak etmek niye geçerli değil? Onun da 
sebebi  daha  büyük  bir  Tanrı,  o  Tanrı’nın  da  sebebi 
ondan  büyük  başka  bir  Tanrı  dersem,  bunun  sonu 
gelir mi? Eğer bir açıklama yapabilmek için bir yerde 
durulması gerekiyorsa, o zaman nerede duracaklarına 
nasıl karar veriyorlar? Neden evrenin sebebinde değil 
de, Tanrı’nın sebebinde duruyorlar?

Harun Yahya ve BAV’ın sitelerinde evrim teorisinin 
çöktüğü,  bu  teorinin  ateizmin  dayanağı  olduğu, 
dolayısıyla ateizmin de çöktüğü söyleniyor. Bu konuda 
da bir sürü bilimsel alıntılar vermişler?
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Her  şeyden  önce,  evrim  ateizmin  dayanağı 
değildir.  Ateizm  evrim  teorisinden  önce  de  vardı  ve 
onunla  birlikte  doğmamıştır.  Evrim  teorisi  bilimin 
yapıtaşlarından olan önemli bir teoridir ve yeryüzünde 
hayatın ortaya çıkışını ve çeşitlenmesini herhangi bir 
doğaüstü  gücün  müdahalesi  fikrine  gerek  kalmadan 
başarıyla  açıklayabilmektedir.  Fakat  bu  teori  bilimin 
bir  teorisidir  ve  ateizmle  ilgisi  yoktur.  Batı’da  evrimi 
kabul eden pek çok  inançlı kişi bulunmaktadır. Hatta 
Vatikan’daki Katolik kilisesi, bir süre önce bu konuda 
bir açıklama yapmış ve evrim teorisini kabul ettiklerini 
ve bu teorinin hristiyanlık inancıyla çelişmediğini beyan 
etmişlerdir.

Fakat, evrim teorisinin yeryüzündeki canlılık ve özel 
olarak insanoğlunun ortaya çıkışıyla ilgili açıklamaları 
üç büyük dinin kutsal metinleriyle bağdaşmadığı  için, 
doğal olarak pek çok dinsel kurumun bu teoriye karşı 
şiddetli tepkisi bulunmaktadır.

Türkiye’de  yaratılışçılık  akımını  yaygınlaştıranlar 
Harun Yahya ve BAV (Bilim Araştırma Vakfı) olmuştur. 
Pek çok eserini Harun Yahya takma adıyla yazan bu 
kurum, eserlerini Amerika Birleşik Devletleri  kaynaklı 
ve  kilise  bağlantılı  olan  ICR  (Institute  for  Creation 
Research) kurumunun çarpıtılmış ve sahte bilim örneği 
içeren  bol  miktardaki  yazılarını  türkçeye  çevirerek 
hazırlamaktadır.

ABD’de  kilise  kaynaklı  çok  sayıda  “Scientific 
Creationism”  (Bilimsel  Yaratılışçılık)  kurumu 
bulunmaktadır.  İyi  finanse  edilmiş  bu  kurumlara 
ait  kitap  ve  web  sayfalarında  özellikle  evrim  teorisi 
aleyhinde çok sayıda çarpıtılmış ve yanlış bilgi içeren 
ifadeler  bulunmaktadır.  Bilimsel  görünümlü  ve  hatta 
bazı bilim adamlarından alıntılar içeren bu kaynakların 
aslında gerçek bilim dünyasıyla bir ilgisi yoktur. 

Batı’da bilim adamları kendi yazılarından çarpıtılmış 
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alıntılar  yapan  ve  zaman  zaman  kendilerini  evrim 
karşıtıymış  gibi  gösteren  bu  tip  yaratılışçı  yayınları 
kınayan kamuoyu açıklamaları yapmaktadırlar sık sık. 

Yaratılışçı  kesim,  neredeyse  100  yıldır  ABD’de 
evrim  teorisinin  ders  kitaplarından  çıkartılması  ve 
yerine  dinsel  yaratılışçılık  öğretisinin  konulması  için 
uğraşmakta,  fakat  zaman  zaman Alabama  gibi  bazı 
muhafazakar  eyaletlerde  yerel  başarılar  elde  etseler 
de, talepleri üst mahkemeler tarafından her seferinde 
reddedilmektedir.

Dolayısıyla,  yaratılışçılık  akımı,  batı  dünyasında 
bilimsel  bir  uğraş  sayılmamakta  ve  ciddiye 
alınmamaktadır.  Hele  de  Avrupa’da  yaratılışçılığın 
etkisi çok daha azdır. Fakat protestan kilisesinin maddi 
gücü  tarafından  desteklenen Amerikan  yaratılışçılığı, 
bilimin  aşırı  özelleşmiş  bir  alan  olduğu  günümüzde, 
özellikle  muhafazakar  yörelerde  ortalama  vatandaş 
üzerinde  etkili  olabilmektedir.  Fakat  buna  rağmen 
bilimsel  kamuoyunun  güçlü  olduğu  batı  ülkelerinde 
bu  konunun  eğitim  sistemini  etkileyecek  ve  kitlelere 
zarar  verecek  boyuta  ulaşmasına  engel  olunmuştur. 
Asıl sorun ülkemiz gibi bilimin ve bilimsel kamuoyunun 
güçlü  olmadığı  ülkelerde  bu  akımın  sebep  olduğu 
sorunlardır.  Özellikle  Harun  Yahya  ve  BAV,  son  20 
yıldır  ülkemizde  hemen  hemen  hiçbir  engelleme 
girişimiyle karşılaşmadan, özellikle yeni yetişen nesle 
kolayca  ulaşmakta  ve  bilimin  halka  indirilemediği 
ve  yeterince  bilinmediği  toplumumuzda,  bilimsel 
konularda  insanların  beynini  yanlış  ve  çarpıtılmış 
bilgilerle  doldurmaktadır.  (Harun  Yahya  ve  BAV’ın 
sitelerinde yer alan bazı sahte ve çarpıtılmış bilimsel 
alıntı örnekleri için sitemizdeki “Sahte Alıntılar” yazısına 
bakabilirsiniz).

Niye bu kadar çok bilim adamı dinsizdir?
Bilimin yöntemini yeteri kadar bilen ve özümleyen 
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kişi bunun sebebini anlamakta güçlük çekmez. Bilimde 
yeni  bilgi  bulmaktan  çok doğru  bilgiyi  yanlış  bilgiden 
ayıklamak önemlidir. Bilim tarihinde en çok çaba buna 
gitmiş ve en fazla zorluk bu konuda çekilmiştir.

Bu  yüzden  bilimin  yöntemiyle  ilgili  kafa  yoran 
bilim  adamları  bu  konularda  önlemler  alma  gereği 
duymuşlar ve örneğin “yanlışlanabilirlik” gibi kavramlar 
geliştirmişlerdir. 

Bir  bilginin  “yanlışlanabilir”  olması,  yanlışsa 
yanlışlığının  ortaya  çıkarılabilir  olması  demektir. 
Örneğin  “Dışarıda yağmur  yağıyor”  yanlışlanabilir  bir 
önermedir; çünkü eğer yanlışsa, yani dışarıda yağmur 
yağmıyorsa,  bunu anlamak  için  pencereden bakmak 
yeterlidir. Fakat örneğin “Ölümden sonra hayat vardır” 
önermesi yanlışlanabilir değildir. Çünkü eğer yanlışsa, 
bunu ortaya çıkarmak mümkün değildir. Dolayısıyla bu 
bilimsel bir önerme değildir. Bugün artık herhangi bir 
iddiayı bilimde bu ve buna benzer yöntemlerle test edip, 
bilimsel olup olmadığına karar vermek mümkündür.

Dinlerin iddiaları arasında ise yanlışlanabilir olanlar 
çok azdır ve onların da bir kısmı yanlışlanmıştır.

Din  ile  bilim  arasındaki  bir  başka  fark,  dinde 
yargıların testten önce, bilimde ise testten sonra, testin 
sonucuna  göre  verilmesidir.  Dinde  doğrular  baştan 
bellidir.  Testin  sonucu  bu  doğrulara  göre  yorumlanır. 
Bilimde ise test, doğruya ulaşmak için kullanılır.

Dolayısıyla, bilim ile din arasında, yöntem açısından 
da çok önemli bir fark vardır.

Günümüzde  bilim  denen  uğraşın  en  öncelikli 
aktivitesi “bilgi üretimi” değil, üretilen bilginin “testi” ve 
“doğrulanması”dır. Bir şeyi kanıtlayamıyorsanız, size 
ne kadar doğruymuş gibi gelse de bu bilginin bilimsel 
bir değeri yoktur.

Dinlerde de eksik olan nokta budur. Dinde çok fazla 
kabul yapmak zorundadır insan. “İman” denen kavram, 
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“kalp  gözü”  ya  da  “gönül  gözü”  denen  kavramlar, 
zaten bu  “  kanıtlamadan  inanma” aktivitesinin  başka 
isimleridir.  Dinlerin  “dogmatik”  olduğunu  söylerken 
kastedilen de budur.

Bu yüzden İslam’ın veya herhangi bir dinin bilimle 
bağdaşması  mümkün  değildir.  Çünkü  bilimle  din, 
yöntem  olarak  birebirlerinin  neredeyse  tamamen 
zıttı  dır.  Peygamber  veya  din  adamlarının  bilimi 
teşvik  etmesi  bu  gerçeği  değiştirmez,  onlar  yalnızca 
meseleyi  kavramadaki  yetersizlikleri  yüzünden  teorik 
olarak  mümkün  olmayacak  bir  şeyi  istemektedirler. 
Yani bilimle bağdaşmayan bir şeyden bilim üretmesini.

Bir şeyin varolmadığı nasıl söylenebilir?
İnançlılar,  ateizmin  “Tanrı’nın  varolmadığı” 

iddiasında  bulunduğunu  düşündüklerinden,  sıkça  bu 
tür sorular sorarlar. Herhangi bir şeyin, hele de Tanrı 
gibi varlığın, varolmadığının kanıtlanamayacağını iddia 
ederler.  Fakat  kendileri  günlük  hayatlarında  pek  çok 
şeyin varolmadığı varsayımı altında yaşarlar. Örneğin:

Noel baba var mıdır?
Masallardaki 7 başlı ejderha ve kaf dağının ardındaki 

dev var mıdır? Ya da kanatlı at, veya anka kuşu?
Ya da Süpermen, batman?
Bu  tür  örnekler  çoğaltılabilir.  Öyle  bazı  olasılıklar 

akla  gelebilir  ki,  varolmaları  ihtimaline  karşılık  büyük 
önlemler  almak,  hayatımızı  ve  yaşam  tarzımızı 
kökünden değiştirmek gerekir. Bunu kimse yapmadığına 
göre, bir şeyin yok olduğu nasıl kanıtlanabilir sorusunu 
soran kişiler de dahil olmak üzere herkes bazı şeylerin 
varolmadığı kabulü altında yaşar.

Ya  görünmez  insanlar  varsa  ve  beni  izliyorlarsa 
deyip, yalnızken soyunmamazlık etmez.

Ya atmosferi zehirleyen gazlar veya virüsler varsa 
deyip devamlı gaz maskesiyle dolaşmaya kalkmaz.

Devamlı  kendisini  gizli  servisten  birilerinin  takip 
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ettiğine  ve  yakaladıkları  anda  işkence  edeceklerine 
inanıp,  buna  göre  yolunu  veya  bulunduğu  yerleri 
sürekli değiştirmeye kalkmaz.

Bunları  neden  yapmaz?  Çünkü  bir  şeyin 
varolmasının  mümkün  olması  varolduğu  anlamına 
gelmediği gibi, varolduğunu kabul etmemiz veya farz 
etmemiz anlamına da gelmez.

Her  insan,  ancak  varlığına  dair  delil  olan  şeylerin 
varolma  ihtimallerini  ciddiye  alır.  Varolduklarına  dair 
delil olmayan şeyleri ise yok kabul eder.

Bir  şeyin  varolmadığını  kabul  etmek  için, 
varolmadığını kanıtlamak şart değildir.

Evrenin  her  noktasını  araştırmadan  bir  şeyin 
varolmadığı nasıl söylenebilir?

Tanımlanmış bir şey, evrenin henüz görmediğimiz bir 
yerlerinde varolabilir ve tüm evreni taramadan bundan 
emin  olamayız  bazı  durumlarda.  Fakat  bu  prensip 
“bir  şeyin  varolmadığı  kanıtlanamaz”  önermesini 
kanıtlamak için kullanılamaz.

Sınırı  çizili,  gözlem  altına  alınabilecek  bir  yer  ya 
da  bölge  için,  o  bölgeyle  alakalı  olan  tanımlanmış 
kavramların varolup varolmadığı söylenebilir.

Dünya  gezegeninde  şehirden  şehire  uçup,  zor 
durumda kalan insanlara yardım eden bir “Süpermen” 
yoktur.  Evrenin  bir  yerlerinde  bir  Süpermen’in 
olma  ihtimali  yüzde  sıfır  olmamasına  rağmen, 
bizim  ilgilendiğimiz  anlamda  bir  Süpermen,  (bizim 
hayatlarımıza  karışan,  hayatımızın  ve gezegenimizin 
bir parçası olan) yoktur.

Dolayısıyla,  eğer  uygun  gerekçelerimiz  varsa,  en 
azından  hayatlarımıza  karışan,  ve  kitap,  peygamber 
gönderen  bir  Tanrı’nın  varolmadığını  teorik  olarak 
söylemek mümkündür.

Ayrıca,  evrensel  bazı  prensipler  olduğundan, 
örneğin mantık  ilkeleri  gibi,  bunlarla  çelişen,  örneğin 
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tanımında bile paradokslar olan bir varlığın da, evrenin 
tamamını dolaşmaya gerek kalmadan varolmayacağını 
söyleyebiliriz.

Fakat bu iki kritere de uymayan, yani bazı evrensel 
ilkeleri  çiğnemeyen  (bu  yüzden  de  yokluğu  “a 
apriori”  olarak  bilinemeyecek  olan)  veya  hayatımıza 
karışmamasına rağmen evrenin bir yerlerinde varolan 
bir Tanrı fikrinin ise varolmadığı kanıtlanamaz.

Sonsuz  güçlü  olmayan,  ezeli  ve  ebedi  olmayan, 
fakat  bu  evrenin  varolmasından  sorumlu,  dünyaya 
da  hiç  karışmamış  bir  varlık  olarak  tanımlıyorsanız 
Tanrı’yı, o zaman varolmadığı kanıtlanamaz.

Fakat  bu  tür  kavramların  bile,  varolduklarını 
düşünmemiz  için  bir  sebep  ortaya  çıkana  kadar  yok 
kabul  edilmeleri  mantık  gereğidir.  Yoksa,  yukarıdaki 
soruda  bahsettiğimiz  paranoid  düşüncelerle  başa 
çıkamayız.

Yani  kısacası,  bazı  şeylerin  varolmadığını 
kanıtlamak mümkündür. (Örneğin Süpermen ve dinlerin 
tanrısı). Tanrı eğer yaygın şekilde anlaşılan biçimiyle 
tanımlanmaz, varolma  ihtimalini açık bırakacak  türde 
bir  tanımı  yapılırsa,  o  zaman  da  böyle  bir  Tanrı’nın 
varolmadığı  gösterilemez,  fakat  varolmadığı  kabul 
edilebilir.  Çünkü  bizimle  hiçbir  bağlantısı  olmayan, 
varolduğunu  düşünmemiz  için  bize  hiçbir  işaret 
vermemiş  olan  bir  şeyin  varolduğunu  düşünmek  için 
hiçbir sebep yoktur.

Tasarlanmış  olduğu  açık  olan  bu  evrene  bakıp 
da  Tanrıya  inanmamak  çok  mantıksız.  Nasıl 
inanmayabiliyorsunuz?

İnançlılar,  inanmak  daha  mantıklı  olduğu  için 
inanmaz. Böyle olduğuna inanmak isterler, ama aslında 
ikna  oldukları  için  değil,  hatta  mantıklı  buldukları 
için  bile  değil,  sadece  çevrelerindekiler  inandığı  için 
inanırlar.  İnanmanın  en  mantıklı  çözüm  olduğuna 
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ikna  etmişlerdir  kendilerini,  böylece  sorgulama 
zorunluluğundan da  kurtulurlar. Görünüşte  ikna edici 
birkaç  söylemi  bellemişlerdir,  ki  bunlar  genellikle 
doğanın altında bir denge, düzen ve zeka olduğu ve 
başka türlü açıklanamayacağını iddia eden “teleolojik” 
argümanın şu ya da bu formudur. 

Bu  argüman  için  üretilmiş  belli  sayıda  örneğin 
birkaçını  ileri sürer pek çok kişi. Fakat eğer bilgili bir 
ateistle  tartışıyorlarsa,  bu  argümanın  aslında  iddia 
ettikleri  fikri  kanıtlamada  ne  kadar  çürük  olduğunu 
görmeleri uzun sürmez. Çünkü doğada düzen ve bilinçli 
tasarım olmadığına işaret eden daha çok örnek vardır 
(Bkz. bu sitedeki “Doğa ve Tasarım” yazısı) ve onların 
düzen ve bilinçli  tasarıma  işaret ettiğini  düşündükleri 
gözlemleri  başka  şekilde  açıklamak  her  zaman 
mümkündür. Ayrıca, bir  türlü göremedikleri  bir  başka 
gerçek, evrenin arkasında bir zeka olduğu gösterilse 
bile, bunun nasıl bir zeka olduğu bilinemeyeceğinden, 
göksel dinlerdeki Tanrı fikrinin kanıtlanamayacağıdır.

Her şey tesadüfle nasıl açıklanabilir?
Bilim  hayatın  tesadüf  eseri  olduğunu  söylemez. 

Bilimin  böyle  söylediğini  düşünmek  sadece  inançlı 
kesimden bazı kişilerin saplantısıdır. Bu saplantının da 
sorumlusu  yaratılışçı  fikirlerin  propagandasını  yapan 
kesimin (Harun Yahya, vs.) yanıltıcı beyanlarıdır.

Hayat  mevcut  doğa  yasalarının  zorunlu  bir 
sonucudur.  Şartların  uygun  olduğu  bir  ortamda, 
evrendeki mevcut  fizik  ve  kimya  yasaları  hayata  yol 
açacaktır. Çeşitliliğin bu kadar fazla olduğu bir evrende 
ise buna uygun ortamlar şurada veya burada mevcut 
olacaktır. Asıl soru, evren neden böyle yasalara sahiptir 
sorusudur.  (Yani  bazı  yerlerde  hayatın  oluşumuna 
yol  açan  yasalar).  Bunun  ise  cevabı  verilemez. 
Çünkü kimsenin elinde bu sorunun cevabını vermeye 
yetecek kadar veri yoktur. Verilebilecek  tüm cevaplar 



67

ATEİST MİSİNİZ?

spekülasyon olmaya mahkumdur. Fakat spekülasyon 
da olsa, bir cevap vermeye kalkarsak, bunun bir olası 
cevabı, yaşamın altında bir tür zeka arayan bir cevap 
olabilir elbette. Bu ihtimal dışı değildir. Fakat gerek bu 
zekanın ne olduğu, neye benzediği, kaç tane olduğu, 
tek mi, yoksa birden fazla mı, ya da büyük bir uygarlığın 
sahip olduğu kolektif zeka mı olduğu, gerekse, özgür 
olup olmadığı, koşullara bağlı olup olmadığı, gücünün 
neye yetip yetmeyeceği, fiziksel olup olmadığı, vs. gibi 
noktaların  hiçbiri  bilinemez.  Dolayısıyla,  evrendeki 
hayatın  arkasında  zeka  gören  bir  spekülasyon  bile, 
içerdiği  neredeyse  sonsuz  sayıdaki  olasılıklar  ve 
değişik  açıklama  imkanları  yüzünden,  bir  açıklama 
veya  “hipotez”  sayılabilecek  bir  netlikten  yoksundur. 
Yani ortada, bırakın dinlerin yaratılışçılık açıklamasını, 
doğru dürüst bir açıklama bile yoktur. Bir açıklama olsa, 
bu açıklamanın deney ve gözlemle doğrulanabilecek 
bir  şey  olup  olmadığına  bakılır  ve  eğer  bu  koşullara 
uyan  bir  açıklamaysa,  bunun  bir  “hipotez”  olduğunu 
söylerdik. Bu hipotezi  destekleyecek  çeşitli  deneysel 
ve  gözlemsel  kanıtlar  bulduğumuz  takdirde  ise,  bu 
hipotez  bir  teori  olurdu.  Daha  fazla  delil  buldukça 
da  teori  güçlenirdi.  Fakat,  ortada  bırakın  teori  veya 
hipotezi, hipotez olmaya aday bir açıklama bile yoktur. 
Evrenin ardında bir zeka vardır demek o kadar bulanık 
ve  netlikten  yoksun  bir  açıklamadır  ki,  hipotez  olup 
olmadığını  anlamak  için  dikkate  alınması  gereken 
diğer  koşulu  incelememize  gerek  bile  bırakmaz. 
(Yani  açıklamanın  somut  delillerle  desteklenir  olup 
olmadığını).  Ortada  bir  hipotez  değil,  hipotez  olma 
netliğinden yoksun bir açıklama bile değil, fakat biraz 
çabayla  bir  açıklamaya  belki  dönüştürülebilecek  bir 
“fikir”  vardır  sadece.  Evrenin  altında  zeka  olduğunu 
söylemek bundan ibarettir. Bir “fikir”, ya da biraz çabayla 
bir  açıklamaya  dönüşebilecek  bir  “bakış  açısı”dır 
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sadece. Öte yandan, ilk anda akla gelen diğer alternatif, 
yani  doğa  yasalarının,  mevcut  olasılıksal  imkanların 
sonsuz çeşitliliği arasında, belli bazı durumlarda veya 
ortamlarda  (örneğin  evrenimiz),  hayata  sebebiyet 
verebilecek  yapıya  sahip  olmasının  teorik  olarak 
mümkünlüğü,  hem  net  bir  açıklama,  hem  de  somut 
verilerle  desteklenebilecek  bir  hipotezdir.  Evrende, 
karşımızda  açıkça  evrenin  oluşumundan  ve  bizi 
yaratmaktan sorumlu bir şeyler görmediğimiz sürece, 
gördüklerimiz,  sadece  bomboş  uzay  ve  akla  hayale 
gelmeyecek  çeşitlilikte  ve  zenginlikte  gök  cisimleri 
olduğu sürece, bu mantıksal  verilerden çıkan sonuç, 
veya bu verilerin desteklediği sonuç, bu bahsettiğimiz 
hipotezdir.  Dolayısıyla  bu  hipotez,  gözlem  verileriyle 
bile bir miktar desteklenmiş, bu yüzden belki aslında 
artık  “teori” mertebesine yükselmiş bir açıklama dahi 
kabul  edilebilir.  Diğer  seçenek  ile  kıyaslandığında, 
bilimsel bakış açısından, evrendeki zekaya sebep olan 
doğa yasalarının varlığından, evrenin veya evrenlerin 
(ya  da  üst  evrenlerin,  varsalar)  teorik  çeşitliliği  ve 
imkansal  zenginliğinin  sorumlu  olduğunu  düşünmek, 
kesinlikle rakipsiz bir bakış açısıdır.

Evrende hassas bir denge vardır. Güneşin dünyadan 
mesafesi,  Planck  sabitinin  değeri  ve  pek  çok  başka 
şey sanki özel olarak tasarlanmış gibidir. Tüm bunlar 
evrenin ardında bir zeka olduğunu göstermiyor mu?

Evren’in  o  derece  hassas  bir  dengede  olduğu 
doğru değildir. Daha doğrusu, o dengeler, kendilerinin 
oluşması için bir ayar yapıldığının göstergesi değildir. 
Herhangi bir süreç, mevcut doğa yasalarına göre eninde 
sonunda  belli  bir  denge  durumu  oluşturur.  Kuralları 
değiştirip, sistemi tekrar kendi haline bıraktığınızda, bu 
sefer başka bir denge durumu oluşur. Yeni kurallara, 
yeni duruma göre. 

Belli bir denge durumuna ve o duruma uygun olarak 
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meydana  gelmiş  oluşumlara  bakarak,  bunun  altında 
tasarım aramak, meseleyi tersinden görmektir. 

Burnumuz gözlük takmak için mi yaratılmıştır, yoksa 
burnumuzun şekline göre gözlük diye bir  şeyi biz mi 
icat  ettik?  Atomlar  bir  arada  kalabilsin  ve  bildiğimiz 
gerçeklik oluşabilsin diye mi Planck sabiti o değerdedir, 
yoksa Planck sabiti o değerde olduğu için mi atomlar 
bildiğimiz gibidir ve gerçeklik böyledir?

Dünyada yaşam olsun diye mi dünyanın güneşten 
uzaklığı  bildiğimiz  mesafededir,  yoksa  dünyanın 
güneşten uzaklığı bildiğimiz mesafede olduğu için mi 
dünyada yaşamın olması mümkün olmuştur? (Nitekim 
başka mesafelerde gezegenler var ve onlarda yaşam 
yok). 

İnançlıların  bu  mantığı  çok  ilginç  bir  kendini 
kandırma  örneğidir.  Meseleyi  tepetaklak  eder, 
tersinden  görürler.  Fok  balıklarının  derilerinin  altında 
o kadar kalın bir yağ  tabakası olmasını, üşümesinler 
diye  öyle  yaratılmalarına  bağlayan  bir  açıklamadır 
bu.  Yaşadıkları  fiziksel  ortama  evrimsel  adaptasyon 
yaptıkları  için bu yapıya kavuştuklarını  (çünkü başka 
türlü  olanların  o  ortamda  barınamayıp  öleceğini) 
görmez  bu  mantık.  Aradaki  uyuma  bakıp,  sonuca 
göre  sebep  üretir.  Komplo  teorilerini  üreten  mantık 
da benzer bir mantıktır. Şartlanmış zihinde, olayların 
böyle tersinden görülmesi çok yaygın bir bakış açısıdır. 
Bunları destekleyen (desteklediği iddia edilen) olasılık 
hesaplarını da yine önyargılı ve yanlı yaparlar. 

Gökten  düşen  bir  tek  yağmur  damlasının  beni 
ıslatma  olasılığı,  sıfır  denecek  kadar  düşüktür.  Eğer 
gökten  düşecek  her  yağmur  damlası  için  bu  hesabı 
tekrarlarsam,  her  damlanın  beni  ıslatma  ihtimali  sıfır 
çıkar. Tüm bu olasılıkları toplayıp, bu damlaların beni 
ıslatma  ihtimali  sıfır  olur  dersem,  o  zaman  herhangi 
bir yağmurda ıslanma ihtimalimin hiç olmadığı sonucu 
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çıkar ortaya. Peki kim buna güvenerek sağanak yağan 
yağmurda  şemsiyesiz  çıkar?  Ve  kim  sağanak  bir 
yağmurda ıslanmadan eve dönebilir? Burada problem 
nerededir? Burada problem, olasılık hesabının yapılış 
şeklindedir. DNA’nın oluşumu olsun, hayatın meydana 
çıkışı, vs. olsun, olasılığının çok düşük olduğunu iddia 
ettikleri  durumların  çoğunda,  yaratılışçı  kesim  bu  tür 
yanlışlar yaparlar hesaplarda.

Evrim  teorisi  canlıların  oluşumunu  tesadüflerle 
açıkladığı için saçma değil midir?

Evrim kuramının, türlerin oluşması ve evrimini 
rastlantıya bağladığı iddiası bir çarpıtmadan başka 
bir şey değildir.  Rastlantı,  evrim  kuramının  bir 
ayrıntısıdır  yalnızca.  Evrim  kuramı,  türlerin  genetik 
malzemelerindeki  rastlantısal  mutasyonlardan 
yalnızca türün değişen koşullara daha uygun olmasını 
sağlayanların  kuşaktan  kuşağa  aktarılabileceğini 
söyler. Evrim kuramının asıl temelini oluşturan eleme 
mekanizması  olan  doğal  seçilim  ise  rastlantısal 
değil,  zorunlu  bir  süreçtir.  Doğal  seçilim,  acımasız 
bir  düzenektir.  Daha  avantajlı  olanı  bırakır,  daha  az 
avantajlı ya da zararlı olanı yok eder.

Canlılar dünyasında amansız bir rekabet, acımasız 
bir  mücadele  vardır.  Herhangi  bir  konuda  daha  iyi 
uyum sağlayan, (daha iyi gören, daha iyi uçan, eşeyli 
türlerde karşı cinse daha çekici gelen...) bireyler hayatta 
kalır,  diğerleri  ise  yok  olur  gider.  Bu  süreçte  vicdan, 
merhamet  yoktur.  Böyle  bir  dünyayı  bir  yaratıcının 
yarattığını,  tasarladığını  söylemek  ise,  o  yaratıcının 
aynı zamanda merhametsiz, vicdansız, esirgemez ve 
bağışlamaz bir varlık olduğunu söylemekle eşdeğerdir.

Rastlantısal  mutasyonların  çoğu  bozucu  ve 
dolayısıyla  bireyin  yaşamı  için  zararlıdır.  Bunlar 
oluştuğu  anda  gelecek  kuşağa  aktarılmaya  fırsat 
bulamadan yok olur. Bunlar arasından bireyin hayatta 
kalmasına en ufak yararı olanlar ise, kuşaktan kuşağa 
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aktarılarak birikir. Burada asıl belirleyici olan, şöyle ya 
da böyle olabilecek mutasyonlar değil, bunları eleyen 
koşullardır. Burada ise rastlantıya yer yoktur. Kural son 
derece sadedir: uyum sağlayan kalır, diğerleri yok olur.

İnsanlar bundan sadece on beş bin yıl kadar önce 
kurtları evcilleştirmeye başladı. Bunların yavrularından 
gözüne  hoş  gelenlerin,  kendi  amacına  uyanların 
birbiriyle  çiftleşmesini  sağlayarak  bugüne  kadar 
yüzlerce  köpek  ırkını  üretti.  Aynı  yolla,  tavukları, 
koyunları, inekleri yabani ırklardan geliştirdi. Doğadaki 
eciş bücüş, tatsız, küçük meyveleri sebzeleri, bugünkü 
dolgun,  tatlı,  iri  hallerine  getirdi.  İnsanların  kuşaktan 
kuşağa yaptığı bu eleme, yapay seçimdir. Doğal seçim 
ise temelde yapay seçim gibi işler. Birkaç farkla: yapay 
seçilim bilinçli  ve kestirme eylemlerin  sonucu olduğu 
için yüzyıllar, bin yıllar mertebesinde sonuç verir. Doğal 
seçilim  ise  kör  ve  amaçsız  bir  süreçtir.  Sonucunu 
milyonlarca, yüz milyonlarca, milyarlarca yılda verir.

Tüm bunları göz ardı edip, temcit pilavı gibi ısıtıp 
ısıtıp, “Evrim türlerin rastlantıyla oluştuğunu iddia 
eder” demek, ya onulmaz bir cahillik ya da demagojik 
bir çarpıtmadır.... 

Seher Yaşar’dan… 4.1.2009
+
Sayın Seher Yaşar,
Önce sevgimiz var.
 
Çoktandır yazınız gelmiyor.
Bu da beni düşündürüyor.
 
Unutma bizi, 
Gönder  bize  iyi  gelecek  olan  düşünce  ve 

görüşlerinizi...
 
Bir  de  Ayşe  Ergen’li  ilgili  soru  ve  konuya  açıklık 

getirirseniz sevinirim...
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Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim...
 
Şimdi kalınız sağlıcakla,
İstediğin kadar saygı, sevgi sana...
 
Av. Hayri Balta, 18.2.2009
+

4 SUAT’A
1.Sayın Suat,
Önce saygı, sevgi…
Beğendim gönderdiğiniz iletiyi.

Eğer  bütün  inananlar  sizin  verdiğiniz  şu  yanıtı 
verebilseydi.  “Allah  bile  insanları,  hayatları  son 
bulmadan yargılamıyor. O halde sana ne oluyor ?...” 
diyebilseydi;  dinli  dinsiz  bütün  insanlar  barış  içinde 
yaşar giderdi. 

Bu yanıtınız bana Fatih Sultan Mehmet’in şeriatçı 
din adamlarına verdiği yanıtı hatırlattı. 

Fatih,  İstanbul’u  fethettiğinde:  “Şeriatçı  din 
adamları, Şevet-i Muhammediye’nin kuvvet ve kudreti 
bu derece yükselmişken, Hıristiyanları, kılıç ile İslam’ı 
kabul etmeleri arasında bırakmaya ne mani var?” diye 
dayatmıştı.

Şeriatçı din adamları şöyle demek istiyordu: 
“Dayayalım  kılıcı  boyunlarına,  davet  edelim 

kendilerini Hak din İslam’a, kabul etmezlerse ‘vuralım 
boyunlarını’ (K. 47/4), akıtalım kanlarını…

Fatih’in  verdiği  yanıt  ilginçtir.  Gerçek  inançlı  bu 
yanıtı kendisine ilke edinmelidir:

“Din-i  Mübini,  hazreti  Allah’tan  ziyade  himaye 
iddiasında  bulunmak  ne  büyük  haddini  bilmezliktir?” 
(Fatih  ve  Fetih, Mitler  ve Gerçekler.  Erdoğan Aydın, 
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Doruk Yayıncılık. 1997. s. 181)
Tanrı’nın  dinini  korumak  insanların  harcı  değildir. 

Tanrı kendi dinini korumaktan kaçıcı değildir.
Geçen  gün  bir  toplantıda  yapıyorduk  söyleşi. 

SHP’den  da  milletvekilliğine  adaylığını  koymuş  biri, 
sözümü  kesti. Tanrı’nın  nedir  ve  nerededir  olduğunu 
anlatıyordum. Herkes Tanrı’yı  inkâr etse ben etmem, 
diyordum. 

Verdiğim  yanıtı  beğenmemiş  olacak  ki,  sözümü 
kesti, beni kendine çekti. Hiç de yeri değilken “Tanrı’nın 
dediği olur!” demesin mi?. 

Baktım  bizim  milletvekili  olma  sevdasında  olan 
aydınımız Tanrı konusunda bilgisiz.

Aynı zamanda da ağzından çıkandan habersiz. 

Oysa din demek “Den” demektir. 
Dindarım  diyen  bir  adam  konuşan  birinin  sözünü 

kesmemelidir. 
Bu bir edep gereğidir. 

Baktım  klasik  Aristo  mantığına  göre  hüküm 
veriyordu. 

Şöyle bir mantık yürütüyordu. 
“Kuşlar  iki  ayaklıdır.  Hayri  Balta  da  iki  ayaklıdır. 

Öyle ise Hayri Balta kuştur” diyordu.

Bu önermesini çürütmem gerekti. 
Önermesi bir kısır döngü idi. 
Hak  ettiği  yanıt  verildi.  Kendisine:  “Bak,  arkadaş 

değil mi ki Tanrı’nın dediği oluyor.
Göstereyim sana Tanrı’nın dediği mi oluyor; benim 

dediğim mi oluyor?” 

Masada duran kağıdı aldım elime. “Şimdi bak ben 
bu kağıdı yırtacağım kendi ellerimle.
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Eğer  senin  Tanrı’nın  dediği  oluyorsa  bu  kâğıdı 
yırttırmasın!” dedim kendine. 

Kâğıdı yırtıp ufaladıktan sonra dedim kendisine: 
“Tanrı’nın da dediği olur, insanın da dediği olur. 
İnsanın değerini bu denli küçültme ne olur?”

Doğa yasalarının önüne geçilmez. 
Doğa; yasalarını  yürütürken  insan mı, hayvan mı, 

Müslüman mı kâfir mi demez. (Aklı kül dedikleri). 
Ama  insanın  da  bir  iradesi  vardır  (Akl-ı  cüz’i 

dedikleri) bu da küçümsenmez… 

Ne var ki dinciler bunu kabul etmez. 
Dinciler insana, hiç mi hiç değer vermez. 
İnsanın yaptığını bile insana mal etmez. 

İşte bir örnek: 
Bedir savaşında mı, Uhud savaşında mı; okçuların 

attığı ok sayesinde müşrikler kaçar.
Müslüman okçular sevinir. 
Bu sevinç bile insanlara çok görülür. 
Bunun üzerine vahiy gelir: “Onları siz öldürmediniz 

fakat Allah öldürdü. 
Attığın  zaman  da  sen  atmamıştın,  fakat  Allah 

atmıştı.” (K. 8/17. Diy. Çev.) denir. 

Şimdi  bana:  “Kağıdı  sen  yırtmadın  Allah  yırttı. 
Yırttığın zaman sen yırtmamıştın, fakat Allah yırtmıştı!” 
denebilir mi?

İnançlı dostum; 
Allah’ı, dini, Kuran’ı aşağılamak değildir kastım.

Demek  istediğim  şu  ki:  Amerikan  emperyalizmi 
gözünü Ortadoğu’ya, Türkiye’ye dikmişken; 
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Afganistan’ı,  Irak’ı  yerle  bir  etmişken  “Tanrı’nın 
dediği olur!” diyerek yan gelip yatmamalıyız. 

Aklımızı kullanarak önlem almalıyız. 
Laiklik ilkesine dört elle sarılmalıyız. 
Gerçekleri ve gelen tehlikeyi görmeliyiz. 
Zaman geçirmeden önlemini almalıyız.
Dinleri,  inançları  insanların  kendi  takdirine 

bırakmalıyız. 
Şeriatçı din adamlarını devlet ve toplum yönetiminde 

söz sahibi etmemeliyiz. 
Dine-imana sarılarak memleketi koruyamayız. 
Koruyabilseydi  koskoca  Osmanlı  imparatorluğu 

korurdu, bu olguyu unutmamalıyız. 

Bu amaçla şeriatçı din adamlarını devlet ve toplum 
yönetiminden dışlamalıyız…

Bunlara, Fatih Sultan Mehmet’in dediği gibi:  “Din-i 
Mübin’,  hazreti  Allah’tan  ziyade  himaye  iddiasında 
bulunmak ne büyük haddini bilmezliktir?” demeliyiz. 

Allah dururken Allahlığa soyunmamalıyız. 

İşte  Sayın  Suat  arkadaşa  “Allah  bile  insanları, 
hayatları son bulmadan yargılamıyor. 

O  halde  sana  ne  oluyor  ?...”  demeniz,  bana 
yukarıdaki satırları yazdırttı… 

Bir  de  bana  “Cahiliye  döneminde  kızlar  diri  diri 
gömülüyordu; İslamiyet kadınları cahiliye dönemindeki 
zorluktan  kurtardı!”  söz  konusu  olduğunda  verdiğim 
sözümü hatırlattı. 

Şimdi sözümü yineliyorum: 
Konunun geçtiği kitabı ve sayfalarını bildiriyorum. 
Eğer  bu  konuda  bilgi  sahibi  olmak  istiyorsan 

“Muhammed ve Kurmayları’nın Hanımları. Arif Tekin. 
Kaynak  Yayınları.  Birinci  Baskı  2001.  s.  71-80’de 
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geçen  “24)  Kız  Çocuklarının  Diri  Olarak  Gömülmesi 
Hikâyesi” bölümünü okuyunuz diyorum. 

Bu kitapta kadınların konumunu; cahiliye döneminde 
nasılmış, İslam’ın gelişiyle nasıl olmuş göreceksiniz. 

Öyle sanıyorum ki ya bu kitaptaki yazılanlara ya da 
diğer kitaplarda yazılanlara hak vereceksiniz. 

Erdal arkadaş’ın  İncil’den naklettiği gibi: “Gerçeği 
bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır. 

Eğer insanoğlu özgür olmak istiyorsa; 
önce, gerçeği bulacaktır, bu nedenle de bol bol 
okuyacaktır.

Sanma ki sizi ikna ederek kazanmak istiyorum. 
Hayır, böyle olsun istemiyorum.

Dünyada var 1,5 milyar Müslim; kalanı, gayr-i 
Müslim. 

Bu miktara bir tane eklenmiş ya da bu miktardan 
bir tane eksilmiş. 

Bu, okyanustan bir damla su almak gibiymiş…
Herkesin inancı kendine… Kimsenin gücü 

yetmez bir insanın inancını değiştirmeye…

Ben de sizin gibi “inancımı kimseye dayatmam.” 
Hhele hiç mi hiç kimseyle yersiz tartışmam. 
Ama karşımdaki beni ateist-dinsiz olarak 

suçlarsa onlara da yanıt vermeden duramam.
Saygılar, sevgiler sana.
Ve senin gibi iman sahibi olgun insanlara…
Ve inancını bir başkasına dayatmayanlara. 

Şimdi kal sağlıcakla,
Av. Hayri Balta, 11.4.2004
+
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5 MELİKE’DEN,
Sayın Av.Hayri BALTA 
Bandırma  Gemisi  adı  altında  bir  ileti  öbeği 

oluşturmaktayız. Henüz  üye  sayımız  çok  fazla  değil. 
Ancak zaman  içerisinde bu sayımızı arttırırken amaç 
Türk  Politikası  hakkında  söz  söyleme  yetisine  sahip 
insanları  bir  araya  getirmek.  Çoğunluk  olarak  da 
sosyal demokratların oluşturduğu bir platform kurarak 
görüş alış-verişinde bulunmak. Bu konuda bize destek 
vereceğinizi umuyorum. Eğer bizimle olmayı dilerseniz 
lütfen aşağıdaki adrese boş bir  ileti gönderin. Sizi ve 
sizin  gibi  beyinleri  aramızda  görmek  bizleri  mutlu 
edecektir.

Saygılarımla
Melike Funda Kaynak
Öbeğe katılım adresi...
bandirmagemisi-subscribe@yahoogroups.com
Melike, 26.11.2003
+
Sayın Av. Hayri Balta Bey,
Niyazi  Beye  göndermiş  olduğunuz  adresinizin 

de  yazılı  olduğu  iletiyi  Niyazi  Beyin  özel  adresine 
gönderdim. Ancak iletizin herkes tarafından okunmasını 
istemezsiniz belki diye sakladım. Ona göre bandırma 
gemisindeki  bütün  üyelerine  göndereceğim..  Bu 
konundaki isteğinizi bana bildirmenizi rica ediyorum .

saygılar
Melike
+
Sevgili Melike,
Önce saygı, sevgi size.
Adresimi  isteyene  verebilirsiniz.  Ancak 

göndermemekle iyi etmişsiniz.
Çünkü özeldi, başkalarını ilgilendirmezdi.
Saygılarımla,
Av. Hayri Balta, 29.11.2003
+
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Sevgili Meleğimiz
Okuyorum bütün yazdıklarını dikkatle, bilesiniz...
Giriştiğin  bu  gerçek  arayışında  başarılı  olmandır 

dileğimiz. 

Atatürk kızı sizin gibi olmalıdır. 
Bir bayan Cumhuriyetin kendisine sağladığı haklara 

sizin gibi ölümüne sarılmalıdır.
Bir bayan İslam’ı savunmaya kalkmadan önce İlhan 

Arsel’in “Şeriat ve Kadın” adlı kitabını okumalıdır. 
Bu kitabı okuduktan sonra türbanını çıkarıp önüne 

koymalıdır… 
Ondan  sonra,  Tanrı’ya:  “Sen  bu  işlemleri  kadına 

nasıl lâyık görebildin?” diyebilmelidir.

Bir  bayan  arkadaş;  köle  Zeyd  ile  hür  ve  soylu 
Zeynep evlendi diyerek İslam’a pay çıkarıyor.

İslam, hür ile köle arasında ayrım yapmadı demek 
istiyor. 

Bu  nedenle  İslam  Peygamberi  halasının  kızını 
Zeyd’e verdi diyor. 

Zeynep’in; bir köle ile değil, kölelikten azat edilmiş 
ve de İslam Peygamberinin evlatlığı ile evlendirildiğini 
söylemiyor. 

Hadi diyelim, türban Allah’ın emri... 
Ama Allah’ın emri yalnız Türban değil ki… 

Kadına dayak da var Allah’ın emri olarak. 
Ayrıca kocası isterse getirir üstüne üç tane  ortak. 

Ayrıca boşamak erkeğin hakkıdır. 
Erkek, dört dört boşamak koşulu  ile  istediği kadar 

alabilir. 
İslam’da kadın tarla olarak görülür. 



79

ATEİST MİSİNİZ?

Tarlasına  dilediği  gibi  girmek  isteyen  erkeğini 
engelleyen kadın bir güzel dayak yiyebilir. 

Bu  tarla  meselesi  de  nasıl  oluyor  diyenler  Arif 
Tekin’in  Kuran’ın  Kökeni  adlı  kitabı  ile  Humeyni’nin 
kitaplarını gözden geçirmelidir. 

Türban  mücadelesi  veren  kadın;  başına,  Hulle 
olayının da geleceğini bilmelidir... 

Aklı başında bir kadın Hulle’yi kabul edebilir mi? 
Din uğruna Hulle’yi kabul eden bir kadına onurlu bir 

kadın denebilir mi?

İslam’la demokrasi ve laikliği bağdaştıran allameler: 
Prof. Yaşar Nuri Öztürk, Süleyman Ateş gibiler… 

Sorarım kendilerine yukarıdaki Allah’ın emirlerinden 
niçin söz etmezler? 

Neden  İslam’ın  güzel  yanlarını  gösterirler  de 
çağımıza uymayan ayetlerini göstermezler?

Durmadan  Kuran’a  uyduğumuz  takdirde  refaha 
ereceğimiz yalanını söylerler. 

İslam  cumhuriyeti  kurulduğunda Kuran’ın  kadınlar 
hakkındaki hükümlerini nasıl önleyebilirler. 

Bunların sözlerine aldanlar İslam şeriatı geldiğinde 
çarşafa gireceklerdir. 

İslamcılar  yönetime  geldiklerinden  türbanla 
yetinmeyeceklerdir. 

Müslüman’ım deyenler Kuran’a harfi harfine uymak 
zorundadır. 

Eğer  Kuran’ın  bir  ayetine  bile  uymazlarsa  dinden 
çıkarak kâfir olacaktır... 
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Hem türbanlı kızlarımızın eli-yüzü görülmektedir. 
Oysam İslam şeriatı tarafından kadınlara şöyle emir 

verilmektedir: 
“Kadının değil eli-yüzü; tırnağının bir ucu, 

saçının bir teli bile görülmemelidir. 
Kadının yeri; evinin, dip köşesidir!” 

Bu nedenle şeriatçı din adamları  tesettür  kadınlar 
için Allah’ın emridir, derler. 

Kadınlar  da  çarşaf  giyerek  yüzlerini  peçe  ile 
gizledikten sonra gözlerine kara gözlük geçirirler.

Ellerini göstermemek için eldiven giyerler. 
Afganistan’da ve şeriatla yönetilen diğer ülkelerde 

kadınları bu nedenle gözlerden gizlerler. 

Bakanlarımızın  eşleri,  peşlerine  düşenleri,  bu 
gerçekleri bilmelidir. 

Eğer  gerçekten  İslam’a  sahip  çıkmak  istiyorlarsa 
kürk  manto  giyerek  ellerini  ve  yüzlerini  göstererek 
gezmemelidir. 

Yalnız türban takmakla Müslüman olunmaz. 
Müslümanlığın bütün koşullarını yerine getirmeyen 

Cennete sokulmaz… 

Sonuç  olarak:  Tek  başına  sürdürdüğün  kadın 
haklarını savunma yolunda sana takdirler.

Şimdi kal sağlıcakla; sana saygılar, sevgiler…
Hayri Balta, 15.4.2004
+

6 KIZMA YOK!.. 

Adını,  adresini  bildirmeyen  bir  okuyucum  bizi 
yermiş… 

Şöyle demiş: 
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“Balta Bey, Kızma ama, adın kadar baltasın… 
Kuran böyle mi yorumlanır?
Yazık sana...” 
13. Ocak. 2001
+ 
Balta, yanıt vermiş:
Kızmadım,
1. Dediğin gibi: “adım kadar balta’yım.” 
Adım kadar balta olmama niçin kızayım. 

Hem ben, “ham” değilim ki kızayım...
Biliyorum: Ateş olsam, 
Yaksam, yaksam: 
Oylumum kadar yakarım.

2. Diyorsun ki bir de bana: 
“Kuran böyle mi yorumlanır? Yazık sana...”

3. Ben; Cübbeli Ahmet mi, Müslüm Gündüz mü? 
Ali Kalkancı mı? İmdat Kaya mı? 
Şevki Yılmaz mı, Hasan Mezarcı mı?
Yoksa; Yaşar Nuri Öztürk mü, 
Zekeriya Beyaz mı?
Yoksa, yoksa yılda bir haç, bir de umre yapan,
Daha önce de, elli kilo altın yığan, 
Siyasi yasaklı Erbakan Hoca mı?; 

Eğer ben de bunlar gibi yorumlarsam Kuran’ı..
İşten o zaman bana, gerçekten yazık olmaz mı?

4. “balta bey, kızma ama”, demişsin bana.
Kızmak ne kelime, sevindim bile. 
Hayran kaldım sana...

5. Varlığımı öğrenmişsin. 
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Yazılarımla ilgilenmişsin. 
Sitemi girmişsin,
Okumuşsun yazılarımı,
Bana seslenmişsin…
 Salt bu nedenle sen,  
İlgiye değersin.

Çünkü sen, arayış içindesin... 
Arayış içinde olduğun sürece:
Kendine geleceksin,
Kendini bileceksin... 
Gerçeğe (Tanrı’ya) ereceksin...

6. Ancak: adın yok, sanın yok.  
İn misin, cin misin? 
Yoksa “lete” misin?
Avrupa da mı, Amerika da mı, Türkiye de misin?
Yerde misin, gökte misin? 
Söylesene: Sen nesin? Nerdesin?

7. Allah’ın var. 
Peygamber’in var. 
Kuran’ın var, 
 
İnin var, cinin var, 
Eşin, dostun, yaranın, 
Bir de koskoca imanın,
Üstüne üstlük, 
Bir de islamın…

Söyle bana: 
Ya benim, neyim var?
Öyleyse: Gizlenmene ne gerek var?

8. Allah’ın, peygamber’in, Kuran’ın, 
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Bir de koskoca imanın, 
Olduğuna göre: İnin, cinin,
Eşin, dostun, yaranın,
Ortaya çıkmalısın sen de:
Bizler gibi, göğsünü gere gere...

9.adını, adresini, vermelisin bize.
Adını, adresini, düşüncelerini, 
Açıklamalısın özgürce...

10. Senin her şeyin var, 
Seni koruyacak...
Ya benim neyim var, 
Beni koruyacak? 
Benim, aklım (tanrım) var, 
Beni aklımdan başka ne koruyacak?

11. Bir parça kültür, bir parça cesaret
Gerisi: geleceğe (Allah’a) emanet...

12. Bir kaç dergi, bir kaç kitap, bir de bilgisayar,
Ölüm mü? Elde bir... 
Ölümden öte ne var?

13.Sakatlanmış birkaç organ... 
Bir yatak, bir yastık, bir de yorgan...
Önden girmiş, kürek kemiğimden çıkmış,
Olmuşum bir kör kurşuna kurban...
Yine de, neye, kaça, mal olursa olsun, 
Düşüncelerini açıklamalı insan...

14. Her şeyin çok, Tanrı bilgin yok... 
Tanrı bilgisi olmayana bu dünyada güven yok... 
Dedikleri gibi öte dünya zaten yok.  
Ne var ki: Yok’a inanan çok…
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15. Tanrı bilgin olsa adını gizlenmezdin,
Her düşünceyi hak görür, öfkelenmezdin…

16. Yerden misin, gökten misin? 
Şeytan mısın, melek misin?
Adını, adresini vermelisin; 
Bizler gibi, gizlenmemelisin...

17. Ne çıplak uyarıcı, ne Mesih, ne de peygamberim...
Ne müminim, ne kulum, ne de köleyim,
Kulluktan, kölelikten kurtulmuş yutaş olmuş biriyim...

18. Yerden değil, göktenim! 
Şeytan değil, meleğim...
Ne Musevi’yim, ne İsevi’yim, 
Ne de Muhammedi’yim... 
Gerçekçiyim, materyalistim, maddeciyim,
Bir de Demokratım, laikim... 
İşte budur benim niteliğim...

19.On sekizinde uyanmış. 
Yirmi beşinde el görmüş. 
Otuzunda aydınlanmış. 
Ellisin de yeniden doğmuş, 
Yetmişinde ermiş, 
Bilge bir kişiyim...
Yetmez mi? Bu kişiliğim...
 
20. Varsa: aklı, sağduyusu insanın,
Emrinde olmalı vicdanın…

21 Tanrısıdır aklı, 
Uyarıcısıdır sağduyusu, 
Yargıcıdır vicdanı... 
İşte ben böyle tanımlarım olgun insanı...
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22. Her şeyin en iyisine yaraşır insan!
Ancak bunun için: Doğru, dürüst, iyi...
Ve de güzel olmalı insan...

23. Sevgilerimle, ilgilerimle. 
İlgilen benimle.
Oku yazılarımı, 
Okursan yazılarımı,  
Hayale değil, 
Gerçeğe sarılırsın sen de...
 
Av. Hayri BALTA
+
Açıklama 
Demokratlığım-laikliğim: 
Demokratlığım:  Faşistleri  (aşiret  reislerini  ve  de 

kapital bekçilerini) 
Ya da şeriatçıları (Ortaçağ karanlığını özleyenleri...) 
Yönetime getirecekse; ben demokrat değilim… 

Benim Demokratlığım: Devleti, aydınlanmış halkın 
seçtiklerinin yönetmesidir. 

Laikliğim ise: Dinin; devlet ve toplum yönetiminden 
ayrı bilinmesidir…

Toplumun: Fetvalarla değil; ahlak, akıl, bilim verileri 
ile ve de yasalar yolundan gitmesidir…

ALLAH KAVRAMI: 
Allah ile Tanrı arasında önemli ayrımlar vardır.
Allah zanna dayanır. 
Her insanın zannına göre bir Allah vardır. 
Kuran bunu şöyle anlatır:
“Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak 

olursan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar 
zandan başka bir şeye tabi olmaz, yalandan başka 
söz de söylemezler.” (K. 6/116)
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Bu konuda Muhittin Aribi de şöyle der:
“Allah, kulun zannına göre oluşan ilahtır.” 

(Mühittin Arabı, Özün Özü. S. 93)

Bu ayrımlar,  insanın bilgi ve kültürünün artmasıyla 
doğru orantılıdır. 

Tanrı bilgisi ve kültürü olmayan kişilerin bu ayrımı 
yakalamasına olanak var mıdır?. 

Allah: Arap kaynaklı olup ilâh kökenlidir: (Lâ ilâhe: 
İlah yok; illâllâh: Allah var.)

Allah’a tapılır.(secde edilir ve diğer tapınma kuralları 
yerine getirilir.) 

Tapınma  eylemi  yapılmazsa  insan  günah  işlemiş 
olur ve Cehennem’e sokulur. 

Şeriat inancında günah işleyenin (kötü iş yapanın) 
cezası öldükten sonar verilir. 

Şeriat’ta;  İnsan yaratılışının amacı; Allah’a kulluğa 
indirgenir…

Allah, insanı kendisine kulluk etsin diye yaratmıştır? 
Ya, hayvanı niçin yaratmıştır? 
 “İnsana hizmet etsin!” diye yanıtlamıştır…

Sıçanı,  solucanı,  sümüklü  böceği,  yengeci, 
yılanı,  daha  bunlar  gibi  milyarlarca  uçanı-kaçanı 
ve  de  Okyanus’un  dibinde  yatanı  insana  hizmet  mi 
etmektedir? 

Şeriatçı  olanlar;  Allah’a  hizmet  ettiklerini  sanarak 
kendileri  gibi  inanmayanlara  “İmana gel ya kâfir!” 
diyerek imana davet etmektedir…

Kendilerini tebliğ memuru sanırlar.
Kendisi gibi inanmayanların inancına karışırlar. 
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Bunlar, inanmayanları,  tebliğ yoluyla imana davetle 
yükümlüdürler. 

Tebliğe karşın imana gelmeyenlerin katli vaciptir. 
 
Şeriatın simgesi: Kuran ve Kılıçtır. 
Şeriatçı  olan  devletlerinin  bayraklarının  çoğunda 

kılıç vardır. 

Şeriatçılar  Müşriklerin  putlarını  kaldırmış;  ama, 
müşriklerin Allah’ına inanmıştır…

Şeriatçılar  putları  kaldırmış;  ama  kişileri 
putlaştırmıştır. 

Şeriat:  İnsanı  korkutan,  aklı  dumura  uğratan  bir 
Ortaçağ kurumudur.

Şeriattaki  Allah,  zamandan  ve  mekândan 
münezzehtir.  

İsmi vardır, cismi yoktur 
Ne vardır, ne yoktur... 

Yerde midir, gökte midir? 
Yeri-yurdu belli değildir... 
Her yerde hazır ve nazırdır. 
Bir varlık; aynı anda her yerde nasıl hazır ve nazır 

olur? 

Şeriat inancında olanlar: Aklı imana kurban ederek 
kısır döngüye saplanıp kalmıştır. 

Daha çok zahiri; derine dalmadan geleneksel taklitçi 
olmuştur.

 
Batınî  (özü  arayanlar)  tasavvufçular  Din’in  özünü 

araştırır.
Zahirî anlayışta kalanlar sanal varlığa inanmıştır.
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Zahiri, taklitçi olmayıp dinin özünü araştıranlar;
Aklını imana kurban kurban yapılmıştır…

Tasavvufçular,  giderek:  Allah’ı:  Vahdet-i 
vücut  anlayışıyla,  doğayla  ve  giderek  insanla 
özdeşleştirmişlerdir. 

Özlerini  (nefislerini)  temizleyerek  Allah’a 
ulaşmışlardır.

Kurandaki şu ayeti kendirline kılavuz almışlardır:
“Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi 

iş yapsın!” (K. 18/110) ayetine sarılmıştır... 
Ancak  bu  anlayış,  azınlıkça  kabul  edilmesine 

karşılık, çoğunlukça dışlanmıştır…

Şeriat inancında olanların tek kitabı vardır. 
Başka hiçbir kitap bu tek kitabın yerini tutmamıştır. 
Doğru olan; aklın verileri değil, kitabın yazdıklarıdır. 
Bu yüzden şeriatçı olanlarda vicdan gelişmemiştir. 

7 TANRI KAVRAMI…
Tanrı:  Türk  kaynaklı  olup  Tengri  (Göklerde, 

yücelerde anlamındadır.). 
Tanrı:  Yüce  kavramlardır,  genel  doğrulardır, 

evrensel değerlerdir.. Saygın olandır. 

Tanrısal  eylem;  işlem,  kavram  akla  uygun  olduğu 
için, yerine getirilir. 

Akla  uygun  olan  yerine  getirilmezse  insan  yanlış 
bir iş yapmış olduğundan tedirginlik duyar; ama yerine 
getirilirse huzur bulur, güven içinde olur…

Tanrıya  anlayışına  varanlar  yaptıkları  kötü  işin 
hesabını, bu dünyada, yaşarken, vereceklerini bilirler.

  Tanrıya  anlayışında  olanlara  göre:  İnsanın 
yaratılışının  amacı:  İnsanın  her  bakımdan  tekâmül 
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etmesi, kendi eksiklerini gidererek kendini yüceltmektir. 
Hayvanların  yaratılmasının  nedeni  ise  doğanın 

işlevini yerine getirmesidir. 

Tanrı anlayışında olanlar kendilerinden sorumludur
Kendileri gibi düşünmeyen insanların düşüncelerini 

değiştirmeye kalkmaz.,
Ancak kendi düşüncelerini savunur. 

Tanrı  inancında  olanların  zorla  insanlara  kendi 
doğrularını kabul ettirmek gibi bir düşünceleri olamaz. 

Tanrının  simgesi  önceleri  Türklerde:  Ay,  güneş, 
yıldızdır. 

Bütün Türk bayraklarında; ay, güneş, yıldız bulunur. 

Türk bayrağında da ay, yıldız vardır. 
Cumhurbaşkanlığı forsunda ise, daha önce gelmiş 

geçmiş Türk devletlerini simgeleyen güneş vardır.
Tanrı  anlayışında  olanlar;  önceleri  doğayı  (Ayı, 

güneşi, yıldızı...) kutsallaştırmıştır.
Bilimin gelişmesi ile doğanın kutsallığı; yerini, bilime 

bırakmıştır. 

Tanrı anlayışında olanlar: Doğayı anlama işini bilime 
bırakarak;  hangi  davranışın  insana  huzur  vereceği 
arayışına girmişlerdir. 

Genel  doğrular,  yüce  değerler,  olumlu  kavramlar 
kutsallaştırılarak; bu kavramlara Tanrı denmiştir.  

Tanrı  anlayışında  olanlar:  Maddenin  dışında  bir 
güç  olmadığını  görerek;  insana  huzur  ve  güven 
veren  evrensel  değerlere,  genel  doğrulara,  olumlu 
kavramlara yönelmiştir…

Tanrı  anlayışında  olanlar:  Aklı;  imana  kurban 
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etmeyerek;  insanı,  doğruya,  dürüstlüğe,  iyiye 
yönlendiren duygulara değer vermiştir…

Genel  doğruları,  olumlu  davranışları,  yüce 
değerlerle yüceltip yerine getirmiştir…

Tanrı  anlayışına  varanlar  genel  doğruları,  olumlu 
kavramları, yüce değerler kutsallaştırmıştır. 

Yapıldığında  insanın  başını  ağrıtmayan  genel 
doğrulara,  olumlu  kavramlara,  yüce  değerlere 
sarılmıştır…

Tanrı  anlayışına  erenlerde;  akıl,  sağduyu,  vicdan 
gelişmiştir. 

Laiklik  ilkesinin  kabul  edilişi  ile  vicdan  duygusu 
derinleşmiştir...

Tanrı: Genel doğrular, olumlu kavramlar, evrensel 
yüce değerlerdir. 

Tanrı:  Aklın,  ahlakın,  sağduyunun,  vicdanın 
simgesidir.  

Gelişmiş insan, olumsuz bir iş yapmaya yeltenince 
kendisini uyaran “CIZ!” olayı ile karşılaşır.

Bu  “Cız!”  duygusu  insanı  kötü  iş  yapmaması  için 
uyarır.

Tanrı anlayışında olanların birden çok kitabı vardır. 
İnsanı,  iyi  insan  olmaya  yönelten  bütün  kitaplar 

kutsaldır. 
Gökten olmak: Yaptığı kötü işten rahatsız olmak ve 

yüce değerlere sarılmaktır.

Açıklamalar:
Lete: Gaziantep deyimi olup eylemi,  sözü ciddiye 

alınmayan kişi demektir… 
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Oylumum: Hacmim.  
Melek:  İyi  insanın simgesi... Doğru, dürüst, güzel, 

iyi ve olgun insana melek denir. .
Peygamber: Farsça. Peygamdan gelir.
Peygamber ise gelecekten “Haber veren” dir.
  
Şeytan: Kötülüğün simgesidir. Kötülüğe bağışıklık 

kazanan, insanları aldatan ve de doğru yoldan sapan 
ve saptıran kişilere şeytan denir. 

Uyarıcı:  Dinsel  anlamda  insanları  doğru  yola 
yönlendirendir. 

 
Günümüzde,  Almanya’daki,  Hasan  Mezarcı: 

Dünyayı uyarıyor (!). 
Yurdumuzdaki “Çıplak Uyarıcı”, ki Yaşar Nuri Öztürk 

olup  giyinmeye  zaman  bulamadan  sokağa  çıkmış, 
Türk halkını uyarıyor (!). 

 
Yerden olmak: Aç gözlü, bencil, çıkarcı olmak... 
+++

8 DİNÇ AKAL
Sayın Bilge Balta;
Elimden  geldiğince  (Kur’an’nın  türkçesini 

okuduğumdan bu yana) 1980 yılından beri sizin işaret 
ettiğiniz bilgileri çevreme yaymaya çalıştım. Yobazlara 
karşı  gösterdiğim  tepki  nedeniyle  beni  Müslüman 
saymadıklarından  olacak  kimse  bana  inanmadı. 
Kur’an’ın Türkçesini  okuyun  diye  yalvarmalarımı  bile 
kaale  almadılar.  Hatta  kendi  yakınlarım  bile.  Ne  var 
ki,  onlar  bana  inanırlar.  Tabi  bu  yetmez.  Okuma  ve 
düşünme tembeli bir toplum haline geldik maalesef.

Saygılarımla...
Dinç Akal, 9.7.2010
+



92

ATEİST MİSİNİZ?

Sayın Dinç Akal,
Önce saygı, sevgi...
 
İletini aldım,
Memnun kaldım.
 
Kim ne derse kulak asma,
Doğru bildiğin yoldan şaşma...
 
Şimdi kal sağlıcakla, 
Saygı, sevgi yeniden sana...
Av. Eren Bilge Balta, 10.7.2010
+
Sayın Balta,
Sağlıcakla kalmaya zamanım yok ki, benim 75 yıllık 

yükü çekemiyor bedenim.
İşte bu yüzden küskün bu yüzden derbederim.
Saygımı sevgilerle sarıp selam ederim...
Dinç Akal, 11.7.2010
+
Sayın Balta,

Benim anlamadığım bir şey vardır. 
Yüce Allah neden şeytanı yaratmıştır? 

Ve acizdir ona karşı. 
Kullarına şikâyet edeceği  yerde neden kahretmez 

şeytanı?
Dinç Akal, 2.8.2010
+
Sayın Akal,
Önce sevgiler…

Bilelim ki hiçbir şey yoktan var olmamıştır.
Var olan da yok olmayacaktır.
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İnsanoğlu bir oluşumla karşılaşmıştır.
Bu oluşumda gördüklerine bir gerekçe aramıştır.. 

Şeytan; insan ruhunda bulunan kötülüğü simgeler,
Allah ise insan ruhunda bulunan iyiliği simgeler. 

Bunlar insan ruhunun dalgalanmalarıdır. 
Bu iyilik ve kötülük duygusu bütün canlılarda vardır.

Bu bakımdan biz olanla karşı karşıyayız,
Bunlar için bir gerekçe yaratmaktayız.

Oluşum kendiliğindendir.
Bunları  bir  Allah’a  bağlamak  bizim  

bilgisizliğimizdendir. 

Şimdi kal sağlıcakla,
Yeniden sevgiler sana…
Av. Eren Bilge Balta, 2.8.2010
+
Sayın Bilge Balta;
Ben  Allah’ın  Şeytandan  şikâyeti  konusunda 

Kuran’ı kaynak gösterdim. 
Dilerseniz sure ve ayet numarasını da bildirebilirim. 
İnsanin  kalbindeki  iyiliğin  Allah’la,  kötülüğün 

şeytanla  bağlantısı  ise  kişisel  bir  değerlendirmedir 
kanımca. 

Türkçe  Kuran  okunduğunda  yorumlanan  ya  da 
meal edilen birçok ayetin gizlendiği ve gözardı edildiği 
ortaya çıkacaktır.

Sevgi ve saygılarımla...
Dinç Akal, 3.8.2010
+
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Sayın Dinç Akal,

Önce sevgiler…
Herkesin görüşü de kendi kültürüne göredir. 

“İnsanin kalbindeki iyiliğin Allah’la, kötülüğün 
şeytanla bağlantısı ise kişisel bir değerlendirme…” 
ise; 

Allah’la  Şeytan’ın;  insandan  ayrı  somut  bir  varlığı 
neredir?

Şimdi kal sağlıcakla,
Saygılar, sevgiler sana…
Av. Eren Bilge Balta, 3.8.2010
+
Sevgili Kardeşim;
İkimiz  de  farkındayız  ki,  soyut  konularda  tartışıp 

somut sonuçlar almak telaşındayız. 
76  yaşında  bir  adem  olarak,  Kuran’ın  Türkçesini 

okuduktan  sonra,  yıllardır  bu  ayırımı  anlatmaya 
çalıştımsa  da  yanlış  anlaşılmak  endişesi  nedeniyle 
cesaret edemedim. 

Ayrıca  Allah  ve  şeytanla  ilgili  düşüncelerime  ve 
itirazlarıma yön veren kaynak Kuran’dır. 

Ayrıca  soyut  konularda kişilerin görüşlerinin  kendi 
kültür seviyesine orantılı olduğunu buyuruyorsunuz. 

Sizi  tenzih  ettiğime  lütfen  inanın,  ama  son 
yıllarda  “bilgisi  olmadan  fikir  sahibi”  olanların  istilası 
altında toplumumuz.

Yüce Allah’ın huzurunda ne dediğini bilmeden rüku 
edenlerin  dini  konularda  fikir  ileri  sürmelerine,  fetva 
vermelerine isyan ettim hep, ediyorum ve edeceğim. 

Sanırım siz de benim bu tavrımı hoş görürsünüz.
Sevgi ve saygılarımla...
Dinç Akal, 3.8.2010
+
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Sayın Dinç Akal,
Önce sevgi diyorum.
Sizi size emanet ediyorum.
Görüşlerinize saygı duyuyorum,
Söyleyecek söz bulamıyorum.
Saygılarımla,
Av. Eren Bilge Balta, 3.8.2010
X
Sayın Bilge Balta;
Sevginin  ve  saygının  en  önde  geldiği  konusunda 

hemfikiriz. 
Tartışılamayacak yegane konu budur zaten.
Sizinle yazışmak güzeldi.
Ve ben sizi Allah’a emanet ediyorum.
Dinç Akal, 3.8.2010
+

9 LAİK’İM
Radikal  gazetesi  Genel  Yayın  Müdürü  İsmet 

Berkan’ı  kutluyorum.  Kutlamamın  nedeni  “Evrim 
kuramını savunmakta gösterdiği direnç...” 

“İsmet  Berkan  diyor  ki:  ‘Yaradılış  Masalları 
Radikal’e de Sızmaya’ Başladı” başlıklı köşe yazısıyla 
kendi  görüşünü  ve  gazetesinin  görüşünü  açıkça 
ortaya  koydu.  Semavi  dinleri  kabul  etmediğini,  hem 
kendi  köşesinde  hem  de  aynı  hem  de  aynı  gün 
yayınladığı makale ile gösteren Berkan, bir gün sonra 
yazdığı  yazı  ile  gelen  tepkileri  hafifletmeye  çalıştı. 
Ama inancının “Evrim Teorisi’nden yana olduğunu yine 
ısrarla sürdürdü.  İşte  İsmet Berkan’ın semavi dinlere 
bakışını  ortaya  koyan  yazısından  bazı  satırbaşları: 
‘Burada tekrar etmeme gerek var mı bilmiyorum ama 
bütün  semavi  dinlerin  fanatiklerini  bir  araya  getiren 
yegane  ortak  nokta  bu:  İnsanlar  ve  evrendeki  diğer 
canlılar evrim yoluyla bu gün oldukları hale gelmediler, 
onlar Tanrı tarafından bu gün oldukları gibi yaratıldılar! 
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Bendeniz,  çoğu  kişi  öyle  olmadığını  düşünse  bile, 
aslında  laiklik  konusunda  çok  ama  çok  hassas  bir 
kişiyim.  Başkalarından  ve  Türkiye’deki  laikçilerden 
farkım, dinsel doğmaların bilimin yerine geçirilmesiyle 
tehlikeye düşeceğini biliyorum.

O görüşlerin Radikal’e sızmaması  için de elimden 
geleni  yaparım.  Yaradılışı  savunan  makalelerin 
gazetemde yayınlanmasına izin vermem; o makaleleri 
başka gazeteler isterlerse yayınlayabilirler.” (Yeniçağ, 
Medya köşesi. 27.6.2005).

Yazıda altı  çizili  olanları  ben  çizdim. Çünkü  İsmet 
Berkan’ın dediği gibi bu gün Türkiye’deki laiklerimizin bir 
bölümü; din ile bilimin çelişmediği konusunda korkunç 
bir yanılgı içindedirler. Bunlar, Evrim kuramını ile birlikte 
yaratılış  kuramının  okullarımızda  okutulmasından 
zerre  kadar  rahatsız  olmamaktadırlar.  Bu  öğreti  ise 
öğrencilerimizi çatışma içinde bırakmaktadır. Bir yanda 
bilim,  bir  yanda  din...  Bu  iki  dünya  görüşü,  yapısı 
gereği, tarih boyunca birbirine terstir. 

Bilim; kuşkucudur, araştırıcıdır, bir tezin doğruluğunu 
araştırır.  Deneyler  sonunda  onun  yanlışlığını 
kanıtlayabilir. Yani bilim doğru diye bilineni yalanlayabilir. 
Ne  var  ki  inançta  yalanlama  yoktur.  Söyleneni 
doğru  olarak  kabul  edeceksin,  araştırmayacaksın, 
soruşturmayacaksın,  inanacaksın...  Bu  nedenledir  ki 
asırlarca  dünyanın  evrenin  merkezi  olduğunu,  diğer 
gezegenlerin  dünyanın  çevresinde  döndüğünü  kabul 
edip durdular. İnanmayanları da diri diri yaktılar. Ama 
gerçek  sonunda  kendini  kabul  ettirdi.  Yani  islamî 
deyimle “Hak geldi, batıl yok oldu.”

Bu  konuda  ODTÜ  Biyoloji  Bölümü  öğretim  üyesi 
Prof.  Dr.  Aykut  Kence  aynen  şöyle  diyor:  “Bu  gün 
Kopernik;  Kepler  ve  Galieo’nun  Dünya’nın  Güneş 
sistemi  hakkındaki  savları  nasıl  gerçeklik  taşıyorsa, 
canlıların  bir  evrim  geçirdiği  de  o  denli  gerçeklik 
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taşıyor.  Kopernik’in  kuramı  ilk  kez  oraya  atıldığında 
kutsal  kitaplarda  anlatılanlara  uymadığı  için  din 
adamlarıtarafından  yasaklanmıştı.  Oysa  bu  gün  ne 
Dünya’nın  Güneş‘in  etrafında  dönen  bir  gezegen 
olduğundan ne de Dünya’nın yuvarlık olduğundan aklı 
başında hiç kimse kuşku duyamaz....

Bu  gün  evrimsel  biyolojinin  tarımda,  tıpta, 
antropolojide,  hatta  ekonomide  sayısız  uygulamaları 
vardır.”  (Radikal,  Yorum  sayfası.  29.6.2005 
Okuyucularıma bu yazıyı okumalarını öneririm.)

Dinciler, dünya çapında, evrim teorisine karşı cephe 
almışlardır. Yaratılışçılar evrim kuramını çürütmek için 
trilyonlara  varan  fonlar  ayırtmışlardır.  Yaradılışçıların 
sözcülüğünü ise yurdumuzda Harun Yahya takma adı 
ile Adnan Oktar yapmaktadır. Amaç insanların bilimsel 
düşünmesini önlemek, hakkını aramaktan aciz, miskin, 
pasif bir yurttaş yetiştirmek. 

Ama boşuna. Az zaman sonra bütün dünya evrim 
kuramının gerçekliğini ve doğruluğunu kabul edecektir. 
Şu veri savımın doğruluğunu kanıtlayacaktır. Bu gün 
dünya akademileri her geçen yıl evrim teorisini işleyen 
derslerini müfredatlarına almaktadırlar. Örneğin: “1980 
yılında, dünyada, 46 tane akademik birim adında evrim 
sözcüğünü  taşırken;  1999  yılında  bu  rakam  233’e 
yükselmiştir.” (Aynı gazete, aynı yazı...)

Şu  gerçeği  önemle  vurgulamak  istiyorum  ki 
Evrimci olmayan laik olamaz. Çünkü evrimci olmayan 
yaratılışçılığı  kabul  ediyor  demektir.  Yaratılışçılığı 
kabul eden ise dininin emirlerinden dışarı çıkamaz ve 
bu nedenle de laikliği benimseyip uygulayamaz.

Ne  var  ki  yaratılışçılığın  bayraktarlığını  yapan 
dinciler,  halkı  kendi  yanlarına  çekerek  oy  kazanmak 
için, sanki dinli dinsiz olup olmamak çok önemli  imiş 
gibi, “Laiklik dinsizliktir” diye halkı laiklikten soğutuyor. 
Oysa laiklik dinsizlik değildir; Laiklik de başlı başına bir 
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dünya görüşünü içerir. 
Din de bir dünya görüşü değil midir?.. Ancak laiklik 

akılcı ve bilimsel olduğu için dünya görüşü, dinsel terimle 
ifade  edilemez.  Eğer  dinselterimle  ifade  edilecekse; 
benim  dinim  Laikliktir.  Yaratanım maddedir.. Allah’ım 
(Tanrım)  ise;  aklım,  sağduyum,  vicdanım  ve  insanî 
erdemleri oluşturan genel doğrular, olumlu kavramlar, 
üstün  değerler  ve  yüce  duyguları  yansıtan  ilke  ve 
kurallardır.  Önderlerim  ise  başta  evrimci  materyalist 
düşünürler olmak üzere Atatürk’tür. Kutsal kitabım ise 
gerçekleri açıklayan bilimsel kitaplardır.

Hayri Balta, 1.7.2005
X
Değerli yitmeyen adam Balta:
Mantık ve akıl yolundan hiç sapmadığınız  için sizi 

kutlar, saygı ve sevgilerimizi sunarız.
Akıllı olan insanlar her zaman dostturlar...
Büker, 1.7.2005
+
Sayın Doktorum,
Anlaşılan  YUKARIDAKİ  yazım  gözünüzden  kaçtı. 

Tam sizin laiklik tanımına uyar bir yazı değil mi?
Saygılarımla,
H.B. 2.7.2005
+

10 DUYGU HANIM,
Teşekkürler Duygu Hanım. 
Yalnız bir şeye dikkatini çekiyorum. Tanrı simgesel 

bir  anlatımdır.  (delil)  -1-  Öyle  herkesin  sandığı  gibi 
bizim dışımızda dünyadan ayrı bir yerde dedikleri gibi 
bir Tanrı yoktur. (delil)-

-1-  Delil  diye  sormuşsun.  Delil  mi  istiyorsun  işte 
karşındayım, en iyi delil benim. 

Şaşırdın değil mi, bu nasıl delil diye? 
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Belki de şöyle bir soru soruyorsun kendi kendine. 
Bu adam, kafadan çatlak mı ne diye?

Acele etme sayın Salih Atsız. 
Vereceğim kanıtlar sana gelecek biraz tatsız.

Seni, senin Allah’ının sözleri ile bağlayacağım. 
Bu  tümceler  (ayetler)  çok  ama  ben  yalnız  birkaç 

tanesini sıralayacağım:

“Allah  rahmetini  dilediğine  tahsis  eder.”  (Bakara, 
212)

“Eğer Allah dileseydi, onlar müşrik olmazdı!”(En’am, 
107)

“Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse 
onları,  uydurdukları  yalanlarla  başbaşa  bırakıver.” 
(En’am, 112,137)

“O  dileseydi  hepinizi  doğru  yola  eriştirirdi.” 
(En’am,149)

“Eğer  Rabbin  dileseydi,  yeryüzünde  bulunanların 
hepsi  iman  ederlerdi.  Öyle  iken  insanları,  inanmaya 
sen mi zorlayacaksın?” (Yunus, 99)

“Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları tek bir dine 
bağlı kılardı.” (Hûd, 118)

“Biz  kimi  dilerse  o,  kurtuluşa  erdirilmiştir.)(Yusuf, 
110)

“Allah dileseydi hepinizi doğru yola  iletirdi.”  (Nahl, 
9)

“.. . Ama O, istediğini saptırır, istediğini doğru yola 
eriştirir.” ‘Nahl, 93)

“Eğer  dileseydik,  herkese  hidayet  verirdik...” 
(Secde, 13)

Daha var bunların iki-üç misli kadar. 
Ne  var  ki  bunlar  kadar  bu  tümcelerin  tam  tersi 
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tümceler  de  var.  Birbirine  ters  tümceleri  bir  Allah 
nasıl  sıralar?  Bu  çelişkileri  gidermek  için Allah  delisi 
allâmeler “Nesih” – “Mansuh” diye zırvalar. Ne v ar ki 
“Nesih-Mahsuh”  tümceleri  bir  elin  parmakları  kadar. 
Yalnız burada ise onlarca birbirine ters onlarca tümce 
var.

Yeniden  soruyorum:  Allah  birbirine  ters  tümceleri 
nasıl  olur  da  sıralar.  Bunları  zamana  ve  olaylara 
göre ancak bizim gibi kendisi de bir beşer olan İslam 
peygamberi sıralar. Bu nedenle Abbasiler döneminde 
Kuran’a mahluk değil de halik diyene; yani, Kuran Allah 
kelamı diyene; dayak atılırdı şehir meydanında, halkın 
önünde,  ölesiye...  Dayak  faslından  bir  de  sokulurdu 
hücrelere...  (Bak.  Kuran  Tarihi,  Osman  Keskioğlu, 
Birinci Baskı. s.234 ve devamı sayfalar...)

Salih Atsız dostum, “Allah’ın dilemedi ise sen beni 
nasıl  hidayete  erdirebilirsin?  Allah’ın  dilemediğine 
hangi  kafa  ile  “Pes  yani!”  dersin.  Söyle  bana  sen 
Allah’ından daha mı yücesin? 

Şimdi  anladın  mı  istediğin  DELİL  için  niçin  ben 
kendimi gösterdim. Allah’ın dilemeseydi ben bu sözleri 
söyleyebilir mi idim? 

Daha  ne  söyleyebilirim  sana,  başarılar  dilerim 
çabana, inandığın yolda. Seninki sana, benimki bana, 
şimdi kal sağlıcakla...

Av. Hayri Balta, 24.11.2002
+

11 EBRU G. ŞENGİL,
Hayri bey,
Nasılsınız?
Adım  Ebru  G.  Şengil.  Bendeniz,  34  yaşında  bir 

edebiyatçıyım.  İstanbul’da ailemle birlikte yaşıyorum. 
Atatürkçü,  laik ve aydın olmaya uğraşan bir  insanım. 
Memleketin  durumuna  en  çok  üzülenlerden  belki 
(Burada  belki  fazla…)  biriyimdir.  Lakin  yurtdışına 



101

ATEİST MİSİNİZ?

gitmek için de uğraşıyorum. Zira, ümidimi kestim çok 
şeylerden. 

Sizi, seneler önceki Türkçe öğretmenim, bugünlere 
bir  edebiyatçı  olarak  yetişmemi  sağlayan,  değerli 
Yalçın  Efe  Öğretmenim  sayesinde  buldum.  Kendisi, 
sizden bana hep söz ederdi. Ve benden size yazmamı 
istedi. 

Sitenize  az  evvel  girdim.  Oradan  açık  ileti 
göndermek istedim ama yapamadım. Ben de şansımı 
buradan denemeyi uygun gördüm.

Efendim,  eğer  uygun  bulursanız  ben  size  (Bu  iki 
sözcük fazla…) İstanbul’da yaşayan Macarca İngilizce 
bir  genç  tercüman  ve  yazar  adayı  olarak  arada  bir 
yazmak, hatırınızı sormak isterim. 

Siz çok değerli bir  insansınız. Bizler sizlerden çok 
şey öğrenmeliyiz. Kabul ederseniz,  engin bilginizden 
kimi  zaman  yararlanmak  beni  Dünyanın  en  mutlu 
insanı yapar.

Hayırlı  akşamlar  dilerim.  Yalçın  Hocam  da  size 
selam  ve  hürmetlerini  gönderir.  Kendisi  ile  sürekli 
yazışmakta ve konuşmaktayız.

Saygılarımla,
 E.G.Ş., 25.10.2008

+
Saygıdeğer Ebru G. Şengil,
Önce yürekten sevgimiz olduğunu,
Ve de iletinizle sevindiğimizi bil…

“Bizler sizlerden çok şey öğrenmeliyiz.” 
diyorsun…

Öğrenmen gereken noktaları yukarıda görüyorsun.

Yanlışlarını gösterdim diye bana ileti göndermekten 
çekinme

O zaman sona erer benden çok şey öğrenme…
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Umarım bu çabamı kötüye yormazsın.
Benimle iletişim kurmaktan korkmazsın.

İnsan olarak hepimiz yanlış yapabiliriz.
Ancak,  yanlışımızı  söylüyor  diye  birbirimizden 

kopmamalıyız.

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
+
Çok Değerli Sayın Hayri Balta Hocam,
Nasılsınız  efendim?  Umarım  afiyettesinizdir. 

(iyisinizdir.) 
Öncelikle  sizden  gelen  bu  nazik  cevap  için,  çok 

teşekkür ederim. Siz yeter  ki hatalarımı düzeltin ben 
size kurban olurum ne demek.

Hepsi ne kadar yerinde ve doğru. Ancak saygı  ile 
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önünüzde  eğilebilirim  ben.  Edebiyatçıyım  diyorum 
ama işte öğrenmem gereken ne çok şey var. Görüyor 
musunuz kısacık bir mailde bile nasıl hatalar (yanlışlar) 
yapabiliyorum. 

İşte bunun için de basılmamış iki kitabım, yazmakta 
olduğum  onlarca  denemelerim,  şiirlerim,  hikayelerim 
(öykülerim)  var  ve  henüz  cesaret  edip  bastırmaya 
yeltenemiyorum. 

Yalçın Hocam bazı kitaplar tavsiye (öneriyor) ediyor 
(öneriyor  sözcüğünü  kullanırsak  ediyor  da  çıkar…) 
ve  sohbetlerimizde  bana  bir  yazarın  nasıl  yazması 
gerektiğini  anlatıyor.  O  zaman  daha  ne  kadar  yolun 
başında olduğumu görebiliyorum. 

Çok  teşekkür  ederim  değerli  zamanınızı  ayırmış, 
gören  gözlerle  uğraşmışsınız.  Elbette  hepsi  gayet 
yerinde söyledikleriniz, uyarılarınız, ne kadar haklısınız. 

Sizin  kadar  saygın,  önemli,  Türkiye  Cumhuriyeti 
topraklarında ender yetişmiş mümtaz bir insanla Yalçın 
Efe  Hocamın  sayesinde  tanışmak  beni  öyle  mutlu 
etti  ki,  anlatamam. Uzun  sürecek  bir  dostluğumuzun 
olmasını ümit ederim.

Siz ne kadar mütevazi (alçak gönüllü) bir insansınız 
ki, bana kendi yazınızı gönderip, üzerinde düzeltmeler 
yapmamı istiyorsunuz. 

Hayri Bey, ben bunu yapamam. Nasıl olur? Ben sizin 
yanınızda  ancak  çırak  olabilirim  ve  siz  bir  ustasınız. 
Siz  bir  duayensiniz.  Ben  sizin  nasıl  hatalarınızı 
(yanlışlarınızı) bulup çıkarabilirim. Ben haddimi bilirim.

Lütfen,  rica  ederim,  beni  üzmeyin.  Bunu 
benden  istemeyin.  Ancak  ben  size  kendi  yazılarımı 
gönderebilirim yanlışlarımı düzeltmek adına. Sizin gibi 
bir insanın yazdıklarından feyz alabilirim. Doğrusu bu 
değil mi? Eğer uygun görürseniz tabii. 

Memleketin  gidişatı  konusundaki  endişelerim 
doğrudur. O konuda bilmiyorum “ümidi kesmek” belki 



105

ATEİST MİSİNİZ?

çok acımasızca oluyor ama elbette ümidimizin kırılması 
demek,  memleket  için  bir  şeyler  yapmadığımız 
anlamına gelmemeli. 

Ben  efendim  Atatürkçü  Düşünce  Derneği’ne 
üyeyim.  Aynı  zamanda  Cumhuriyet  Halk  Partisi’ne 
üyeyim. Bir iki sivil toplum kuruluşuna üyeyim. Elbette 
onlar  hakkında  da  bazı  tereddütlerim  var.  Galiba  bu 
aralar hepimizin kafası biraz karışık ve bu kurumlara 
da yansıyabiliyor. 

Hayri Bey, (unvanlar büyük harfle başlar.) o şiir ne 
muazzamdı öyle. Çok teşekkür ederim bunu benimle 
paylaşmanız ruhumu besledi. 

Ben  onu  tekrar  tekrar  okudum.  İçimde  kıpırtılar 
yarattı.  Sevgi  ile  ilgili  o  sözlerin  hepsini  çok  sevdim. 
Ama bilhassa (özellikle) orada bir  ifade var. Ne diyor 
efendim:  “...Şairlerin  sesi  kısılır  sevgisizlikten...”  En 
çok o ifadeyi beğendim.

Evet, bu doğru. Bizler sevgi ile beslenen insanlarız. 
Tanrı  bile Dünya’yı  sevgi  ile,  aşk  ile  yaratmış. Sevgi 
herşeyin  temeli  muhakkak.  Yalnız  o  son  mısradaki 
düşünceye katılmıyorum 

“... Çok sev, iyi sev, güzel sev, doğru sev…
İyinin,  doğrunun,  güzelin  etrafında  dönsün Dünya 

...” 
Dünya,  öyle  dönmüyor.  Dünya,  “sevgi”  üzerine 

dönmüyor.  “İyilik,  doğruluk”  gibi  erdemlere, 
etrafımızda pek sık rastlanmıyor. 

Kabul ederseniz, ben bundan sonraki yazışmamızda, 
size  şiirlerimden  bir  ya  da  iki  tanesini  göndermek 
isterim.  Uygun  görürseniz,  sitenizde  yayınlamanız, 
elbette beni çok sevindirir.

Aslında,  normalde  şiirlerimi  benden  başka  pek 
gören  olmaz.  Şiirlerim  konusundaki  utangaçlığımı 
yenemedim  hala.  Özelimi  yabancılarla  paylaşmak, 
bana  nedense  mahremiyetimi  açmak  gibi  geliyor. 
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Ne  kadar  tutucu  bir  düşünce  değil mi? Hikayelerimi,  
(Öykülerimi)  güncel  yazılarımı  her  yere  çekinmeden 
gönderebiliyorum  ama  şiirlerimi  hala  kendime 
saklıyorum. Bazen kendimden bile kaçırıyorum. Tuhaf 
değil mi Hayri Hocam? Kendimi çözemiyorum bazen. 

İyi bir Pazar günü geçirmenizi diliyorum. Bu akşam 
Yalçın  Öğretmenime,  sizinle  olan  yazışmamızdan 
bahsedeceğim. Bu, onu da sevindirir. Sizin, kendisinin 
hayatında ne kadar güzel izleriniz var. O izler, ne çok 
mühimdir değil mi Hayri Hocam? Kim bilir kaç kişinin 
yaşamında sizin gibi bir insanın güzel izleri duruyordur. 

Lütfen, elinizi benden çekmeyin. Sanırım, hayatımın 
hele ki şu anki safhasında, (aşamada) sizin gibi bir yol 
göstericiye şiddetle ihtiyacım var. İyi bir öğrenci olup, 
sizi  dikkatle  dinleyeceğim  ve  sizden  edindiklerim, 
yaşamım boyunca bana ışık olacaktır. 

Işık, zaten sizsiniz. Giderek karanlığa gömülmekte 
olan ülkemizde, sizlere ne çok ihtiyaç var. Işığınız, hiç 
sönmesin diliyorum.

Büyük saygılarımla,
E.G.Ş.

+
Büyük İnsan E.G.Ş.
Karşında saygı ile eğilirim.
Size olan hayranlığımı belirtirim.

Yanlışını kabul etmek gibi bir erdem olmaz.
Yanlışını gören ve düzeltmek isteyen pek 

bulunmaz.

Çoğu insan kendisini eksiksiz görür.
Yanlışı gösterildiği zaman üzülür.

Ne demiş 4. Halife Ali: “Bana bir harf öğretenin 
kulu kölesi olurum.”
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Ben bu sözü, yerinde ve çok değerli bulurum.

Kendimi alamadım iletinde gözüme çarpanları 
düzeltmekten.

Bir Atatürkçü öğretmen; Osmanlıca sözlükleri, 
atmalıdır sözlüğünden…

Birkaç yazışmadan sonra kurtulursun Osmanlıca 
sözlük kullanmaktan.

Mektubunda yanlış yok diğer yazma ve 
noktalama  bakımından…

Artık sen benim başımın tacısın.
Yalçın kadar değerli bir arkadaşımsın…

Al sana bir müjde…
Senin için bir sayfa açacağım Sitemde…

Sayfanın başlığı aşağıdaki gibi olacak. 
Adının başında aşağıdaki gibi yürek yer alacak…

12 EBRU GÜLSÜM ŞENGİL DOSYASI olacak
Bu sayfada; öykülerin, denemelerin, şiirlerin yer 

alacak.

Siteye girmeden önce verilecek son biçimden 
de senin haberin olacak…

Böylece bir de bakmışsın ki EBRU GÜLSÜM 
ŞENGİL Hocam edebiyatta ustalaşacak.

Yanlışını gören, bilen, düzelten ve buna sevinen 
bir insan gördüğüm için seviniyorum.

Ceketimin düğmelerini ilikleyerek önünde saygı 
ile eğiliyorum…
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Ender bulunan aydınlardansın…
Bundan böyle sen benim her konuda Hocamsın…

Şimdi kal sağlıcakla,
Av. Hayri Balta, 26.10.2008
X
Sayın Hayri Balta Hocam,
İyi haftalar diliyorum size. Nasılsınız? 
Giderek size olan sevgim ve saygım, olduğundan 

da katlanarak artıyor. Şu son  iki gündür,  inanın sizin 
mailinizin  üzerine,  “Ben  şimdi  Hayri  Hocama  ne 
yazayım,  nasıl  yazayım?”  diye  düşünüyorum.  Onca 
birikiminizin altındaki, sadece kendini aşmış insanlara 
has  bir  özellik  olan,  bu  inanılmaz mütevaziliğiniz  ve 
olgunluğunuz, beni fethetti.

Siz,  bulunmaz  bir  değersiniz.  Yalçın  Hocam’a 
müteşekkirim.  Dünya  üzerinde  varolduğumuz 
müddetçe bu paylaşımlar bitmesin. Dostluklar mühim. 
Yaşadıkça hatırlanmak, en mühim. 

Hayri Hocam, çok teşekkür ederim. Sitenizde benim 
adıma  bir  köşe  açmanız,  beni  anlatamam  size  nasıl 
nasıl  onore etti. Aynı  zamanda,  kendimden  korktum. 
Sanırım  yapabileceklerimden  ürküyorum.  Benim  en 
büyük  engelim  kendimim  aslında.  Bunu  yenebilsem 
muhteşem şeyler çıkacak ortaya ama işte, ah! 

Dürüst  olmam  lazım.  Ergenekon  Davası  ile  ilgili 
olarak,  kafam  karışık  Hocam.  Ortaokul  yıllarından 
beri  Cumhuriyet  okuyan  bir  Atatürk  kadınıyım.  Bazı 
şeyler var içime sindiremediğim. Örneğin, gençliğimin 
ikonu olan, İlhan Selçuk gibi Kemalist bir yazarın, bu 
yaşta, hem alacakaranlıkta, saygısızca evinden alınıp 
götürülmesi gibi detaylar, beni ve bizim cenaptan pekçok 
kişiyi üzdü. Bu gözaltına alınan askerler, yazarlar, belli 
bir yaşa gelmiş, haysiyeti ile yaşayan, gururlu insanlar. 
İçerde  üzüntüden  kaçı  hastalandı,  birikisi  ölümcül 
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haldeyken  salınıverildi.  Benim  naçizane  düşüncem, 
bu davadan birşey çıkmayacak. Evet,  itiraf ediyorum 
maalesef elimde değil. Yanlı düşünüyorum. Ama Hayri 
Hocam, memleketin şu durumuna baktığınızda, elinize 
başka seçenek bırakmıyorlar ki...

Size, yukarda attachment ile eklediğim, biriki şiirimi 
gönderiyorum.  Lütfen  beni  kıyasıya  eleştirin.  Zira, 
aslında  yazarlıktan  ziyade  taibatımda  şiire  meyilli 
bir  hava var. Sanırım,  yaşadıkça hep şiir  yazacağım 
ben. İyi yazmak istiyorum. Lütfen, değerli görüşlerinizi 
benden  esirgemeyin.  Onlar,  beni  ileriye  götürür  her 
zaman. Ve lütfen sürç-ü lisanım olursa affola. 

Bazen  içimdeki  coşku,  benim  bendimi  çiğneyip 
aşmama, dağları yırtıp, enginlere sığmayıp  taşmama 
sebep oluyor:) Farkındayım, okuyanlar da farkındalar. 
Kalemimin yumuşamasını, ucundaki sivriliğin gitmesini 
ben de çok arzu ediyorum. Sadece nasıl yapacağımı 
bilmiyorum.  Kıyamet  koparmış  gibi  yazmak 
istemiyorum.  Kıyametin  ortasında  sakin  kalmak 
istiyorum.  Bana  bu  hususta  tavsiyeleriniz  var mıdır? 
Onlara öyle muhtacım ki...

Osmanlıca  kelimeler  kullanmak  konusunda; 
Evet Hayri Hocam evet benim böyle bir flörtüm vardır 
oldum olası eski kelimelerle. Yalçın Hocam da ikaz eder 
çoğu  zaman  bunu  yaptığımda.  Merakımın  kökenini 
bilmiyorum, ben Osmanlıca da okumadım. Artık, bunu 
azaltmaya mümkün mertebe gayret ediyorum. Sanırım 
Elif Şafak gibi çok sevdiğim kimi genç kuşak yazarların 
Osmanlıca  ile  olan  bağı,  gelip  beni  de  biryerlerde 
vuruyor. Üstesinden geleceğim, lütfen endişe etmeyin. 

Saygılarımı gönderiyorum size Istanbul’un Beşiktaş 
semtindeki bir evin arka odasından. Ve de bir  kucak 
dolusu  emanet  selam.  Çünkü,  benim  çevremdeki 
insanlar  için,  sizi  bireysel  olarak  tanımasalar 
da,  -ki  cahilliklerine  veriniz-,  Atatürkçü  Düşünce 
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Derneği deyince akan sular duruyor Hayri Hocam. 
29  Ekim  Cumhuriyet  Bayramı’na  bir  gün  kaldı. 

Atatürkçü  maskesi  takmış  bunca  rejim  düşmanı 
meydanlarda bas bas bağırırken, asıl sizlerin, sonra da 
bizlerin hakkı olan Cumhuriyet Bayramı’mızı gönülden 
kutlamak istiyorum. 

Ata’mız, andımız olsun! 
Sonsuz bir muhabbetle, iyi geceler dilerim. 
E.G.Ş.

x
Değerli Şengil,
Artmaktadır sevgim bunu bil.

Sabahtan beri bir şiirin üzerinde çalıştım.
En sonunda aşağıdaki görüldüğü biçime getirdim.

Şiirlerin  gözleme  dayalı,  duygu  yüklü,  toplumsal 
içerikli…

Ancak öncelikle şiirin düzyazıdan ayrılması gerekli.

Sonra arı duru olmalı.
Anlamla yüklü, duygu ile dolu olmalı.

Şiirde asıl olan musikidir.
Şiire gerekli olan uyumdur, ahenktir. 

Şu an doktora ilaç almaya gideceğim.
Belki yarın diğer şiirlerinle ilgileneceğim.

Bu gün sen aşağıdaki şiir üzerinde dur.
Aşağıdaki şiirle, iletindeki  şiiri gözden geçir.

Eğer beğenirsen bu biçimiyle girerim Sitemize.
Sen de ilk adımını atmış olursun edebiyat dünyasına 

böylece…
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Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana…
Av. Hayri Balta, 28.10.2008
+ 
ÜSKÜDAR…
Bir gecikmiş kış öğle ayazı 
Yetişmek için çıkmışken Üsküdar vapuruna
Aptesli robocoplar kılacak Cuma namazı

Yürüdük meydana masum amaçlarla.
Taze çıtır simitlerin kokusu sardı ıslak iskele ayağını
Ve o ayağın dibinde belli  ki  üçü de kardeş  tinerci 

çocuklar vardı.
Neden hep fakir aile çocukları kaçar evlerinden?
Zengin çocukları aptal mı?

Bunları düşünedururken bir itiş kakış arası,
Salladılar tahta iskeleyi herkes üzerinden atladı.
                                 *    *    *
Cami avlusunda ayakları çıplak bir adam:
“Yemin ederim! Vallahi de billahi de karnım aç!”
İnsan niye açlığına şahit toplar anlayamam… 

Hemen  önünde  köy  çocukları  için  para  toplayan 
kibar ev hanımları…

Ve  soldan  sağa  yayılmış  bir  öbek  dolusu  insan 
manzaraları…

Akşama  balık  pazarından  ne  alacağını 
düşünedursun  

Elde yok, avuçta yok, bari gözü doysun…
Yürür yürür çarşıda, canı çıkmak istemez, 
Döner sonra gerisin geri, 
Bir şeyler almadan eve dönmek istemez… 
*    *    *
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İç çeker Kız kulesi:
“Kızkulesi, Kızkulesi, Kızkulesi……..”
Güzelim Kızkulesi halkına küskün gibi 
*    *    *
Harem’e giden dolmuşlar yarış halinde birbirleriyle
Ve ezilmekten güç bela kurtulan şu yaşlı kadın
Bir tebessüm kondurup küçülmüş yüzüne 
Kalan hayatına daha sıkı sarılır buruşmuş elleriyle…

Pazarcı esnafıyla ayaküstü flört, kaş göz arası
İmam Hatip’li kızlar okula koşar iki namaz arası
Ve başlarında uçuşan rengarenk ucuz eşarpları

Bir bebek ağlar isyankar alabildiğine çeşme başında
Utanarak susturur onu genç ana
Az sonra gelecek belediyede çalışan koca.

İlerdeki dönercide yiyecekler bir öğle yemeği 
Abartılı  süsüne  püsüne  bakılırsa  yeni  evlidir 

besbelli…
                                   *    *    *
Burası  Üsküdar  en  eski  gözde  semtlerinden 

İstanbul’un
Halkı, çoğunlukla Anadolu’nun…

Taşı toprağı Osmanlı kokar… 
Gelir sesi kulaklarıma, Üsküdar ağlar…

 “Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar
Üsküdar, Üsküdar, Üsküdar………”
Bir şeycikler yapamam ağlarım ben de.
Onunla birlikte için için, 
Üsküdar’ı sevdiğim için…

EBRU GÜLSÜM ŞENGİL, 4.3.2005
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X
Tarih: 15 Kasım 2006
Saat: 19 :20 
Yer: İstanbul / Beşiktaş 

RÜYAMDAKİ SIĞINAK 
Dalgalar  kayalara  çarptı  zayıf  bedenimi  yoruldum 

güzelim,  çoook canım yandı
Bir  kara  kayanın  küflü  burnuna,  tenimin  tuzuna 

yapışmış yaslı yosun saplandı
Korsan gemiler geçiyor  uzaktan tümünün dümeni 

kırık, güvertenin ipinde sallanır tayfası

Uğursuz  sabahlardan  biri,  ezan  vaktiydi; 
müezzinlerin sesi duyulmaz ki kara açıklarında 

Ölmüş Sinbad’ların hayaletleri dolaşırken sessizce 
gıcırdar mahremimin ahşap döşemesi 

Sesler  gelir  suretleri  yanardöner  fır  fırıldak 
tanıyamam seçemem ki ben kuytu civarlarımda

Ne  isterler bilinmez muhakkak kurban mı  lazımdır 
şehveni ayinlerine  ulema şeytanların

Onlar! Maskeleri zehirlidir, bakanı çarpar büyülerle 
tütsülü şatafatlı saten pelerinlerine

Sürüngenler  yapışırlar  ha  bire  envai  çeşit 
maskaralıktan günbegün küçülüp solucanlaşan

Tül  elbiseme  irin  dolmuştu  yıkamaya  uğraştım 
olmadı attım ama üşür oldu çıplak bedenim

Suya  attım  kendimi  arınmak  için  sığ  koylarında 
çarptı durdu tenime  deniz anaları açtılar

Altımdan bir ahtapot geçti insan kafalı hali vakti pek 
yerinde ve kolları ziyadesiyle sapkın

Yeşil deniz tarlaları açıldı önümde; yüzdüm, yüzdüm 
büyük balıklar hep çelimsizleri yermiş
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Meğerse aslında cennet otu ormanları kutsal suların 
diplerinde bitermiş keşfeden çıkmamış

Acımasız  deniz  kızı  oturur  küçük  adasında 
denizcilerin kafataslarından yapmış kulübesini 

Konuşmak için açtı ağzını, ama baloncuklarının içi 
karaydı ve ben istemedim onun zehrini  

Canhıraş  kulaç  attım  maviliğe  kaç  rakım  var 
saymadım deniz atından tabelaların hepsini

Ama  bildiğim  o  ki,  kum  yolun  bittiği  yerde  “sen” 
varsın ve de senin sığınağın…

Kimse  bulamaz  beni,  o  zaman  geçer  gider 
homurdanarak uzaktan, kötü dişli köpekbalıkları

Ve  sallamaz  orağını  tehditkar  bir  edayla  hiçbir 
masum yüzlü vahşi okyanus fahişesi…

Deniz  yılanları  yuvalarına  dönerler  kesip  umudu 
azgın etleri daha bir yamyamlaştırmaktan 

Saklana saklana su altı mağaralarına, ben yolumu 
bulurum yeter ki sen ol tünelin ucunda

Nefessiz  kalsam  da,  korkma  ben  yaşarım  eğer 
kalbimde hala atan bir ergenlik düşü varsa 

Canımdan  öte  taşırım  ruhumdaki  ölümsüz  aşkın 
beyaz kardelen çiçekli güç işlenir motifini

Son  kalan  kutsal  istiridye  orada  biliyorum  ve 
kabuğunun içinde saklıdır o saf beyaz incisi 

Onu bana verirsen, iyileşir o anda içimdeki adaletsiz 
mahşerin ebedi kıyamet işkencesi

Ve bırakır kendini bulanık sular masmavi berrak bir 
gizli koya sadece ikimizin girebildiği

Eğer  bu  şiiri  bulursan  bir  cam  şişede  sakın  kırıp 
atma içinde hapsolmuş bir iyilik cini var
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Kollarını  kavuşturup  üç  dilek  sorar  oğuşturursan 
kapağındaki kabuklu deniz mantarını

Ben  diledim  biri  oldu,  ikisi  kaldı  ama  söylenmez 
yoksa sihri kaçar zamanı gelince esirgenmez…

EBRU GÜLSÜM ŞENGİL  
+
KAVGA SEVENLER CUMHURİYETİ 
Masal masal matitas
Herkes uyur, ben uyumazmışım
Evvel zaman içindeyken
Kalbur samanın içindeymiş
Develer tellal iken
Pireler de onların berberi imiş
Ben ninemin pirinçten beşiğini
Tıngır mıngır sallarmışım

Uzak diyarlardan birinde
Bir “Kavga Sevenler Cumhuriyeti” varmış
Pek ünlüymüş bu memleket ama bakın niye
Halkı ha babam, de babam 
Kavga etmeyi pek severmiş
Birbirlerini yer dururlarmış 

Bu köşe yaz köşesi
Şu köşe kış köşesi
Ortada su şişesi..

Bu ülkenin partilileri sirk cambazları olmuş 
Seçmenler en iyi savaşçılardan seçilirmiş artık 
Bunlar hıncahınç arenalara çıkıp dövüşürlermiş

Seçimi kazanmış birgün Halkın Çocukları Partisi
“Turuncu Devrim yaptık.” demişler başa geçmişler
Laikler bunlardan pek korkarmış yalnız 
“Yok  demişler  biz  vals  yapacağız  çıkarın 

türbanlarınızı.”
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Ötekiler onlardan aşağı kalır mı: “İçki içirtmeyiz biz 
de size.” 

Velhasıl bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi
Biri diğerine yol vermemiş, beriki kenara çekilememiş
Askerler  habire  darbe  yaparlarmış,  onlar  pek  bir 

gerginmiş
Halkın Çocukları Partisi onlarla geçinemezmiş 

Bir  itiş  kakıştır,  hızlanmış  Kavga  Sevenler 
Cumhuriyeti’nde 

Gazeteler birbirleriyle kapışmış “Sen gericisin, ben 
ilericiyim.” diye

Derken televizyonlar girmiş birbirine:
“Sen kafirsin, ben mütedeyyinim.” diye

Ansızın ekonomik kriz sarmış tüm alemi… 
Öğrenciler üniversite bitirip işsiz kalmış
İşsiz kalanlar anarşist olmuş
Solcular köşe dönmüş çoktan, kapitalist olmuş

Kapitalistler iflas edip, bunalımlara girmiş
Anneler, evlilik yarışmalarında koca aramış 
Zira, evlatlar büyüyünce annelerine bakmamış

Onlar da parasızmış zaten, ikramiye yarışmalarında 
şans topu denerlermiş

Kimse  çalışmak  istemezmiş,  herkes  avantadan 
para sahibi olmak istermiş

Genç  kızlar  aşık  olmazmış,  çoğu  zengin  koca 
ararmış…

Zengin adaylar, bunu bilip koca olmak istemezmiş
Çünkü,  paranın  Tanrı  olduğu  yerde  kimi  kadınlar 

yok demezmiş…
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Hoş prensler, boş çuvallara gizlenmiş
Balkabağı arabalarda gezenler, bıçkın kontlarmış
Reina’lar, Sortie’ler, lüx tapınakmış…

İmtiyazlı sınıf, olanlarla ilgilenmezmiş
Ayin yapar, tapınaklarında tepinip sevişirlermiş…

Halka içki yasağı konulmuş, gel zaman git zaman
Sigara içmemesi istenmiş sokaktaki adamdan 
Sırada, kimbilir daha neler neler varmış
Nineler, yoksulluktan hırsızlık yaparmış

Babalar, geçim sıkıntısından dayakçı, huysuz olmuş
Çocuklar, varoşlarda polis amcalarına taşlamış
Bir  köpük  alemi  varmış  ki  bu  ülkenin  afrodizyak 

niyetine
Meşhur fahişeler milli leydi diye taçlanmış

Eşkiyalar taçsız suç baronları olmuş
Küçük kızlar manken, şarkıcı olmuş
Küçük oğlanlar topçu, şarkıcı olmuş

Halk bunları izledikçe, iyice efsunlanmış
Beri yandan, ülke yönetiminde işler kızışmış
Birileri çıkmış, “Ben Milliyetçiyim” demiş
Birileri çıkmış, “Ben ayrılıkçıyım” demiş

Birileri de, bezirganlık yapmış avantasına bakmış
Halksa, bunların peşinde saf saf, saf tutmuş, 

Bu köşe yaz köşesi
Şu köşe kış köşesi
Ortada su şişesi…

Olanlara kıs kıs gülermiş komşu ülkenin liderleri, 
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Halk, endişe ile izlemiş olanı biteni 
Zira  kavgasız  yaşayamazmış  Kavga  Sevenler 

Cumhuriyeti…

Hepsi kendi ülkelerinde yaşamıyormuş
Kimileri başka diyarlara göçetmiş 
O diğer diyarlarda yaşayanlar da uslu durmamış
Gel zaman git zaman ipler iyice kopmuş

Halkın bir bölümü suça meyletmiş
Saygın yazarlar,düşünürler hapislerde çürümüş
Gençler polis işkencelerinde tekmeyle ölmüş

Memleketin hapishaneleri dolmuş taşmış 
Beyefendiler kaçıp logarlara sığınmış
Hanımefendiler merdiven altlarına gizlenmiş

Ortalık naylon kadınlardan geçilmez olmuş
Bebekleri kendi anneleri iple boğmuş…
Evlatlar altın bilezik uğruna annelerine kıymış

Kimi kadınlar kendilerine sevgili bulmuş
Kimi  adamlar  gece  alemlerinde  zevkten  zevke 

uçmuş
 
Tüccarlar envai çeşit kaçakçılığa başlamış
Köylüler ürünlerini yok pahasına satmış
Öğretmenlere Devletin maaşı yetmez olmuş

Birileri vatan adına adam öldürmüş
Birileri özgürlük adına bomba patlatmış
Müthiş bir elbirliğiyle bunlar,
Kendi sonlarını hazırlamışlar
Derken, beklenen o kıyamet kopmuş
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Toprak dayanamamış, çatlamış hırsından 
Ekonomik kuruluşlar parça parça satılmış…
Satıldıkça içine gömülmüş kalabalık güruh 
Canlı  canlı  mezara  girmişler,  paylaşamadıkları 

yerde
Böylece diğer diyarlardaki halklar da sükuna ermiş

Efsane böylece dilden dile yayılmış
Rivayete göre hala bir yerlerde
Bu kavgacı mahluklar didişir dururlarmış

Şu köşe yaz köşesi 
Bu köşe kış köşesi
Ortada su şişesi…

Masalımız burada biter,
Gökten üç koca, kırmızı, sulu, parlak elma düşer,
Biri,  Kavga  Sevenler  Cumhuriyeti  halkının  kalın 

kafasına,
Biri, bu masalı sabredip okuyanların,
Biri de, bu masalı yazanın kafasına…

EBRU GÜLSÜM ŞENGİL  
+
ALIR BAŞIMI GİDERİM 

Sıkılırsa ahir zamanlar 
Seyrelmiş sevginden 
Solgun son baharlar
Serin iklimler türetir ha bire
Saydam bir kalbe bakar 
Silik sararmış fotoğraflar

Pembe patika bilindik  yolda
Pırıltısı paslanmış 
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Pörsümüş genç bir peri
Perande taklalar atar
Papatya yapraklarına sorar
Peşindeki hayali şövalyeyi

Zümrüt yeşili ziller
Zambaklara gizlenir
Ziyana duçar zamanlar
Zırıl zırıl ağlaşırlar
Zuhur eden son gerçek
Zil zurna avam bir sevdaya

Açelyalar açarken
An be an filizlenir
Acılı sarmaşığımın dalları
Arzu dolu çığlıklarla
Adeta tadını çıkarır bedenim
Acıkmış ruhum doyasıya

Kıyasıya kopartır 
Kasım güneşinin kızılı
Kor lavlar kusar
Kısır bir vahaya
Kısmeti kapalı kızların
Kusurlu hallerine inat

Yok sayar yoksulluğum
Yaralı yüreğin yamalarını
Yasemin kokusu yayılır
Yonca şansı bulmuşum
Yaşı küçük bir tazenin
Yalan yanlış ilk aşkı

Ihlamur ağaçları
Islık çalar usul usul
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Ilık bir huzur var uzakta
Işıklar kamaşmaz gölgede
Islak yanaklar üşür mü hep
Israrcı mıdır acılı çocuklar
EBRU GÜLSÜM ŞENGİL
+
Günaydın çok değerli Hayri Hocam,
Nasılsınız?
Ben  sizden  gelen  her  postaya  muazzam 

seviniyorum. Bana öyle bir yazma cesareti verdiniz ki, 
son günlerde gerçekten geceler olsun diye bekliyorum 
desem yeridir. Çünkü ben sadece geceleri yazabilirim. 
Başka  türlü  maalesef  ihtiyacım  olan  sessizliğe 
kavuşamıyorum.

Sayısız  eşiniz,  dostunuz  vardır. 
Milyonlarca  yapılacak  işiniz,  okunacak 
kitaplarınız vardır. Ve siz bu hafta,  iki değerli sabahınızı 
benim  naçizane  şiirlerimi  okuyup  onları  düzeltmekle 
geçirdiniz.  Peki  ben  size  nasıl  teşekkür  edeceğim? 
Ben onları kimse okumak istemez sanırdım.

Hayri  Hocam,  aşağıda  şiirlerimin  son  hallerini 
görünce,  yüzümde  güller  açtı.  Hele  yorumlarınız 
beni  nasıl  gururlandırdı  anlatamam.  Yalçın  Hocam’a 
da  bahsettim  sizinle  yazıştığımızdan.  O  da  selam 
göndermiş  ve  sizinle  gelişen  dostluğumuza  çok 
sevindiğini yazmış.

Size, şu an için vesikalık değilse de, beni tanımanız 
maksadı ile, hakkımda fikir verebilecek, yeni çekilmiş 
bir resmimi gönderiyorum yukarda attachment olarak. 

Önemli Rica:
Çok çok sıkılarak, sizden iki küçük ricam var Hayri 

Hocam. Eğer lütfederseniz, epey huzura ereceğim :
Birincisi şu; “aşk” ile alakalı olarak size gönderdiğim 

şiirlerimden  “Benim Adım Aşk, Soyadım Hüzün” 
isimli  şiirimi  şimdi  bir  daha  okuyunca,  sözleri  fazla 
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cesur ve gereksiz derecede tutkulu buldum. Hatta onu 
size yanlışlıkla göndermiş olduğuma emin oldum.

Gerçekten  bir  karışıklık  olmuş.  Sitenizin  konsepti 
dışında şiirler  yollayarak sizin  vaktinizi  gereksiz  yere 
meşgul  etmiş  oldum.  Milyonlarca  kere  özür  dilerim. 
Sanırım,  sözkonusu  şiirimi  sitenize  giren  yabancı 
insanların  görmeleri  beni  utandırabilir.  İçlerinden  biri 
dahi ahlaka mugayir olduğu yönünde yorum yaparsa, 
ben  çok  üzülürüm.  Lütfen,  onu  şimdilik  sitenizde 
yayınlamayınız  Hocam,  lütfen.  Evet,  şiirler  tutku  ile 
yazılır  ama  benim  de  bazen  dilimin  kemiği  hiç  yok. 
Yalçın Hocam da, bana bazen kızıyor bu hususta ve 
haklı olduğunu düşünüyorum. 

Hatta  sizden  ikinci  ricam,  onunla  alakalı  olacak. 
Yalçın Hocam, size son gönderdiğim şiirlerin  içinden 
birini  okudu  “Kavga  Sevenler  Cumhuriyeti”  ni  ve 
kendisi,  şiirde  geçen  bir  bölümden  aşırı  derecede 
rahatsız olmuş. Size aynen aktarayım o da şurası: 

“...Çocuklara öz babaları ergenlik çağında 
tecavüz etmiş...” 

Yalçın  Hocam,  kendince  haklı  olarak,  bana 
hiçbir  babanın  kendi  çocuğuna  böyle  bir  istismarda 
bulunamayacağını,  bunu  burada  okumanın  insanlar 
için  rahatsızlık  verici  olduğunu,  hatta  gerçek  hayatta 
örnekleri  dahi  ol(abiliyor)sa  da,  bir  şiirde  bunu  dile 
getirmenin  edebiyat  dışı  olacağını,  okuyanın  da 
feci  şekilde  rahatsız  olacağını  söyledi  ve  sadece 
bu  bölümü  şiirden  çıkarmamı  istedi.  O  akşam  kabul 
ettim  bunu,  ama  nasılsa  sonradan  atlamışım.  Yani 
o  mısra  aynen  kalmış  orada  silinmeden.  Şimdi  ben 
Yalçın Hocam’ı da üzmek istemiyorum. Ben Türkçe’yi 
kendisinden  öğrendim  ve  ona  tapardım  hala  da 
taparım. Üzerimde çok büyük emeği ve hakkı var. Bazı 
konularda fikir ayrılığımız da olsa, ben onu dinlemek 
mecburiyetindeyim. 
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O,  Edebiyatın  “edep”  kelimesinden  ileri  geldiğini 
söyler hep. Buna uygun yazmak gerektiğini. Ar ve haya 
duygularını gözeterek yani. Bense, yazarken kalemimi 
sınırsızca  kullanıyorum.  Sanırım,  biraz  sansür 
özürlüyüm ve bu hiç  te  iyi  değil,  değil mi? Kendime, 
bilseniz  bu  konuda  kızıyorum.  İçimdeki  başka  bir 
Ebru  ile  yüzleşiyorum sanki  yazarken. Ve sonra onu 
gördüğümde  de,  işte  şimdi  olduğu  gibi,  saklanacak 
delik arıyorum. 

Hele bu aşağıdaki şiir Benim Adım Aşk Soyadım 
Hüzün onu bilgisayarımdan sileceğim şimdi zaten. Ne 
olur, siz de yok sayın. Bundan sonra, sadece sitenizin 
konseptine  uygun  şiirler  göndereceğim  size  Hocam. 
Ötekiler, benim kişisel avuntularım diyelim. Birgün, ben 
öldükten sonra, birileri bulup okusunlar isterim ama:) 

Şimdi  diyebilirsiniz  ki,  son  derece  haklı  olarak: 
“Kızım o zaman onları bana ne diye yolladın?” Yerden 
göğe kadar haklısınız Hayri Hocam. Benim hayatımda 
yolunda  gitmeyen  şeyler  var.  Hayat  hikayeleri  hep 
sıkıcıdır onun için sizi kendi öykümle boğamam. Sadece 
şu  kadarını  diyeyim,  bazı  sorunlarım,  sıkıntılarım 
mevcut. Kafam gerçekten karışık. Emin olun, o iki aşk 
şiirini de size elimde olmadan göndermişimdir. 

Zaten fazladan bir tuşa bassanız, koca bir klasörü 
göndermek için kafi oluyor. İtiraf edeyim ki teknoloji ile 
barışamadım bir türlü. Ve siz öyle olgun ve kibarsınız 
ki,  beni  ikaz  etmediniz.  Çok  teşekkür  ederim  engin 
hoşgörünüze,  ama  ne  olur  “aşk”  ile  ilgili  olanları 
sitenizde  yayınlamayın.  İnsanlar  bana  gülüp  geçer 
veyahut  “edebi”  bulmadıkları  yönünde  yorumlar 
yazarlarsa, mahçup olurum. 

Sağlık  sorunlarınızın  neler  olduğunu  bilmiyorum, 
ama umarım önemsiz şeylerdir. Benim de, bazı sağlık 
sorunlarım  var.  Size  bütün  kalbimle  geçmiş  olsun 
diliyorum. Sürç-ü lisanım varsa, affola. 
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Güzel  bir  gün  geçirmenizi  dilerim.  Bütün  şiirlerim 
size  feda  olsun.  Siz,  bu  ülkede  özgürce  şiirler 
yazılabilmesinin müsebbiplerinden birisiniz. 

Siz ve sizin gibi, sayıları bir elin parmakları kadar az 
olan ve maalesef gün geçtikçe de azalan,  insanların 
sayesinde,  onca  rejim  dışı  düşmanlıklara  inat,  bakın 
bugün  coşku  ile  29  Ekim  Cumhuriyet  Bayramı’nı 
kutluyoruz.  Keşke  ülkem  için  sizin  yaptığınız  gibi 
güzel  şeyler  yapabilsem  ama  ben  kaçmayı  tercih 
edenlerdenim. Yurtdışında iş arıyorum fellik fellik Hayri 
Hocam.  Mutsuzum  ve  ümitsizim.  Belki,  delirmemek 
için  yazıyorumdur.  Yazmasam,  kahrımdan  ölürdüm 
burası kesindir. 

Kendinize  iyi  bakın,  ne  olur..  Bu  vatana,  “sizler” 
lazımsınız.  Cumhuriyet  Bayramı’nız  kutlu  olsun.  Ve 
son  bir  şey,  Atatürkçü  Düşünce  Derneği’nin  mimarı 
olan mümtaz  bir  insanla,  hem  de  bu  en  özel  günde 
yazışmak, gurur verici ve unutulmaz bir şey benim için.

Teşekkür ederim.  
Saygı, sevgi ve selamlarımla, 
E.G.Ş.
+
Sayın Hayri Hocam,
Resmim  konusunda;  beni  bu  halimle  bile  güzel 

bulmuş  olabilmeniz,  size  dair  ne  çok  şey  anlatıyor 
aslında. O, sizin güzelliğiniz. 

Hayri  Hocam,  ben  bedenen  aşırı  kilolu  bir  genç 
kadınım. 170 boyundayım ve 115 kiloyum! Bu durumu 
değiştirmek için uğraşıyorum. 

Ailemde, benden başka kilolu bir kadın yok. Benim 
tiroid  sorunum  var.  Ama  elbette  bu,  kontrolsüzce 
yemek  yemek  için  bir mazeret  değil:)  Yalçın  Hocam 
da  kızıyor  bana  aradan geçen  yıllarda  bu  kadar  kilo 
aldığım  için.  “Duygusal  yemek  yemek  gibi”  kadınsal 
bir  zaafım  var.  Bunu  yenmek  için  kendimle  girdiğim 
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mücadeleyi bir bilseniz... Şu anda size yazarken, öğle 
yemeği  olarak  önümde  haşlanmış  lahana  yaprakları 
var, o kadar söyleyeyim. 

Tabii ki insanoğlu için, idealde ruh güzelliği mühimdi 
bir zamanlar. Aslolan eskiden “zarf değil, mazruf”  ise 
de, günümüzde, hele böylesi vahşi kapital bir düzende, 
herkes malum sistematik sebeplerin etkisiyle, çok aşırı 
biçimde görsel düşünüyor. 

Ben hala insanları suçlamıyorum farkında olmadan 
bana yaptıkları birtakım  incitici  söz veya davranışları 
için.  Koca  bir  sistemi  değiştiremem  ama    kendimi 
değiştirebilirim ancak. Sanırım, sistemin uygun gördüğü 
kriterlere  göre  “zayıf=zarif”  ve  veya  “genç=güzel”  bir 
kadın olmam, etrafımdaki herkesi pek bir mutlu edecek 
ve rahatlayacaklar. 

İronik olansa, ben hala onların ve  tüm Dünya’nın, 
neden beni zayıf görmekten bu kadar mutlu olacağını 
ve  huzura  ereceğini  anlamıyorum. Dünya  üzerindeki 
değerimin,  neden  vücut  hacmimin  kütlesinin  çapı  ile 
orantılandırıldığına  bir  anlam  veremiyorum.  Sanırım, 
bu durumu tam olarak anlayamadan da, bendeniz bu 
kilolarımı veremeyeceğim:)

Diğer  hususta,  yani  bana  bu  iletiyi  gönderme 
sebebinizi  oluşturan  o  konuda,  size  olan  sevgim  ve 
saygım binlerce kat arttı. Sanırım, bir gün Dünya gözü 
ile sizi görmeden ölürsem, gözlerim açık gidecektir. Çok 
teşekkür ederim. Bundan sonra, ben de gereken itinayı 
azami derecede göstereceğim paylaşımlarımızda. 

Elbette,  aşağıdaki  şiirim  için  onay  veriyorum.  Ve 
estağfurullah Hocam, ne demek? Bundan sonra size 
göndereceğim  bütün  şiirlerimi  üzerinde  istediğiniz 
değişiklik  ve  düzeltmeyi  yapıp,  onayıma  gerek 
olmaksızın yayınlayınız, lütfen. 

Daha sonra site  için uygun olan şekliyle, vesikalık 
bir  resmimi scan ettirip size göndereceğim. Şu anda 
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PC’de kayıtlı resmi bir vesikalık resmim yok maalesef. 
O yüzden elimde olabileni gönderdim şimdilik. 

Bu  akşam  Cumhuriyet  Bayramı  etkinliklerine 
katılmayı düşünüyorum ailemle birlikte. Umarım keyifli 
bir akşam geçirirsiniz.

Size de kocaman kucak dolusu sevgiler,
E.G.Ş.
+
Yeni bir sayfa açıyorum. 
Bu sayfada okuyacaklarınızı beğeneceğinizi 

umuyorum. 

Denemeler, öyküler, şiirler yazar. 
Kendisine özgü bir anlatımı var. 

Kendisi turistlere rehberlik yapar. 
Aynı zamanda, edebiyattan da anlar.
Yazıları ile ufkumuzu açar.

Beğeneceğinizi umarım. 
Yazılarını bilgilerinize sunarım…
Hayri Balta, 29.10.2008
+
Sevgili Hayri Hocam,
Sitenizde  yer  almak  benim  için  çok  onur  verici 

bir  şey. Hem bunun bugün olması, daha da anlamlı. 
Elimden geleni yapacağım kendi adıma. Çok teşekkür 
ederim.  

Hocam,  yalnız  kendime  dair  ufak  bir  noktayı 
düzeltmeme  müsaade  buyurursanız:  Ben  öğretmen 
değilim. (1994-1999) senelerinde Ankara Üniversitesi 
(D.T.C.F.)  Macar  Dili  Bölümü’nden  mezun  oldum. 
İngilizce  ve  Macarca  tercümanlık  yapmaktayım. 
Serbest  çalışıyorum.  Yani,  korkmam  gereken  bir 
müdürüm yok benim:) 
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Devlet  memuru  değilim.  Kendi  işim.  Home  office 
çalışıyorum. Ah,  ben  size  kendimden  bahsetmedim. 
Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi çıktım ortaya. Affedin.

Demek, tam üç gün benim için emek verdiniz. Eh, 
ben bu jestinizin hakkını vermek zorundayım o zaman. 
Her on beş günde bir size yeni bir yazımı göndereceğim. 
Beğendiklerinizi alınız ve dilediğiniz biçimde koyunuz 
oraya  ve  beğenmediklerinizi  de  bana  acımasızca 
söyleyin  ki  sebeplerini,  kendimi  düzeltebileyim, 
geliştirebileyim.  Sizi  her  zaman  dinlerim  ben.  Zaten 
bana düşen bu olmalıdır. 

“Hamdım, piştim.” diyor. Olgunlaşma safhasındaki 
insanın haddini bilmeyi öğrenmesi mühim hadise. Bir 
söz  var,  onu  da  çok  severim:  “Boş  başak  dik  durur, 
dolu başak eğilir.” Eskiden ben de epey bir diktim, ama 
giderek daha çok eğilmeyi, esneyip bükülmeyi, bir gün 
size bu hususta yaklaşabilmeyi isterim.

Nepal’de  rahipler,  manastırlarda  çeşitli 
Avrupa  ülkelerinden  “Ferrari’sini  satan  bilge” 
kopsentinde  yanlarına  gelen  ve  arayış  içinde  olan 
işadamlarına,  ruhsal  arınma,  manevi  olgunlaşma, 
bedenin  terbiye  edilmesi  gibi  konularda  eğitim 
veriyorlarmış.  İmkanım  olsa,  bir  dakika  durmam  sırf 
bunun  için  oraya  gider  ve  aylarca  bir  manastırda  o 
rahiplerle birlikte yaşayabilirim. 

EVET! Köşemi gördüm demin, çok mutlu oldum. İlk 
defa birisi benim  için bir köşe açıyor. O köşeyi güzel 
şeylerle  doldurmak  lazımdır  şimdi  değil  mi  Hocam? 
Teşekkür ederim elinize, yüreğinize sağlık. 

Kilolarımla,  Zeyna*  (Zeyna*:  mitolojik  bir  kadın 
savaşçı) gibi savaşıyorum siz müsterih olun ve bana 
dair endişe etmeyiniz. Ben onların hakkından gelirim. 
Sonra  ama  bunu  yaptıktan  sonra  da  bazı  insanlar 
olabilir  haklarından  gelmek  isteyeceğim  o  başka  bir 
konu:)
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Stres,  evet  ondan  bol  miktarda  var.  Her  gün 
rahatlamak  için öğleden sonra saat 13:00’te bir adet 
Prozac  içiyorum.  Bu  sayede  sinirimi  bozan  şeylere 
tepkisiz kalıp donuk donuk gülebiliyorum hatta ortada 
bir şey yokken bazen manasızca tebessüm ettiğim de 
oluyor. Tabii şimdi bu ilaçların  insan beynini serseme 
çevirmek  gibi  özellikleri  var.  Amerikalılar  bunları 
“mutluluk hapı” diye az gelişmiş ülkelere satıyorlar ve 
bizler de meftunu oluyoruz. Prozac Toplumu diye bir 
film bile yaptılar. 

29  Ekim  Kutlamaları  müthişti!  Annemle  izledik 
Hocam.  Fener  Alayına  da  katıldık.  Havai  fişek 
gösterileri  çok  güzeldi.  Beşiktaş  bu  bakımdan  iyi  bir 
semt.  CHP’li  belediyesi  olması  güzel.  Belki  sadece 
bu özel  günlerde güzel:) Geri  kalan  zamanlarda pek 
kendilerinin varlığını hissedemiyoruz ne de olsa.

Hayri Hocam, biliyor musunuz ben bir  işe giriştim, 
ama  bilmiyorum  beni  aşar mı? Günlerdir  bunun  için 
Halk Ozanları’nı ve Divan Edebiyatı Şairleri’ni araştırıp 
duruyorum.  Şimdi  yapmak  istediğim  şey  şu:  O 
dönemlerde söylenmiş meşhur bir söz veya deyişten 
yola çıkarak, Osmanlı Dönemi’ne ait, kurgusal öyküler 
yazmak istiyorum. 

Lütfen boyumdan büyük bir işse bu, beni durdurun. 
Çünkü,  çok  hevesliyim.  İnanın,  Karacaoğlan’dan 
Dadaloğlu’na,  Nedim’den  Şey  Galip’e,  Kazak 
Abdullah’tan Kul Nesimi’ye kadar hepsini okudum notlar 
aldım ama vaz mı geçsem ne yapsam, bilmiyorum ki. 
Çok mu ağır olur böyle bir şey denersem sizce? 

Görüşünüz  benim  için  çok  önemli.  Hatta,  belki 
sizden  gelecek  cevaba  göre  hareket  alanımı 
değiştirebileceğim bile.

İyi geceler diliyorum. 
Saygılarımla,
E.G.Ş.
x
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Değerli Şengil,
Seni unutmadım, bunu bil.

Birikmiş işlerim vardı…
Bu da benim iki günümü aldı.

Verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.
Hakkında yeni yeni şeyler öğrendim.

Kilolu olmalı dert etme sakın.
Ancak abur cubur şeyler yeme sakın…

Kilolu olmanın bir de hormonsal nedenleri vardır.
Bu konuda da doktorlardan akıl almalıdır.

“Günlerdir bunun için Halk Ozanları’nı ve Divan 
Edebiyatı Şairleri’ni araştırıp duruyorum. Şimdi 
yapmak istediğim şey şu: O dönemlerde söylenmiş 
meşhur bir söz veya deyişten yola çıkarak, Osmanlı 
Dönemi’ne ait, kurgusal öyküler yazmak istiyorum. 

Lütfen boyumdan büyük bir işse bu, beni 
durdurun. Çünkü, çok hevesliyim. İnanın, 
Karacaoğlan’dan Dadaloğlu’na, Nedim’den Şey 
Galip’e, Kazak Abdullah’tan Kul Nesimi’ye kadar 
hepsini okudum notlar aldım ama vaz mı geçsem 
ne yapsam, bilmiyorum ki. Çok mu ağır olur böyle 
bir şey denersem sizce?” diyorsun…

Bu konuda görüşlerimi belirtmemi istiyorsun.

Niçin boyundan büyük olsun,
Yeter ki sen iste,
Sonunda başarılı olursun…

Hele dene bir bakalım.
Ben de sana elimden gelen yardımı yaparım…
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Sana, fotoğrafınla ilgili bir yazı göndermiştim.
O yazımı yanlılıkla silmişim.

Gönderirsen o yazımı bana,
Ben de teşekkür ederim sana…

Biraz da kendimden söz edeyim.
77 yaşımın içindeyim.
Boyum bir seksen; 
Tartılırsam 84 kilo gelmekteyim.
Hâlâ ve hâlâ
Sitemde gördüğün fotoğrafıma benzemekteyim…

Kalp krizi geçirdim dört kere,
Yedi ağır hastalık var üstümde 
Kalp yetersizliği, 
Böbrek yetmezliği,
Hiperglisemi, 
Hipo glisemi.
Kalp pili taktılar bana son krizde…
Oldum şimdi tam bir pilli dede…

Aldığım ilaçlar beni yatağa bağlıyor.
Senin anlayacağın Hayri Hocan,
Çoğu zaman
Yataktan kalkamıyor.

Bu durumda iken yine üretiyorum.
Güç bulur bulmaz bilgisayarın başına geçiyorum..

Bu  nedenlerle  hemen  yanıt  veremezsem 
gönderdiğin iletilere…

Biraz sabret, kötü düşüncelere getirme yüreğine…

Şimdi bana izin,
Biraz dinleneceğim…
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Şimdi kal sağlıcakla,
Yeniden sevgiler sana
Av. Hayri Balta, 1.11.2008
X
Değerli Hayri Hocam,
Sizinle  benzer  yanlarımız  mevcut.  Ben  de  bu  bir 

haftadır sağlık sorunlarımla boğuşuyorum. Garipçe’ye 
arkadaşlarla gidip serin bir günde Karadeniz kıyısında 
salaş  bir  lokantada  hamsi  yeme  maceramız  eve 
geldiğimde  benim  şiddetli  biçimde  üşütmemle  ve 
yatağa  çakılmamla  noktalandı.  İlaçlarla  yeni  ayağa 
kalktım. 

Hayri  Hocam,  internet  ADSL  hattım  iptal  edilmiş! 
İnanamadım ama altı aylık faturayı otomatik talimatım 
olmasına  rağmen  banka  ödememiş  ben  kredi 
kartımdan  çekeceklerini  sandım  ama  onlar  vadesiz 
hesaba bağlamışlar.

Sonuçsa,  borcumu ödememe  rağmen Gayrettepe 
Telekom’a  bir  ihtimal  hattımı  geri  alabilmek  için 
gitmemi istediler müşteri hizmetleri. Bense hasta idim. 
Neyse  ki,  bugün  ayaklanabildim.  Yarın  bu  meseleyi 
çözeceğim  bir  biçimde.  Anlatmak  istediğim,  ben  de 
size yazamadım çünkü bunlar oldu. 

Yarından  itibaren  zor  bir  haftaya  başlıyorum. 
Guatrım için ölçüm yapılıp ilerlemişse alınacak. Tahlil 
ve testler yapılacak ki hiç sevmem. 

Sizin sağlık sorunlarınız olduğunu biliyor idim. Yalçın 
Hocam bahsetmişti ama bu kadarını bilmiyordum. Ben 
çok üzülüyorum ama elimden gelse sizin gibi değerli 
bir  insanın  hastalıkları  bana  geçsin.  Keşke  elimden 
gelse idi...

Resmim  konusunda:  Hayri  Hocam,  ben 
yazışmalarımızı  etik  olmaz  diye  kaydedip 
saklamıyorum.  Sizin  bilginiz  olmadan  bunu  yapmak 
bana doğru gelmez. Ama aynı hali ile aklımda. Zaten 
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iki cümle etmiştiniz: “Ekteki fotoğrafına baktım. Ruhun 
gibi  güzelmiş  bayağı.”  demiştiniz.  Ben  de  çok mutlu 
olmuştum.

Ressam kızı olduğum için, estetik güzelliğin  insan 
ruhundaki önemini bilirim. Beni seven insanların beni 
görsel  olarak  ta  güzel  bulmalarını  isterim.  Sanırım 
bunu herkes ister ama:) 

Sizin  sitedeki  resminize  gelince,  eğer  hala 
öyle  iseniz,  demek  ki  yakışıklılığınızdan  hiçbirşey 
kaybetmemişsiniz.  Siz,  gerçek  bir  Istanbul 
beyefendisisiniz. Size hayran olmamak mümkün değil 
Hocam.  Sizden  öyle  az  var  ki  giderek  bu  şehirde. 
Kendimi şanslı addediyorum sizi tanıdığım için. 

Ben  kendi  sağlık  sorunlarımı  çözdükten  sonra, 
birgün sizi ziyarete gelmek isterim. İnşallah İstanbul’da 
yaşıyorsunuzdur.  Sizin  gibi  bir  insana  İstanbul  gibi 
bir  şehri  yakıştırdım  ben.  Sizi  ziyarete  gelmeliyim 
birgün. Bunu ne zamandır düşünüyorum. Lütfen kabul 
buyurun. 

Hayri  Hocam,  kitabım  konusundaki  teşvik  edici 
sözleriniz  ne  kadar  güzel.  Bana  yazma  cesareti 
vermenizi  öyle  seviyorum  ki.  İnanılmaz  motive 
oluyorum. Şimdi eve gittiğimde kitabımla ilgilenebilirim 
gönül rahatlığı ile. Sizden o sözleri duymak benim için 
çok önemli idi. Teşekkür ederim. 

Şu  anda  size  gürültülü  bir  internet  kafeden 
yazıyorum.  Biliyor  musunuz  sırf  sizden  gelen 
postalarıma bakmak için girdim diyebilirim. Civarımda 
gençler  var  ve  counter-strike  diye  acayip  bir  oyun 
oynuyorlar.  Küfürler,  sigara  dumanları  ve  arkada  cıs 
tak cıs tak bir müzik eşliğinde yazıyorum daha doğrusu 
yazmaya uğraşıyorum size bunları. Atatürk yaşasa idi, 
Cumhuriyeti  emanet  ettiği  Türk Gençliğinin  bu  halini 
görmekten  eminim  kahrolurdu.  Eğitim  sistemimiz  ne 
kadar yetersiz böyle bizim Hayri Hocam..
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Kötü düşünceleri akla getirmemek konusunda  ise; 
Hayri Hocam, bende yazarlara has ümitsiz bir melankoli 
var. Size elimden geleni  yapacağıma söz veriyorum. 
Yalnız, ruhumda hüzün var. Özümü nasıl değiştireyim? 
Kendim  de  memnun  değilim  bu  hallerimden. 
Depresyona meyilliyim her daim ve sanırım yaşlılığım 
hezeyanlar  içinde geçecek. Hatta eminim bundan. O 
zamana kadar bu halimin avantajlarını kullanıp faydalı 
işler yapmak istiyorum edebiyatla alakalı. Çünkü ilerde 
çok çekeceğimi biliyorum ben. Geleceğimi görüyorum 
ve kendimden dehşete düşüyorum. 

Herneyse, sizi kendimle  ilgili endişeye gark etmek 
istemem:)  Şiir  konusunda  sitede  geçen  yazışmaları 
gördüm.  Konuya  müdahil  olmak  istemedim  ama 
zaten  ben  şiirle  ilgili  fazla  birşey  söylemem.  Bunun 
yerine ona ayıracağım zamanda bir şiir yazmayı tercih 
ederim. Tek cümle ile özetlemem gerekirse eğer “Şiir 
benim için ne demektir?” bunu soracak olursanız size 
şöyle cevap veririm:

- “Şiir, “ben”im özüm, beynim, kalbim, ruhum, 
sözlerim, felsefem, yaşam biçimim, evreni algılayış 
şeklim, dilim, dinim, Dünyam’dır.” derim.

Türkiye  topraklarında  kadın  şairlerin  artmasını 
temenni ederek sözlerimi şimdilik noktalıyorum. Aslında 
sizinle  saatlerce,  günlerce,  aylarca,  hatta  yıllarca 
aralıksız konuşmak isterim ama maalesef sizin sağlık 
durumunuz  ve  benimki,  şu  anda  yazdığım  internet 
kafenin post-arabesk atmosferi, coğrafi şartlarımız ve 
bunun gibi bazı etkenler nedeni ile siz öyle olmasa da 
öyle olabildiğini varsayınız. 

İyi  bir  Pazar  günü  geçirmenizi  dilerim.  Pazar’lar 
benim  için  kutsaldır  çünkü  ailenindir. Ailenize  de  bol 
hürmetler ederim.

Derin saygılarımla,
E.G.Ş, 2.11.2008
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x
Değerli Şengil,
Önce sevgiler sundum.
İletini yanıtlamakta gecikmiş oldum.

Merakını gidermek istiyorum.
Ben Ankara’da yaşıyorum.
İstanbul’da kızım, torunlarım var.
Sağlık sorunum nedeniyle gidemiyorum.

Üzüntüyü bırak, 
Yaşamaya bak.

Yazabilmiş olmak ne desen değer…
Ne mutlu sana, yazmakla mutlu isen eğer.

Sana telefon numaramı veriyorum.
Gerekirse telefon da edebilirsin diyorum.

Telefon numaram: 0312 255 92 21
Soracakların olursa ara, arada bir

Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana…
9.11.2008
x
Nasılsınız?
Bu sefer buradan yazmayacağım. Çünkü bununla 

tatmin  olamam.  Ben  sizi  yarın  arayacağım.  Zira 
günlerdir  içimde  ukte  oldu.  O  son  mailiniz  beni  çok 
üzdü. Sesinizi duymam lazım. Umarım şimdi iyisinizdir. 
Tanrı  size  uzun  ömürler  versin.  Başımızdan  eksik 
etmesin. Lütfen iyi olun. Çok üzgünüm. 

Selam ve sevgi ve saygımla,
 E.G.Ş.11.11.2008
+
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ATA’MA  ŞİKAYET MEKTUBU 
Bugün  10  Kasım  2008’di  sana  nasıl  da  muhtaç 

olduğumuzu anladık bugün Ata’m
Hayatımın  otuzdördüncü  10  Kasım’ı  idi  sabah 

uyanmamla kendimi dışarı attım 

Takvimimin en hüzünlü gününde saat 9’u 5 dakika 
geçecekti nerdeyse Ata’m

Bu sefer seni başka özledim Beşiktaş Meydanı’nda 
ne çok özleyenin vardı gururla baktım 

Hazırola durduk gelen geçen cadde dükkan kuş taş 
yaprak kımıldamadı yerinden Ata’m

Ve  sana  selam  durmaya  hiçbir  asker  tank  polis 
zorlamadı ki bizi sadece öyle istiyorduk

Düşündüm durdum seni dün sabahtan bu sabaha 
uykularım bana haram oldu Ata’m

Ah bi duysan beni neler neler oldu sen gittin gideli 
yetmiş senede yetmiş takla geri

Gerilere gittik hep beter olduk bin besbeter olacağız 
gibi duruyor ah Ata’m

Şikayet ediyorum sana devrimlerini emanet ettiğin 
halkını ve seçtiği hükümeti

Ülkemi yöneten ama beni temsil etmeyen tepedeki 
birilerini şikayetimdir Ata’m

Gaflet  delalet  ve  hatta  hıyanet  içindeki  koltuk 
fetişistlerini yazar aydın katillerini 

Bütün  kalelerimi  zapt  edip  bütün  tersanelerime 
girenleri çıkartamıyoruz Ata’m

Orduma  dil  uzatanları  memleketimin  her  köşesini 
bilfiil işgal edenleri 



136

ATEİST MİSİNİZ?

Çok namüsait bir mahiyette tezahür ettiler kendileri 
bir şey yapamıyoruz Ata’m

Fakr  ü  zaruret  içinde  harap  ve  bitap  düşmüş 
milletimin işi gücü yok karnı aç 

Sonra  o  sözünü  ettiğin  dahili  ve  harici  bedhahlar 
türedikçe türüyorlar Ata’m

Müstevlilerin  siyasi  emelleriyle  de  tevhid  ediyorlar 
kendi kara menfaatlerini 

İstiklal  ve  Cumhuriyetimi  müdafaa  etmek  vatan 
borcu oldu lakin Ata’m

Çıksa değiştirse biri şu içinde bulunduğum durumun 
imkan ve şeraitlerini 

Ben  Türk  istikbalinin  bir  evladıyım  hem  iyi  de  bir 
evladıyım Ata’m 

Bu ahval ve şerait içinde asli vazifemi dahi yapamaz 
oldum affet beni 

Öyle kötü günlerdeyiz ki seni sevenleri hapse atıyor 
haset hasımlarımız Ata’m

Elimiz kolumuz bağlı sessizce bekliyoruz Silivri’lerde 
elde bayrak duruşma günlerini 

Muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda 
mevcutsa da Ata’m

Kudretimi  kesiyorlar  kanı  bozuklar  zehirli  ahtapot 
misali sarıp yanımı yöremi 

Cübbeli  kollar  dolandıkça  beynime  tümörlerinden 
yavaş yavaş ölür oldum Ata’m

Kurtar beni  kurtar bizi  kurtar hepimizi  hatta  kurtar 
kendilerinden kendilerini
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Hasılı  üzgünüm  bizler  bile  hazinemize  kıymetli 
emanetine sahip çıkamaz olduk Ata’m

Ruhun şad olsun bugün yokluğun çok bir derinden 
vurdu da geçti senin Kemalistlerini. 

EBRU GÜLSÜM ŞENGİL
Tarih: 11 Kasım 2008, Saat: 05:34 

Okul kitaplarımda bakmaya doyamadığım
Cumhuriyet okurdum ben daha dokuzumda
Hep senden bahsederdi Uğur Mumcu rahmetli 
Hala senden bahseder İlhan Selçuk ve diğerleri

Gözaltına alınsalar da Kemalistler
Eh devir başka düzen başka şimdi
11.11.2008
x
GÜLLÜK GÜLİSTANLIK

Hanım hey de hey!
Şeyhler şahbaz olmuş devrin birinde
Hocalar madrabazmış cümle alemin dilinde
Bir güruh yobaz camilere dadanmış 
Cübbeli cambazlar minarelere tırmanmış 
Sosyetik hacılar bir türküdür tutturmuş 

Hanım hey de hey!
Devrimciyken  liberale  ardından  mütedeyyine 

dönüşmüşler 
Ümre’ye  gider  olmuş  basın  eşliğinde  bronz  tenli 

kontesler
Örtmüşler  saçlarını  özgürlük  adına  taşralı 

üniversiteli kızlar 
Ve  Cuma’ları  “Türbanıma  dokunma!”  sloganları 

atmışlar 
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Hanım hey de hey!
Doğu’da bazıları “Devlet isterük!” diye ayaklanıp 
Dağlara çıkmış bunlar kız erkek kuşanıp silahlanıp 
Yüce  devletim  aciz  kalmış  bambaşka  mevzulara 

dalıp
Ve  sanırsam o Kürdistan  uzaklarda  zati  kurulmuş 

artık 

Hanım hey de hey!
Aydınlar  yetmiş  sene  sonra  Ata’ma  “diktatör” 

diyebilmiş 
Yetmemiş birileri çıkmış topyekün “Kemalist reform” 

istemiş 
Belgeseli  çekilmiş  yetmiş  sene  sonra  da  işte  onu 

çeken şaşırmış
Ata’mı alkol müdavimi çapkın huysuz sigara tiryakisi 

yapmış
Bakanlık olanlara el çırpmış çocuklara filmi şiddetle 

tavsiye etmiş  

Hanım hey de hey!
Atatürk’ümün  kızları  okumuş  evlenmiş  nohut 

odalara gelin olmuş
Atatürk’ümün  oğulları  okumuş  büyümüş  kapitalist 

baronlar olmuş
Atatürk’ümün  partisi  evrim  geçirmiş  hepten  bir 

alamet-i farika olmuş
Atatürk’ümün kurduğu banka bile birilerinin gözüne 

batar olmuş 

Hanım hey de hey!
En  başta  biri  var  konuşur  meydanlarda  gümbür 

gümbürdenir 
Ferman  buyurdukça  şiddetinden  yer  gök  alem 

karışır 
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Korkarım yakında yetinmez muhaliflerin kellesini de 
ister 

O zaman boynum kıldan incedir ki zaten buralarda 
yaşanmaz olur 

Hanım hey de hey!
Ebru  der  ki  böyle  gitmez  hele  bu  devran  öyle  bir 

döner. 
Dönenler Dünya döndükçe anca aynı yerde döner
Başları döner de sonunda ayaklar birbirine dolaşır 
Cümlesi oldukları yere üst üste yığılır kalır
Leşlerini toplamaya kargalar çakallar dahi gelmez.
EBRU GÜLSÜM ŞENGİL
Tarih: 11 Kasım 2008 
Saat: 07:12
+

12 DR. MEHMET TECEREN,

Hayri Bey,
“Erich  Fromm’dan  seçmeler”in  bir  bölümünü 

gönderiyorum.  Hazırladıkça  diğerlerini  de 
göndereceğim.

Saygılar.
Mehmet Teceren, 7.11.2003
+
Sayın Teceren,
Önce saygı, sevgi…
Ancak  şimdi  yanıt  verebiliyorum  gönderdiğin 

seçmeler için. Teşekkür eder, devamını beklerim. 
Ceatani’nin  İslam  Tarihi  adlı  eserinin  çıkıp 

çıkmadığını  araştırabildin  mi?  Bu  konuyu  araştırıp 
bildirirseniz sevinirim.

Tevrat’ta seçtiğin yerleri aktarıyorum. Salt seninkini 
tutsun  diye  gittim,  tam  benzerini  aldım,  bu  nedenle 
geciktim. Öyle sanıyorum ki bir hafta için de bitiririm. 
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Saygı,  sevgi  yeniden  Yurdagül  hanımı  es 
geçmeden…

Saygılarımla,
Av. Hayri Balta, 11.11.2003
+
Sayın, Hayri Bey
Seçmeleri  göndermeye  devam  edeceğim.  İslam 

Tarihi’ni tekrar sordum, bana söyleyenle biraz ayrıntılı 
konuşunca,  kendisinin  “Reddiye”  den  bahsettiğini  
anladım. Yetinmeyip  internet  te de araştırma yaptım. 
1924 teki baskıdan başka yeni bir yayın yok.

Cuma  günü  Ülke’ye,  anma  günü  için  gelmek 
istersen ben sizi alıp götürürüm. 

Cuma  günü  tekrar  arayacağım,  toplantı  19  da. 
Saygılar, 

Teceren, 12.11.2003
X
Sayın Teceren,
Önce saygı, sevgi… Beğendim ciddiyetini…
İslam  Tarihi’ni  ben  de  araştırdım;  ne  var  ki 

bulamadım. Eğer Reddiye’nin Türkçe yazılmış olanını 
bulursak birer tane alalım.

Ülke  hanım  bana  da  telefon  etti.  Hüseyin  İçden’i 
anma  toplantısında  bulunacağım.  Beni  de  alırsanız 
sevinirim.  Şimdi  sana  nedenini  açıklıyorum  İncil  ve 
Kuran’dan ayetlerle yorum yapıyorum. Önce sırasıyla 
şu ayetleri okuyalım: 

“Rabbi  bulunabilirken  arayın.  Yakınken  O’na 
seslenin.  Kötü  kişi  yolunu,  fesatçı  düşüncelerini 
bıraksın.  Rab’be  dönsün  merhamet  bulur.”  (Tevrat. 
Yeşeya’ya. 55/6-7)

Tevrat’taki bu âyet Kuran’da şu şekilde ifade edilir:
“İnananlar  Allah’ı  dinleyin.  O’na  ulaşmak  için  yol 

arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki başarasın. (K. 
5/35). 
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Bir  âyet  de  İncil’den  göstererek  açıklamasını 
yapacağım:

Tanrı  sevgidir.  Sevgide  yaşayan  Tanrı’da  yaşar. 
Tanrı da onda yaşar… İncil, Yuh. 4/16)

Biliyorsun  Hüseyin  İçden  en  düşkün  zamanımda 
yüzüme  tüküren,  sizlerin  huzurunda  beni  kovan 
bir  adamdır.  Burada  doğal  olanı,  nefsanî  olanı;  adı 
geçenden  nefret  etmemdir.  Ne  var  ki  bu  nefsânidir 
(Nefs-i emmare mertebesi…) Ama nefret yüce değildir; 
aşağıdır. Sevgi ise nefrete göre yücedir. Yüce olan  da 
Tanrı’dır.  Bu  nedenle  sevgi  Tanrı’dır...  Nefreti  değil; 
sevgiyi tercih eden Tanrı’da yaşar. Değil mi ki sevgiyi 
yeğledin;  Tanrı  da  sende  yaşar.  Demek  istiyorum  ki 
biz her durumda nefreti değil sevgiyi tercih etmeliyiz ki 
Tanrı’ya erişelim. İşte bu durum ve oluşuma İslam’da 
“vuslat” denir.

Ülke’nin bu çağrısı “Rabbi bulunabilirken aramak ve 
O’na  yakınken  seslenmektir.”  Kuran  deyimiyle  “O’na 
ulaşmak için yol aramaktır.” Burada “Cihat” etmek de 
nefs-i  emmarene  direnmektir.  Öyle  imana  getirmek 
için öldürmek değildir. 

Bilmem anlatabildim mi? Anlatabilmişsem ne mutlu 
bana. Eğer anlatabilmeyi başarmışsam Tanrı’ya giden 
yol açılmıştır sana. 

Artık  top sende. Gelip beni  evden alırsan giderim 
ben de.

Bu  ara  senden  bir  ricam  olacak.  Umarım,  Yalçın 
Koçak  beyin  telefonu  vardır  sende.  Ona  bir  telefon 
etsen de o da bana bu gün bir telefon etse… 

Şimdi kalınız sağlıcakla. Saygı, sevgi yeniden sana 
ve Yurdagül hanıma…

Av. Hayri Balta, 13.11.2003
X
Sn. Hayri Bey,
Erich  Fromm  dan  seçmeleri  göndermeye  devam 
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ediyorum. Bu ek te 2 ayrı serçme  var.
İkinci  mailinizide  aldım.  Sizi  18  15  te  alacağım. 

Evden  çıkarken  telefon    ederim.  Yalçın  Koçak’ın 
telefonunu  bulamadım.  Ancak  kendisi  de  bu  akşam  
gelecek. Saygılar. 

Teceren, 14.11.2003
+

13 PSİKANALİZ VE DİN (ERİCH FROMM)
Eğer  bir  kişi,  yeteneklerini,  benliğini  yüceltme 

doğrultusunda  yönlendirmeyi  başaramamışsa,  bu 
yeteneklerini  daha  önemsiz  hedeflere  kanalize  eder; 
dünya ve dünyada ki yeri konusunda gerçeğe az çok 
yaklaşan  bir  değerlendirmeye  sahip  değişse,  hayali 
bir  tablo  yaratır  ve  dincilerin  dogmalara  inanmakta 
gösterdikleri  inatçılığa benzer bir inatçılıkla bu hayali 
tabloya  sarılır.  Gerçekten  de  “İnsan  yalnız  ekmekle 
yaşayamaz”.  İyi  ya  da  kötü,  yüksek  ya  da  aşağı, 
doyurucu ya da yıkıcı din ve felsefe sistemleri arasında 
seçim yapmaktan başka çaresi yoktur.

Modern  insanı  sarmalayan  peçeyi  kaldırıp  altına 
bakacak  olursak,  birey  sayısı  kadar  çeşitli  olan  ilkel 
din  biçimleriyle  karşılaşırız.  Atalara  tapma,  puta 
tapma,totemcilik,  temizliğe  tapma,  liderlere  tapma, 
başarıya  tapma,  vb.  Kişiler,ancak  daha  yüksek  bir 
din biçimini benimseyebilirse, daha aşağı düzeyde ki 
tapınma biçiminden kendisini kurtarabilir.                       

Yalıtılmışlık  ve  dışlanmışlık  duygusu,  nevrozların 
en  acı  verici  özelliğidir.  Eğer  büyükçe  bir  topluluk 
tarafından paylaşılıyorsa, en akıl dışı yönelim bile, kişiye 
başkalarıyla  birlik  olma  duygusu,  bir  parça  güvenlik 
ve  istikrar  sağlar.  Çünkü  nevrozlu  kişi  bunlardan 
yoksundur.  Bir  topluluk  tarafından  da  paylaşılması 
koşuluyla,  bir  parça  rahatlama  sağlamayacak  hiç  bir 
insanlık dışı, kötü ya da akıl dışı bir şey gösterilemez. 
Ne  denli  akıl  dışı  olursa  olsun,  bir  doktrin  toplumda 
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belli bir güç kazandıktan sonra, milyonlarca insan, bu 
doktrine inanmaya başlayacaktır.

Eğer  insan  daha  ilkel  bir  din  biçimine  bu  denli 
kolaylıkla  geri  dönüyorsa,  tek  tanrıcı  dinlerin,  insanı 
bu  gerilemeden  alı  koyma  işlevi  nerede  kalıyor?.
Tanrı  inancı,  altın  buzağı  tapımına  geri  dönülmesine 
karşı  bir  güvence  sağlamıyor  mu?.  Gerçekten  de 
din,  ortaya  koyduğu  ülkülere  uygun  olarak  insan 
karakterini  biçimlendirmeyi  başarabilseydi,  bir 
güvence sağlayabilirdi. Ne var ki, tarihsel din, iktidara 
çok  önceden  teslim  olmuş  ve  iktidarla  tekrar  tekrar 
uzlaşmıştır.  Sevgiyi  ve  alçak  gönüllülüğü  günlük 
yaşamda  geçerli  kılacağı  yerde,sadece  bir  takım 
dogmalarla  uğraşmıştır.  İktidarın  dinsel  ülküleri 
çiğnemesi  durumunda,  bu  iktidara  kararlılıkla  ve 
korkusuzca  karşı  çıkamamıştır.  Hatta  bu  ülkülerin 
çiğnenmesinde pay sahibi olmuştur.

+           
Dinleri;  Tanrıcı  dinler,  Tanrıcı  olmayan  dinler  diye 

ayırmak  yerine,  Otoriter  (Yetkeci)  dinler,  Hümanist 
(İnsancıl) dinler diye sınıflamayı yeğlemiş bulunuyorum.

Otoriter Din 
Oxford  Dictionary  Din  i:  “İnsan  yazgısını  elinde 

bulunduran,  kendisine  boyun  eğilmesi,  saygı 
gösterilmesi ve tapınılması gereken, gözle görülemeyen 
üstün bir gücün varlığını insanın kabul etmesidir” diye 
tanımlamaktadır. Bu tanım, hiç böyle bir amaç taşımasa 
da, aslında Otoriter dinin tanımıdır. Burada “gereken” 
sözcüğünün  üzerinde  durmak  gerekir.  Bu  sözcük; 
tapınma,  boyun  eğme  ve  saygı  gösterme  nedeninin 
tanrısal  varlıkta ki ahlaksal niteliklerden,  sevgi  ya da 
adaletten  değil,  denetimi  elinde  bulundurmasından 
yani  insana  egemen  olmasından  kaynaklandığını 
ortaya koyuyor.

Otoriter  dinin  temel  ögesi,  insanı  aşan  bir  güce 
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teslimiyettir. Bu dinde en büyük erdem boyun eğmek, 
en  büyük  günah  ise  baş  kaldırmaktır.  Bunda,  insan 
önemsiz  ve  güçsüz  bir  varlık  olarak  algılanır.  İnsan 
ancak  kendisini  bu  kutsal  güce  tamamen  teslim 
ederek, onun  lütuf ve  inayetini kazanabilirse, kendini 
güçlü  hissedebilir.  Bu  otoriteye  teslim  olmakla,  birey 
olarak  bağımsızlığını  ve  bütünlüğünü  yitirir  ama, 
sanki  bir  parçası  haline  geldiği  huşu  uyandırıcı  bir 
güç  tarafından  korunduğu  duygusunu  kazanır.  Yani, 
insanın  kendi  içindeki  her  şeyi  hor  görmesi,  kendi 
yoksulluğu altında ezilen zihnin boyun eğiş deneyimi, 
bütün otoriter dinlerin özünü oluşturur.

Otoriter  laik  din  de  aynı  ilkeye  uygundur.  Bu 
durumda; Führer, Başbuğ, Halk Babası, Devlet, Irk, ya 
da Anayurt  tapınma  ilkesi  olup  çıkar. Bireyin  yaşamı 
önemini  yitirir,  insan  kendi  öz  değerini  ve  gücünü 
yadsıması  (inkârı) oranında değerli  sayılır. Çoğu kez 
otoriter  din,soyut  ve  erişilmez  bir  ülküyü  insanlara 
benimsetmeye çalışır.

Hümanist Din
Hümanist  din  insan  ve  insan  gücü  üstüne 

kurulmuştur.  İnsan;  kendisini,  diğer  insanlarla  olan 
ilişkisini  ve evrende ki  konumunu anlamak  için  ,  akıl 
gücünü  geliştirmek  zorundadır.  Bu  dinde  insanın 
amacı,  kendini  olabildiğince  güçsüz  kılmak  değil,  en 
büyük güce ulaşmaktır. Kendini geliştirmek en büyük 
erdemdir. Bu dinde inanç, kişinin kendisine önerilenlere, 
önerenin  hatırı  için  razı  olmasına  değil,  düşünceleri 
ve duygularıyla edindiği deneyime dayanan  kesin bir 
kanıdır.

Erken dönem Budizm, Taoizm,  İşaya,  İsa, Sokrat, 
ve Spinoza nın öğretileri, Yahudi ve Hristiyan dinlerinde 
ki  bazı mistik  öğretiler,  Fransız  devrimine damgasını 
vuran  Akıl  inancı  Hümanist  dinlere  verilebilecek 
örneklerdir.
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Hümanist  dinler  eğer Tanrı  inancına  dayanıyorsa, 
bu Tanrı  insan  üzerinde  denetim  sahibi  olan  bir  güç 
ve  egemenlik  sembolü  değil,  insanın  yaşamında 
gerçekleştirmeye  çalıştığı  kendi  yeteneklerinin  bir 
sembolüdür.

+
14 MAHO AĞA

Maho ağa, dağ, bayır gezerken bastığı yere dikkat 
etmez  ve  uçurumdan  yuvarlanmaya  başlar.  Çizgi 
filmlerdeki gibi, uçurumun yarısında bir ağaç parçasına 
zor tutunur. Kendine gelince var gücü ile seslenir 

“Ula yokarida kisme yoh miiiii!..”
Sadece sesi yankılanmaktadır. Aradan biraz zaman 

geçer. Bir gayret daha
“Ula yokarida kisme yoh miiiii!..”
Hiç  ses  soluk  yoktur.  Epey  zaman  geçer.  Hava 

kararmaya,  tutunduğu  dal  çatırdamaya  başlamıştır. 
Zaten kolunda da mecal kalmamıştır. Son bir gayretle 
ve bağırmaktan kısılmış olan sesi il :

“Ula, ula yokarida kisme yoh miiii”
 Derken, nereden geldiği belli olmayan, içinden mi, 

dışından mı bir ses duyar; 
“Ben varım”
!Gözleri  parlamış  ve  azıcık  can  gelmiştir  Maho 

ağaya:
“Ula sen kimsin?”
“Ben seni yaratan Allah’ım”
“Bana bir çare Allahım ne olur”
Meçhul ses:
”Saatlerdir orada sabırla ve isyan etmeden bekledin 

ey  kulum.  Bu  sabrının  mükafatı  olarak  senin  bütün 
günahlarını affettim. Bırak elini ve gel cennetime!

Maho ağa azıcık düşünür: 
“Hayat tatlıdır! Ula başka kisme yohmiiiiiii” !
x
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Sayın Teceren,
Maho Ağa için ve diğer iki iletin için teşekkürler. 
Sağlıcakla kalınız.
Saygılar, sevgiler...
Hayri Balta, 28.12.2003
+
Sayın Teceren,
Önce  saygı,  sevgi…  Nazım  Hikmet’ten  dört  şiir 

göndermişsin; bildiririm beğendiğimi. 
Dördü de birbirinden güzel, her kitap koca bir kutsal 

kitaba bedel.
Farkı fark ediyorsun, güzeli görüyorsun, kimi zaman 

güzele güzel dememekle kendine eziyet ediyorsun. 
Bu  bütün  Emin  Kılıççılarda  var.  Hepsi  de  hakkı 

teslim etmemek için kendini zorlar. 
Ağzınla  kuş  tutsan,  kayıkta  elini  uzatıp  denizin 

dibinden  inci  çıkarsan,  bizimkiler  ille  eksik  bir  yan 
bulur.  Der:  Kuşun  kanadı  kırıktır,  bu  inci  küçüktür; 
kuşun  kanadı  kırık  olmasa,  inci    biraz  daha  büyük 
olsa  iyi olur… Bunlar mutluluğu eksiklikleri gördükleri 
zaman bulur. Oysa  insan güzellikleri gördükçe ve de 
dile getirdikçe mutlu olur…

Bak dostum, bir gülü beslemek gerek. Gülün  gelişip 
büyümesi için, hava, su, güneş yanında beğeni (teşvik) 
de gerek… Yakışmaz bir kişiye kimi zaman beğenip de 
kimi zaman; “İt oğlu it, eşek oğlu eşek!” demek…

Ne  ise,  her  ne  kadar  kartları  bilgisayarıma 
kaydetmişsem de, sakla sen onları güzelce, ver bana 
ilk görüşmemde…

Şimdi kal sağlıcakla, saygı, sevgi her ikinize de…
HB 18.1.2004 
+
Sayın Mehmet Teceren,
Ne  o  işi  gücü  bırakıp  sende mi  yalnızca  İslam’la 

uğraşmaya başladın? 
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Merak etmeyin gerçeği siz de göreceksiniz, elbette 
Müslümanlar  Müslümanlığın  ne  olduğunu  sizlere, 
bizlere  karşın,  anlatacaktır.  Az  daha  sabredin  daha 
neler göreceksiniz! Yahu bu HB neler söylemiş de biz 
ayrımına varamamışız diyeceksiniz

Neyse 8 Ekim 2004 tarihinde Haldun Taner Kültür 
Merkezinde  (Yeni  Batısitesi  Atatürkçü  Düşünce 
Derneğince  düzenlenen)  Laiklik  ve  Teokrasi  üzerine 
bir  sorulu  yanıtlı  konuşmam  olacaktır.  Gelenlere  ve 
isteyenlere tarafımdan hazırlanmış laiklik ve Teokrasi’yi 
özetleyen bir dosya verilecektir. 

Benim  oğlu  bina  okur,  döner  döner  aynı  yeri 
okuyacağınıza  gelin  de  yeni  yeni  şeyler  okuyun. 
Rolantiyede  dönmekten,  avara  kasnaklıktan  bir  şey 
çıkmaz. Önce Emin Kılıç’ı, sonra da saplantılarınızdan 
kurtularak kendinizi aşıp yenileyin...

Sevgilerimle,
HB, 26.9.2004 
+
Sayın M.T.
Önce sevgi diyorum. “Kapıcı Merdo!” adlı öykümü 

niçin “beğenmediğini” sormuştum, hala yanıt vermedin, 
bekliyorum.

Biliyorum, yanıt veremezsin. Benim kanat çırptığım 
yükseklikte  kanat  çırpamazsın.  Sen  de  Sayın 
Öğreticimiz  gibi,  sıkışınca,  nasıl  “dedikodu”  diyerek 
işin içinden çıkmaya çalışırsa; sen de, “beğenmedim” 
diyerek işin içinden çıkmaya çalışırsın.  

Biliyorum,  senden  yanıt  gelmez.  İçinden  geçtiği 
halde  söylemeye  dilin  dönmez.  Çünkü  sizlere  göre 
statükodan  yana  çıkmak  esastır.  Anadan  doğma 
muhafazakar  olduğunuz  için  her  yenilik  size  göre 
sakattır.

Şimdi ben söylüyorum “Kapıcı Merdo!” adlı öykümü 
niçin  beğenmediğini.  “Kapıcı  Merdo!”  adlı  öykümde, 
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iki  yerde:  “Benim  iflah olmaz,  anadan doğma dinsiz, 
solcu olduğumu duymuştu, biliyordu. Ne var ki dinsiz, 
solcu olmama karşın beni seviyordu.” diyordum ya, işte 
kullandığım bu tümceler yatmıyor senin aklına.  Oysa 
ben  o  “dinsizlik”  sözcüğünü  dinsiz  olduğum  için 
kullanmadım, halktaki tabuyu kırmaktı amacım.

Çünkü  sizler  öyle  bir  ruh  yapısına  sahipsiniz  ki; 
Yahudi, Hıristiyan, Müslüman olmak üzere 5 milyar dinli 
içinde bir adamın çıkıp da “Ben dinsizim!” demesinden, 
korkarsınız. Biri dinden çıktımı yer yerinden oynayacak, 
kıyamet koptu kopacak sanırsınız! 

Yoksa  benim;  “Kapıcı  Merdo!”  adlı  öykümde 
anlattıklarım  gerçekten  vardır.  Eğer  bir  gün  bize 
gelirsen  bizim  kata  çıkıncaya  kadar  anlattıklarım 
gözüne çarpacaktır. 

Yaa!  benim  kırk  yıllık  Emin  Kılıççım;  yeter  Emin 
Kılıç’ın  arkasından  koşmamız.  Denk  düştüğünde 
Musa’yı  da,  Muhammed’i  de,  Atatürk’ü  de  aşalım. 
Aklımızı kullanalım; tanınmış kişi söylemiş diye hemen 
inanmayalım;  öncelikle  aklımızı  kullanalım,  aklın 
verilerini yaşamımıza uygulayalım,. 

Bir kişinin arkasına çakılıp kalmayalım. Gerekiyorsa 
dinsiz  de  olalım,  komünist  de  olalım.  Öncelikle 
kendimize  doğru  olalım,  günü  geçmiş  anlayış  ve 
düşüncelere  sırtımızı  dönelim;  çağımızdan  geri 
kalmayalım, çağı yakalayalım... 

Artık  dinciliğin  de, milliyetçiliğin  de  çağı  geçmiştir. 
Artık insan olarak yaşamanın vakti gelmiştir. 

İnsanın; dini,  ırkı, rengi ne olursa olsun ona  insan 
olarak,  insanca  davrandığı  takdirde,  sahip  çıkalım. 
Barış  içinde,  kardeşlik  içinde  refahı  yakalamaya 
çalışalım. Kötüyü dışlayalım, iyiyi yakalayalım.

Arkasına düşüğün İslam şeriatı için bak Atatürk ne 
diyor. Türk’ün dini demiyor; kısaca “ Arab’ın dini!” diyor. 
Bizim Atatürkçü laikler “Atatürk niçin böyle demiş!” diye 
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düşünmüyor. Bizimkiler Arab’ın dinine sarıldıkça kendi 
dünya görüşü olan “laiklik ilkesine” ters düşüyor... 

Bizim, iki arada bir dere kalmış, yöneticilerimiz ise 
ise  bu  dünyayı  cennet  yapacağına,  öldükten  sonra 
gideceği  cenneti  düşlüyor.  Bilmiyorlar  ki  bu  sevda 
peşinde  koşanlar  yaşarken  bile  yaşayan  bir  ölüye 
dönüşüyor... 

Şimdi kal sağlıcakla, bakalım bu anlattıklarım nasıl 
gelecek sana.

H.B. 19.3.2005
+

15 AV. HAYRİ BALTA’NIN ÖZ GEÇMİŞİ… 

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 
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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. 

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 
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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,  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 
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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  48  kitabı  vardır. 
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 
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da dinci sayılır...
Av. Eren Bilge, 19.11.2014
+

16 TABULARA TALANA YALANA BALTA YAYINLARI:
(Alfabetik olarak)
Anılar 1: Bir Aydın Adayı
Anılar 2: Muhbir ve Tertipçilerim
Anılar 3: Röportaj ve …
Anılar 4: Son Nokta 
Anılar 5: Alleben (Kaybolan Cennet) 
Anılar 6: Emanet (Şafık Günenç Emaneti)
Anılar 7: Cahilin Dünyası 
Anılar 8: Cehaleti Yeniden Doğanlar Bilir
Anılar 9: Zilli Kurt’un Çırpınışı
Anılar 10: Dindar Filozof
Anılar 11: İtilmiş Bir Adam
Anılar 12: Ölümsüz Yazman
Anılar 13: Gaziantep’ten Ankara’ya
Atatürk 1: Atatürk Budur 
Atatürk 2: Atatürk’ün Son Mesajı
Atatürk 3: Türk Ulusuna Temyiz Dilekçesi
Köşe Yazıları 1: Kızmak Yok 1/60
Laiklik 1: Laiklerin El Kitabı
Laiklik 2: Laikliği Benimsemeden… 
Laiklik 3: Laiklik Bir Yaşam Biçimidir
Oyun 1: Halkevi Çalışmaları ve İki Oyun
Öykü 1: Yitmiş Bir Adam
Öykü 2: Muzır’dan Kes!.. 
Öykü 3: Cambazlar 
SSS 1: Sevenler-Soranlar-Sövenler 
SSS 2: Aşağılık Maymun
SSS 3: Yerenleri Yermek
SSS 4: Şak Şak Şak!.. 
SSS 5: Ateist misiniz?
Şiir 1: Ellerim Ellerim Suçsuz Ellerim
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Tasavvuf 1: Allah Denince 1/6
Tasavvuf 2: Allah Denince 2/6
Tasavvuf 3: Allah Denince 3/6
Tasavvuf 4: Allah Denince 4/6
Tasavvuf 5: Allah Denince 5/6
Tasavvuf 6: Allah Denince 6/6
Tasavvuf 7: Aydınlanma
Tasavvuf 8: Sırların Sırrı
Tasavvuf 9: Tanrı’ya Yakınlık
Tasavvuf 10: Erenlerin Dünyası
Tasavvuf 11: Aydınlara Mektup
Tasavvuf 12: Kaygılarım
Tasavvuf 13: Kuran’a Akılcı Bir Bakış 
Tasavvuf 14: İncil’den
Tasavvuf 15:Tevrat’tan 
Tasavvuf 16: Takvimlerden
Tasavvuf 17: Misyoner’e Yanıt
Tasavvuf 18: Sanal Katılım-Taç’a Atılanlar 



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!..


