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İslam Peygamberi bu gerçeği asırlarca önce görmüş
ve Kuran’da dile getirmiştir: "O, ilk ve sondur. Görünen
ve Görünmeyendir. O hakkıyla her şeyi bilendir." (K.
57/3. Elmalılı Hamdi Yazır çevirisi…)
Prof. Dr. Muhammed Hamidullah bu ayeti şöyle
yorumlamaktadır: “Bu ayet, İslam teolojisinin (Tanrı
Biliminin) temelidir.
AZİZ KURAN Çevirisi ve Açıklamalar…
Burada bir söyleme dikkatinizi çekerim: “O” deniyor.
Kim kime “O” diyor. KURAN, Allah’ın sözleri ise
Allah’tan başka Allah yoktur ki Allah ona “O” diye. Bu
sonuca göre bu sözler (ayet) İslam Peygamberinindir.
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1 TASAVVUF’UN ÖZÜ
Sayın Harputluoğlu,
Önce sevgi sundum. İletinizi okudum, sevindim
memnun oldum...
“Çok yakında çıkacak!” dediğinize göre Kazım
Yardımcı ustamızın kitaplarını beklerim. Umarım
gönderirsiniz, ben de aldığımı bildiririm. Şimdiden de
teşekkür ederim.
Eğer Kazım Yardımcı dostumuz kendisine
telefon etmeme izin vermiş olsaydı; şu görüşümü
açıklayacaktım: Aşağıdaki “DİNİN ÖZÜ TASAVVUF
başlıklı yazısında yansıttığı aydınlık görüşü; sitesindeki
diğer yazılarında göremediğimi...
Belki yanılıyor olabilirim. Ama şu unutulmamalıdır
ki; insanlar, din için değildir; din insanlar içindir. Allah
da, Peygamberler de, Kutsal kitaplar da insan içindir.
İnsanın olgunlaşması (tekamülü) içindir.
Bir insan kendini bilince Rabbini bilir. Çünkü Allah,
kendini bilen (insan-ı kâmil) insanın içindedir.
Bu görüşümle ilgili örnek ayetleri aşağıda
sıralıyorum:
1. “Ve kullarım sana beni sorarlarsa... ben
çok yakınım; bana çağırdığında, çağrısına cevap
veririm. Öyleyse benim çağrıma uysunlar ve bana
inansınlar. Belki doğru yola yönelirler.” (K. 2/186)
2. “Ve bilin ki, Allah, kişi ile kalbi arasına girer.”
(K. 8/24)
3. “Ve hani sana, ‘Rabb’in gerçekten bütün
insanları kuşatmıştır’ demiştik.” (K. 17/60)
4. “O dedi: Korkmayın. Evet, ben sizinle
birlikteyim; duyarım ve görürüm.” (K. 20/46)
5. “... Biz, ona şah damarından yakınız!...” (K.
50/16)
6. “Kesin olarak inananlara, yeryüzünde
4
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nice göstergeler vardır, kendi içinizde de. Artık
görmüyor musunuz?” (K. 51/21)
5. “O anda, biz size ondan (ölümden) daha
yakınız; ama göremezsiniz,” (K. 56/85)
Bu konuda bir de hadis vardır:
“Hiçbir yere sığmadım; mümin kulumun kalbine
sığdım.”
Ayrıca şu da bilinmelidir ki “Allah ölülerin Allah’ı
değil; ancak, yaşayanların Allah’ıdır.” (İncil. Mat.
22/32. Mar. 12/27. Luka, 20/38)
Bu demektir ki öyle ölüp de mezara girdiğimiz
de bizden hesap soracak bir mercii yoktur. Allah,
fiziksel olarak ölmüş insanlar için olmadığı gibi;
yaşadığı halde ölü olanlar için de söz konusudur.
Allah, yaşarken ölü değil; diri olanlar için söz
konusudur.
Allah: Madde olarak yoktur, mâna olarak vardır.
Varlık olarak yoktur, kavram olarak vardır. Ruh olarak
yoktur, simge olarak vardır. Somut olarak yoktur, soyut
olarak vardır. Zat olarak yoktur, sanal olarak vardır.
Tanrı; zat (kişi) olarak yoktur; insanın, sağduyu, vicdanı
ve öngörüsü olarak vardır. İnsanlığa ters düşmeyen
MAKBUL BEKLENTİLERİ İÇERİR…
Allah; simgesel bir anlatımdır. Üstesinden
gelemeyeceğimiz Doğa yasaları ve toplum yönetmek
için konulan kurallar yanında; akıl, mantık, sağduyu,
vicdan yoluyla insanları iyiliğe yönelten duygudur. Bu
duygu, insanın içine doğar. Din ilminde buna: Ruhül
Kudüs=Cebrail=Vahiy=İçe doğuş…
Yukarıdan beri tanımını yaptığım bu Tanrı tanımı;
sorumluğunu idrak eden ve doğru ile eğrinin, güzel ile
çirkinin, yalan ile doğrunun, batıl ile gerçeğin, hurafe
ile bilimin, iyi ile kötünün ayrımında olan insanlar için
söz konusudur. Yanı “diri”ler için söz konusudur. Ölüler
için dinsel sorumluluk (Tanrıya karşı sorumluluk) söz
5
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konusu değildir. Nasıl ki; küçük çocukların, beyinsel
özürlü olanların ve de hayvanların Tanrısal sorumluluğu
olmadığı gibi...
Bu tanıma göre peygamber gönderen, kitap indiren
bir Tanrı yoktur. Bunların hepsi simgesel anlatımlardır.
Tanrı sözleri ise nefsine hakim olan ve kendini
yetiştirmiş bilge kişilerin insanlığa yol gösteren
sözleridir. Kim söylerse söylesin insanı, doğru olmaya,
dürüst olmaya, iyi olanı yapmaya yönelten sözlere,
Tanrı Sözü (Tanrı Kelamı) denir.
Ayrıca; Peygamber gönderen, kitap indiren
insanın dışında maddi bir varlık olarak Allah
da yoktur. Bunların hepsi dİn-i remziyedir; yani
simgesel anlatım. İşte bir din adamı asıl bu
gerçekleri öğrenmeye ve insanlığa açıklamaya
çalışmakla yükümlüdür.
Şu da var ki Cennet de, Cehennem de, hesap
verme de yalan değildir; ama hepsi insan yaşarken ve
de “diri” olanlar için söz konusudur. “Yaşadığı halde
“ölü” olanlar için söz konusu değildir...
Kuran’daki şu ayete dikkatinizi çekerim:
“14. “Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak
sana nefsin yeter” (K. 17/14) denilecektir. Demek
ki insanı yargılayacak olan yine insanın kendisidir:
Nefsi (Özbeni)…
Ne demişti Mevlana:
“Dünle söylenen dünle geçti cancağızım.
Bu gün için yeni şeyler söylemek lazım.”
Öyle; Müslüman’ım, Hıristiyan’ım, Yahudi’yim
diyen her insanın Allah'la, dinle, kutsal kitaplarla ilgisi
yoktur. Bunların ki kuru (ölü) sözden ileri gitmez...
Gitmediği için de varoluşlarından beri güzelim
dünyamızı kan gölüne çevirmişlerdir...
Din; insanın yaşam yöntemini belirleyen akılcı
bir dünya görüşüdür. Akla, bilime, insan sevgisine,
6
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mantığa, sağduyuya uygun davranmayan ilkesiz,
kuralsız insana dinsiz denir. Bunlar insanların en
tehlikeli olanlarıdır…
En büyük dinsiz de ve en tehlikeli insan da
başkalarının inançlarına saygısı olmayan insandır.
Ne dediğimi anlamak için. Kuran’ın 2/272 ayetine
bakılmalıdır: “Onların hidayete ermesi senin üzerine
bir yükümlülük değildir. Zira Allah dilediğini doğru
yola getirir.” K. 2/272)
Akılcı, bilimsel, çağdaş verilerden yoksun bir dinin
öğretilerini yayanlar Allah’la insanın arasına girmiştir.
Günümüzdeki bütün dinler; insanı, Allah’tan
uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamaktadır.
Bunların hepsi Allah’la kul arasına girmişlerdir. Bunların
hepsi de şu an Cehennemi yaşamaktadır.
Ben böyle dinden de, dindarlardan da; aklıma,
mantığıma, sağduyuma ve vicdanıma (Allah’a)
sığınırım.
Aklı olmayanın dini de yoktur.
İlginiz için ve bana yanıt verme sorumluluğunuzu
yerine getirdiğiniz için size saygılar, sevgiler...
Her şey gönlünüzce olsun...
Av. Hayri Balta, 31.8.2005
2 HALLAC-I MANSUR
“Enel Hak, -Ben Tanrıyım-” sözü üzerine notlar.
Hüseyn İbn Mansur al-Hallaç 857’de İran’da doğdu
ve 26 Mart 922’de Bağdat’ta insanımsılar tarafından
vahşice öldürüldü.
Bu insanlık dışı olay şöyle olmuştur.
“İnsanımsılar Hallac’ı önce kırbaçlamaya başlar.
Hallac sesini çıkarmaz ve bağırmaz. Dayak faslı
Hallac’ın kemikleri üzerinde et parçası kalmayıncaya
kadar devam eder. Bu iş bittikten sonra Hallac’ın elleri
7
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ve ayakları bütünüyle kesilir, parçalanır ve kafası
kopartılır. Sonra vücudu yakılır ve Dicle nehrine
atılır. Kesik başı uzunca bir sopanın ucuna takılır ve
Bağdat’ta bir köprüye asılır: gelen geçen görsün de
dehşete düşsün diye.”*
Peki, bu kadar işkence bu kadar acı ne uğruna
yaşandı?
Hallac’ın “Enel Hak” (Ben tanrıyım) sözü birçok kişi
tarafından yine birçok değişik şekilde algılanmaktadır.
“Ben tanrıyım” demek, neyi ifade ediyor?
Dinsel bir görüş taşıyan bir kişi “ben tanrıyım”
diyebilir mi?
Çoğuna göre (İlhan Arsel, Orhan Hançerlioğlu)
evet, diyebilir.
Hallac bu söz uğruna, dinsel bir kafa taşıdığı halde,
ölüme giderken neden sözünden geri dönmemiştir?
Dinsel bir kafa taşıyorsa, savunduğu görüş ile din
arasında neden bir çelişki vardır?
Bruno, düşünce uğruna ölüme giderken gülerek
gitmişti. Bugün Bruno’nun düşüncesi tüm evreni
kapsamış durumdadır. Peki Hallaç Bruno gibi ölüme
gitmemiş midir? Eğer dinsel bir kafa taşıyorsa,
Müslümanlar onu neden kendilerine düşman
görmüştür? Neden yanlış anlamıştırlar Hallac’ı? Hallac
bu yanlışlığı düzeltemez miydi?
Bu sorular çoğaltılabilir. Sonuç olarak Hallac
öldürülmüştür. Oysa ünlü sözü “Enel Hak” hala bugün
tartışılmaktadır.
“Ben tanrıyım” demek ne demektir?
Bizce bu söz iki değişik şekilde algılanabilir.
Birincisi görüş, (İlhan Arsel, Orhan Hançerlioğlu’nun
savunduğu) bu sözün tanrıyı yüceltmek amaçlı
olduğudur.
İkinci görüş (benim katıldığım) bu sözün tanrıyı
değil insanı yücelten bir söz olduğudur.
8
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“Tanrı nerededir” sorusu Hallac ile bir boyut
kazanmaktadır. Bu boyut tartışılmakla kalınmamış,
yanlış anlamalara ve bununla birlikte bazı çelişkili
sonuçlara da varılmıştır.
Hallaç’ın şu sözüne bakarak konuya açıklık
getirmeye çalışalım.
“Susuzluğum içerisinde şarap kadehine yüzümü
çevirdiğimde kadehin koyuluğunda seni gördüm, senin
gölgeni.”
Elbette ki Hallaç kadehte tanrıyı değil kendini
görmektedir. Muhammed’in “tanrı göktedir” sözünün
tersine tanrının, yani bilginin/hükmetmenin/karar
vermenin/yaşamanın kaynağı insandadır demek
istercesine tanrının kendisi olduğunu şiirsel bir dille
aktarmıştır Hallac.
Şu noktaya değinmek konu açısından aydınlatıcı
olacaktır.
Tanrı, insanoğlu için bir çıkar aracıdır.
Bu çıkarlar nelerdir?
İnsanımsı kendi kendine bir tanrı yaratarak bütün
isteklerini yarattığı tanrı ile karşılamak istemektedir.
Bu istekler toplumsal değil bireyci isteklerdir. Bu
istekler sonsuzdur. Hükmetme, para, kadın, daha çok
haz, daha çok mülkiyet, daha çok tatmin isteği varsa,
insanımsının o kadar da büyük tanrısı olacaktır. Bu
isteklerden yoksun olan biri için tanrının bir anlamı
yoktur. Tanrı ulaşılmaz ve büyük bir kavramdır. Bu
kavram insan ile birlikte anıldığı vakit bir anlam
taşımamaktadır. Çünkü insanımsının güçsüzlüğü güçlü
bir soyut kavram olan tanrıyı yaratmıştır. İnsanımsı
tanrıyı kişi ile aynı kerteye koyarsa o tanrı da güçsüz
bir tanrı olacak ve insanımsı isteklerini yerine getirecek
bir tanrıdan yoksun kalacaktır.
Bu sebeple Hallaç’ın; “Tanrıyı, kendisiyle aynı
kerteye koyması” bir anlamda tanrı denilen soyut bir
9
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kavramın insandan başka bir şey olmadığını söylemek
demektir. Dolayısıyla -dinsel bir kafa taşıyanHallaç’ın, tanrıyı kendisiyle aynı kerteye koyarak
bütün isteklerinden vazgeçmek gibi bir düşüncesizliğe
varması söz konusu olamaz. Eğer dinsel bir kafa
taşıyorsa Hallaç kendisini küçültüp tanrıyı yüceltmesi
gerekir. Oysa Hallac böyle bir yol izlemiş değildir.
Hallaç kendisini yüceltmek koşuluyla bütün insanımsı
isteklerden vazgeçip ölmeyi seçmiştir.
İnsanımsı doğanın gücüne inanmak istememektedir.
Doğanın canlılığı, insanımsı için bir çıkar aracı
olarak görülmediğinden tanrı denen soyut/yalan bir
kavram yaratılmıştır/uydurulmuştur. Tanrının var olma
-uydurulma- amacı insanımsıların çıkarları ile ilgilidir.
Çıkarları olan birisi için “ben tanrıyım” demenin bir
anlamı yoktur. Çıkarları olan birisi tanrıyı kendinde
olduğunca uzak tutmaya çalışır ve onu erişilmez yapar.
Çünkü insanımsının amacı erişilmez olmaktır. Erişilen
her şey insanımsı için bir şey ifade etmez. İnsanımsı
her zaman uzakta olanı veya olmayanı arzular. Kendini
tanrılaştıran biri için tanrının bir anlamı kalmadığı gibi
olmayan/uzakta olan her şeyin de bir anlamı kalmaz.
Bu durumda ortaya bir yücelik çıkar. O da insandır.
Enel Hak.
Not: İlhan Arsel’in kitaplarını okurken gözüme bazı
noktalar takıldı. Özellikle “Aydın ve Aydın” adlı eserinde
Sayın Arsel’in Hallaç’ı Mansur’u ve bunun yanında
Mevlana, Yunus Emere gibi şahısları eleştirdiğini fakat
Hacı Bektaş Veli’yi eleştiri süzgecinden geçirmediğini
gördüm. Ayrıca diğer kitaplarında da böyle bir ize
rastlamadım. Bununla birlikte Aleviliği ele alan bir
sözüne de rastlamadım. Sayın Arsel’in bu konuda
görüşlerini öğrenmek isterim. Bu konuların eleştirici
süzgecinden geçirilmemesi düşünce açısından
yanlış bir tutum olduğu kanısındayım. Bir yanlışı
10
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eleştirirken diğer yanlışları görmezden gelmek ve bu
suretle birilerine yaranmak insan açısından telafisi
olmaz yanlışlardır. Sayın Arsel’in bu konu ile ilgili bizi
aydınlatacağı kanısındayım.
http://tanselsemir.blogspot.com/
+
Yararlanılan kaynaklar:
*İlhan Arsel, “Aydın ve Aydın”, Kaynak yayınları, 3.
Basım, 1997
Abdullah Rıza Ergüven, Evren ve Yaratı, Gerçek
sanat yayınları,1990
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitapevi, 1980
Orhan HANÇERLİOĞLU, “Düşünce Tarihi”, Remzi
Kitapevi, 1987
Ana Britannica Hallac-ı Mansur maddesi
Orhan HANÇERLİOĞLU, “Felsefe Ansiklopedisi”,
Remzi Kitapevi, 1985
3 YEDİ NEFİS
1- EMMARE NEFİS: “Vema öberriu nefsi
innennefse leemmaratün bissui - Nefsi, kötülüklerden
uzak bilmeyin. Nefis kötülüğü emredicidir.” (Yusuf, 53)
Nefis, bir nevi kötülüklere meyilli canlı bir varlık gibi,
duygusal ve Tanrı tarafından insanın içine konulan
kızgın ve siyah bir dumanı andırır. Güzel yaratılan
insana bir kusur, bir lekedir. Nefis denildiği zaman, boş
ve kötü hayvansal duygular, arzular akla gelmelidir.
Bir de nefsin, insanın kendi -bir şeyin kendi- anlamı
vardır. Bu anlam, Emmare, Levvame, Mülhime ve
benzeri adlarla adlanan nefislerle karıştırılmamalıdır.
Tanrı, insanı kendi Zâtının ve bütün adlarının yansıtıcısı
olarak yaratmış, ona Rahmanî ve Kahrî tecellilerinin
belirtisi olan bütün nesneleri koymuştur. Tanrı,
“İnsanı iki elimle yarattım”(Sâd-75) ve “İnsanı karışık
11
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- bulanık - sudan yarattım”(Dehr-İnsan: 2) demekle bu
gerçeği açıklamıştır. İnsan, bütün nesnelerin, iyi veya
kötü özüdür. Yani onda, maddi, Mânevi her element
bulunur. Ruh, Rahmani, nefis Kahridir.
Onun için, Tanrı nefsiniz ve onun bir nevi askerleri
sayılan kötü arzuları ile “cihat ve mücadele ediniz”
(Tevbe-41,Ankebut-6) demek suretiyle, çok sevdiği
insanı ayıktırmıştır. Nefis kirini, Tanrı, insanı çok
kıskanan ve bu yüzden insana aşırı derecede düşman
olan İblis ve yine insanı az da olsa çekemeyen,
çekiştiren, Melekleri teskin için, insana bulaştırmıştır.
Bu kir ve leke, güzelin yüzündeki kusur gibidir. Bununla
karşıt topluluklar teskin edilmiştir. Ancak, İblis fazla
kıskandığından tatmin olmamıştır. Çünkü O, Kahrî
kuvvettir. Bu konu yukarıdaki bahislerde açıklıkla
anlatıldığından o kısmın hatırlanması lâzımdır. Zira
Tanrı,
“Her nefsi kendisi ile örttüm”. (İsra-84) Yani her
nefis kendini görür, kolay kolay kendinden çıkamaz
buyurmuştur. İşte rekabetler, bu hikmete dayanır.
Aslında onlar da Tanrı’nın yaratıklarıdır. Onlara da bir
kişilik tanınmıştır. Boşuna yaratılmamışlardır. Herkes
kendi merkezinde iş görür, görevlidir. Ruh da, Melekler
de, İblis de, nefis de, ve tüm nesneler de mutlak var
kendisi olan Tanrı’nın Rahmanî ve Kahrî adlarının
tecellileri -belirtileri- dir. Hepsi de Tanrı’nın kuvvetleridir.
Varlıkları yoktur.
Gerçek Varlık, “sınırı olmayan, sonsuz ve eşsiz
var olan Tanrı’dır ve var olan Nur’dur. Bunlar, biz
anlayalım diye bize bu şekilde anlatılmıştır. Beyaz
perdedeki hareket eden resimler gibidirler. Aslında,
beyaz perdede resim ve suret diye bir şey yoktur. O
suret ve resimler nasıl ki beyaz perdeye yöneltilen ışık
huzmelerinin içinde ve bizzat ışık iseler, işte Mânevi
-kutsal- veya süfli -alçak- nesneler de öyledir.
12
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Bunları Tanrı bize Kur’an’da ve diğer Kutsal
Kitaplarda anlatmış ve açmıştır. Ta ki kendini ve
kendinin Rahmanî ve Kahrî Sıfatlarını -niteliklerinitam bilelim. Tanrı’yı tek taraflı bilmeyelim. Bütün güzel
ad ve nicelikleri ile bilip, gerçeğe Ârif olalım.
Melekler, iblis ve benzeri süflî varlıklar, vahşi
hayvanlar ve o vahşileri yansıtan insandaki kötü duygu
ve çirkin ahlâkların birleşimi olan nefs, Tanrı’nın Zât
Nurundan olmayıp, esma-adlarındandır. Tanrı’nın Zâtı
bir, sıfatları-eli ikidir. Celâl ve Cemâl. İşte bu sırdan
ve bu adlardan zıt nesneler belirmekte, Tanrı’nın zıt
isimlerine mazharlık etmekte ve bu yolla, Tanrı’nın
Zâtı ve zıt nitelikleri anlaşılmaktadır. Tanrı cömerttir,
kendisini tam öğrenmemizi, tek taraflı bilmememizi
dilemiş ve insanı, tam gerçeği bilme yüceliğine
kavuşturmuştur.
İnsan, Tanrı’nın hem Zâtını, hem de Celâli ve Cemâli
tüm güzel niteliklerini yansıtır. Diğer nesneler, Tanrı’yı
yalnız kendileri hangi Tanrı adından yaratılmış ise o
nitelikle bilir ve o güzel adıyla zikrederler - anarlar.
İnsan, Tanrı’yı bütün nitelikleri ile bilir ve tüm güzel
adları ile zikreder ve anar. Onun için insana: “Mir’atullah
- Tanrı’nın aynası” ve “Nüsha-i Kübra” denilmiştir.
Yani insanda bir külli durum vardır. İnsan, her şeyin
özünü kendinde toplamıştır. Bu nedenle, Tanrı insana
“insan benim sırrımdır, Ben de insanın sırrıyım”
buyurmuş, Hazret-i Peygamber, “kendini insanı-bilen,
Tanrı’yı bilir” demişlerdir. Tanrı: “Ve nefehtü fihi min
ruhi - İnsana kendi Ruhumdan üfürdüm-ilettim” (Sad,
72) “Vealleme Âdeme esmae külleha-İnsana bütün
adlarımı -niteliklerimi- öğrettim” (Bakara,31) .
“Fesecedel melaiketü küllühüm ecme’unMeleklerim topluca insana secde ettiler” (Hicr,30)“
Veizkalellahül melaiketiscüdu li Âdeme fesecedu illa
iblis - Tanrı Meleklerine, Âdeme -insana- secde edin
13
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(onu büyükleyin) dedi, hepsi secde etti, iblis etmedi”.
(Bakara-34)
Âyetleri ile Tanrı, insanın kendi Zâtından sonra, en
kutsal ve en bilgin bir taayyünü - belirtisi- olduğunu
açıklamıştır. Öyleyse insan tam, diğerleri cüzleridir
(parçalarıdır). Mevlüt’te geçen bir kutsal Tanrı sözü
vardır, bu konuyu çok güzel ve sanatkârane ifade eder:
“Zâtıma mir’at edindim zâtını, bile yazdım Adım ile
adını”.
En büyük İnsan-ı Kâmil, Hazret-i Muhammed’in
yüceliğini bu kadar güzel ifade etmek, ancak Tanrı’ya
mahsustur. “Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resulullah”.
Sonra, Tanrı, bu nefis kirini yüzümüzden silmemiz,
onu içimizden söküp atmamız için, nefsimize
uymamayı, onunla şiddetli mücadele edip, onu yok
etmemizi, kötü arzularımızı ve huylarımızı iyiliğe
çevirmemizi istemiş ve bunun mükâfatının tekrar ilk
yaratılış durumumuza geçip, Tanrı’ya yakın olmak
mutluluğu olacağını bildirmiştir.
“İnnel müttekine fi cennatin ve neherin fî mak’adi
sıdkin inde melikin muktedirin Muttakiler (Tanrı’dan
sakınanlar)-kötü arzularına, duygusal itişlere, yani,
nefse uymayan inançlı kişilerin, cennetlerde -Nur
âleminde- ve doğruluk vâdisinde, güçlü
sahipleri Tanrı’nın yanında olduklarını “ (Kamer,
54- 55) açıklamışlardır. Nefse uyanın ise, insanın
düşmanı iblis adı ile adlanan Kahrî belirti şeytanı
sevindireceklerini, onunla birleşip, onun Cennetten
-Tanrı
Huzurundankovulduğu,
Cehennemde
-karanlık ve şaşkınlık âleminde- beraber kalacaklarını
açıklamışlardır.
Emmare nefis, hayvanlardan kurtla temsil edilir.
Yırtıcı, haram-helal tanımayan, özellikle zayıf ve
âcizler üzerine saldıran kaba kuvveti, sadizmi, inkârı
ve büyüklenmeyi temsil eder. Emmare nefis, her türlü
14

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

kötülüğü, inançsızlığı, zalimliği, şehvet, içki, kumar,
yalan, hıyanet gibi tüm kötülükleri taşır ve emreder.
Onun için ona “Emmare nefis” denilmiştir. En alçak bir
durumdur.
2- LEVVAME NEFİS: Bu nefis de Emmare gibi çok
kötüdür. Emmareye çok yakındır. Hırsı, cimriliği taşır.
Maddi, dünyevi, para, mal-mülk peşindedir. İnsan’ı
daima cimriliğe ve dünya metal hırsına iter. Haris-i
dünyadır. Dünyayı elde etmek için çırpınır. Bu uğurda
yapmayacağı kötülüğü yanına bırakmaz. Maişet
kaygusu ile daima mutsuzdur. Hayvanlardan tilki ile
temsil edilir. Haris ve kurnazdır.
3- MÜLHİME NEFİS: Bu nefis de kötüdür. Öfkeyi,
kızgınlığı ve şehveti temsil eder. Kişiye gurur verir.
Saldırgandır, kendini beğenir. Kızgın ve azgın köpekle
temsil edilmiştir. Ayı ile de temsil edilmektedir.
4- MUTMEİNNE NEFİS: Doğruları ve iyilikleri
arayan, onları bulup kendini tatmin eden nefistir.
Daima doğruluktan ve iyilikten yana, Tanrı’ya inançlı,
araştırıcı ve eleştirici kişiyi temsil eder. Müslümanın
-gerçeği kabullenenin - nefsidir. Yumuşak, selâmetli
ve emniyet altında bir nefistir. Tanrı onu korur ve onu
kendine çağırır.
“Ya eyyetühennefsül mütmeinneh, ircii ila Rabbiki
radiyeten merdiyyeh, fedhüli fî ibadi vedhüli cenneti
- Ey gerçeği bulmuş ve tatmin olmuş nefis! Radi ve
merdi olarak -rızalıklarla- aslın olan Yöneticine dön.
Tanrı’nın seçtiği pâk kullarına karış ve Cennetime gir
-Beni gör”. (Fecr, 27, 28, 29, 30) Âyeti ile müjdelediği
güzel bir nefistir. Koyun, koç ve beyaz güvercin ile
temsil edilir.
5- RADİYE NEFİS: İyiliğe yönelmiş, hakka razı,
Tanrının rızasını gözeten, bu uğurda didinip, çaba
gösteren, hayrı, adaleti, iyiliği çok seven, kimseye
kızmayan, herkesi sevmeye çalışan bir nefistir. İyiliğe
15

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

koşan ve bu yolda ilerlemek isteyen kişinin nefsidir.
Bu da koç ve beyaz güvercin ile temsil edilmiştir.
6- MERDİYE NEFİS: Bu nefis de Radiye gibi
Tanrı’nın rızasını arayan, rıza yolunda çok ilerlemiş,
Tanrı’ya teslim olmaya yönelip, kötülüklerden bir hayli
uzaklaşmış bir nefistir. Olgun insana namzettir. Güzel
bir nefistir.
Bu da koç ve beyaz güvercin ile temsil edilmiştir.
7- SAFİYE NEFİS: İnançsızlığın her çeşidinden
ve tüm kötülüklerden, beşeri, hayvani ve şeytani
sıfatlardan tamamen arınmış, pak bir nefistir. Bu
durumu ile Tanrı’ya kavuşma niteliğini kazanmıştır.
Paklanmadıkça Tanrı’ya kavuşmanın yolu yoktur. Tanrı
paktır ve pakı sever. Bu nefis, ebedi hayata ve onun
mutluluğuna hak kazanmıştır. Kendini bilmiş, özü olan
Tanrı’sını tanımıştır. Kâmil -olgun insan-ı temsil eder.
Tanrının gerçek kulları ve sevgilileri arasına karışmıştır.
Bu nefis, diğer bütün nefislerden uzaklaşmış ve
nefisten kurtulmuştur. Tanrı’nın kutsal nefsinde, yani
Tanrı’nın kendisinde erimiş ve yok olmuştur. Buz
parçasının sıcak denizde yok olduğu gibi. “Tanrının
huyu ile huylanın” ve “deniz ol, değişme” Peygamber
Sözünün gerçeğine ermiştir. Tanrı’nın
“Fefirru ilallah - Allah’a kaçın” (Zariyat, 50)
Sözüne uymuş, Tanrı’sına kavuşmuştur. Allah’ın
Sıfatları ile sıfatlanmıştır.
Bu nefsin bir adı da “Zekiye-temiz”dir. Bu nefse,
şahlık -başkanlık- sıfatı da verilmiştir. Bu nefsin tam
tekâmülü ise “Nefs-i Natıka”da yok olmaktır. Nefsi
Natıka-ı kâinat, Ruhların babası, büyük Muhammedi
Ruhtur.
Nefs-i Safiye artık nefis değildir. O Kutsal Ruh
ile “Ruh-u Kutsi” aynı şey olmuştur. Dış iç, iç de dış
olmuştur.
“İnsanı karışık sudan yarattım, Onu tecrübe ederiz”
16
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(Dehr-İnsan: 2) Âyeti ile Onda iyilik galip olmuş,
kötülükten kurtulmuş, imtihanı kazanmıştır.
Tohum, iki türlü yok olur. O, ya bir tarlada ekilip yok
olur ki; bu yok oluşta tekrar bir var oluş ve sonsuzlaşma
vardır.Bir buğday tohumu bir tarlaya ekilir o varlığını
tarlada yok eder.Ancak bu yok oluşta 7 dal peyda olur,
her dalda 7 başak, Tanrı dilerse, her başakta 100 dane
olur, 700 dane yeniden ekilse, sonsuza doğru uzar
gider. Rakam birden başlar ve sonsuza gider, rakamın
sonu yoktur. Sonsuz rakamlara yine vahid -bir- hakimdir.
Her rakam, birlerden meydana gelir ve sonsuza gider.
Bu da Tanrı’nın birliğini ve sonsuzluğunu ispatlar. Tanrı
birdir, biri,birliği, beraberliği, dirlik - düzeni sever. İkiliği,
bölünmeyi, fesadı -anarşiyi- sevmez.
“Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir,
Şek yoktur, şüphe yoktur, hep bir, Allah bir”
Nefs-i Safiyeyi tamamlayan, ahlak-ı hamidiye
-övülmüş huylar ile bezenmiş olur. Bu nefsi taşıyan
Zâtın duası kabul olur. Çünkü bu Zât, hayırlı işler
yapar ve hayırlı dualar eder. Tanrı, bizi ve kullarını, bu
Zâtların duasına mazhar buyura...
Nefsini kıran, sonunda Mevlâsına vasıl olur, sonsuz
devlete, mutluluğa erer.
Yukarıda konu edilen yedi nefsin her birinin ayrıca
dört bölümü vardır. Bu bölümler, Seyr-i süluk ve nefisle
mücadele ile, tedrici -yavaş yavaş aşılır. Gölgenin
yavaş yavaş çekildiği, ağaç ve çocuğun yavaş yavaş
büyüdüğü gibi.
Yukarıda, tohum iki türlü yok olur demiştik. Birincisi
anlatılmıştır. İkincisi de: Tohum ya da ambarda
çürüyerek kendi nefsinde yok olur. Bu ikinci yok oluşta,
tarladaki yok olup, yoklukta tekrar varlık bulma yoktur.
Ambarda, nefsinde çürüyüp yok olmak, helâk olmaktır.
Bunun gibi insan da Tanrı’sında yok olursa, tekrar
o yoklukta Tanrı varlığını bulur. Sonsuz bir damla
17
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gibi, sonsuz denize dalıp sonsuzlaşır. Eğer Tanrı’ya
kavuşup, Tanrı’da yok olamaz ise, tohumun ambarda
çürüdüğü gibi iç yapısı, dış yapısında çürüyerek yok
olur, helâk olur. Ebedî hayatı kaybeder. Zira Tanrı’nın,
Cehennem diye bildirdiği mahaller de kat kattır. En altta
kalan zalimlerin iç yapısı, orada müthiş azap çektikten
sonra, zamanla buğdayın ambarda çürüdüğü gibi, o da
koyu karanlık mahalde çürür, tamamen maddeleşip,
taşlaşıp helâk olur. Canlılık sıfatı ondan alınır.
Tanrı bizi zalimlerden olmak tehlikesinden korusun.
VARLIĞIN verileri yücelerden yağmur misali iniyor
ve bizde insanlığa açıklıyoruz.
Bu açıklamalarımızla, şu ana kadar kitaplaşmamış
olan Manevi bilgiler artık ruhunuzda ve düşüncenizde
kitaplaşmış olacaktır.
Dinin özü olan tarihi Tasavvuf gerçeğini, tamamen
Hak’kın rızası için, bu çağın ilmiyle bağdaştırarak insan
sevgisi adına insanlığa yaymaktır. Çünkü gerçekte
insanın adı Hazret-i İnsan’dır.
Kâzım YARDIMCI
4 İSLAM ÜLKELERİNDE CEHALET
İslam Ülkeleri, İslamiyet dolayısı ile mi cahil
kalıyorlar? Yoksa, cahil oldukları için mi İslamiyet
boyunduruğundan kurtulamıyorlar? Aşağıdaki tabloda
İslamiyetli benimseyenlerin sahip olduğu cehaletin
boyutunu göreceksiniz.
Çağımızın gerekli, okuma-yazmayı bilmeyen
insanların bulunduğunu düşünebilir miydiniz? Bir
insan düşünün ki, gazete okuyamayacak, kitap
okumayacak.. Bu insan, neyi ne kadar bilebilir?
Okuma-yazama bilmeyenlerin bildikleri sadece ve
sadece kulağına söylenenlerdir. Kulağına söylenenlerin
doğru veya yanlışlığını kontrol etme imkanı yoktur.
18
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Bir konu hakkında alternatif fikirleri öğrenme imkanı
yoktur. Bildikleri, sadece duydukları ve gördüklerinden
ibarettir ve bu da sadece yakın çevresidir.
İslam ülkeleri, bu nedenle geri kalmıştır. İslamiyet’in
kitabi Kuran’ı bile okuyamayan bu ülkelerin zavallı
bireyleri, sadece kendilerine söylenen yorumları bilirler.
Kuran içindeki bilimdışı ve akıldişi ifadeler ile
çelişkilerden haberleri olmaz.
Fikir sahibi olmak için, önce, bilgi sahibi olmak
gerekir. Halbuki, bir kitabi okumadan, anlamadan,
düşünmeden, yorumlamadan bilgi ve fikir sahibi
olunamaz.
Halbuki okur-yazar olsalar ve Kuran’ı okusalar,
içerdiği akıldışı ve bilimdışı ayetleri, birbirleri ile çelişen
ayetleri görecekler ve bağnazlığın esiri olmaktan
kurtulacaklardır belki de.
Okuma-yazma bilmeyen insanların, Dünya’dan
haberleri olmaz. Bu nedenle, hala 1400 sene
öncesinin doğrularını doğru sanırlar. Beyinleri 1400
sene öncesindedir, görünümleri de.
İslamiyet dinini benimseyenlerin arasında bu denli
çoğunlukta "kör cahil" insan olması neden?
Eğer, İslamiyet insanlara yarar sağlayan bir din olsa
idi, kendisini benimseyenlerin bu denli cahil kalmalarını
önlerdi.
Tablo: İslam Ülkelerinde Okuma-Yazma Bilmeyenlerin Oranı, %

Ülke Adı		
Afganistan (İslam)		
Yemen (İslam)		
Pakistan (İslam)		
Benglades (İslam)		
Libya (İslam)		
Fas (İslam)		
Cezayir (İslam)		
Mısır (İslam)		
Tunus (İslam)		
Suudi Arabistan (İslam)		
Irak (İslam)		
Iran (İslam)		
Türkiye (İslam)		

Erkek		
77.3		
57.4		
68.3		
62.5		
37.3		
52.9		
50.2		
50.2		
42.2		
24.9		
31.4		
35.3		
13.1		

Kadın
97.6
91.8
89.2
86.6
83.2
79.7
79.5
78.1
67.7
55.3
53.3
57.0
40.3

Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Bürosu
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Tablo’dan, Türkiye’nin, İslamiyet benimsemiş
insanların bulunduğu ülkeler arasında okur-yazar
oranı acısından en iyisi olduğu görülüyor.
Erkeklerde, cahillerin oranı %13.1, kadınlarda
% 40.3. Bu da Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu
Cumhuriyet ve devrimleri sayesinde olmuştur.
Hilafet kaldırılmasa idi, Arap harfleri kullanılıyor olsa
idi, bizde de bu zavallı diğer İslam milletleri gibi cahillik
fazla olurdu. Unutmayalım ki, Osmanlı zamanında ilk
matbaa, keşfedilişinden 500 sene sonra kullanılmaya
başlanmıştı!.. Biz, ilk matbaayı 500 sene geç getiren
bir neslin torunları olarak, yine de büyük aşama
kaydetmişiz.
Ancak. Maalesef Türkiye’de de kadınların cehalet
oranı yüksek. Bu kadınların yetiştirdiği çocukların 2006
yılında Başörtüsü/Türban (Kadın sarığı) peşinde
koşmaları şaşırtıcı olmaz.
Aydınlık bir Türkiye için ülkedeki okur-yazar
oranını %90’ın üzerine çıkaracak önlemler alınmalı ve
insanların okuması sağlanmalıdır.
(Yazarını bilmiyorum; bilen varsa söylesin.HB)
5 DİNLİ İLE DİNSİZİN TARTIŞMASI
Ey Ateistler!
1. Sen diyorsun ki tanrı yoktur, dinler yalandır. 28
Ağustos’ta ateistler için minimum din ve ahlak kitabı
çıkıyor. Bu ne sahtekarlıktır. Dinsizin dini varmış.
- O kitabı ben yazmıyorum :)) Benim için yazılan
bir kitap değil. Ben dinsiz bir dinliyim.
Ne yani, dinsizlerin bir kısmı dinsiz, bir kısmı dindar
dinsiz mi oluyor. Yani dinsizler diyor ki biz maymun
soyundan türedik, fakat maymun oğlu maymun
diyemezsiniz bize…
- Ben kendimi bilir ve kendim için konuşurum.
20
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Başka dinsizler hakkında konuşmak benim işim
değil.
O zaman kendine göre konuş, başka ateistleri
örnek gösterme. sayfalarına link verme. Tabii yalancı
değilsen.
- Başka ateistlerin ya da inançlıların beğendiğim
düşünce ve fikirlerinden istifade ederim. Dünyada
sadece siyah ve beyaz yok sadece, diğer renkler
de var.
2. Diyorsun ki Kuran inanmayanlara, tehditler
savuruyor, inanmadığın halde, tehdidini kale alıyorsun.
Üstelik cevap vermekle yetinmeyip, her şeyini
yalanlıyorsun. Bu da öteki yalanların.
- Tehdit, tehdittir. Ben İslamiyet’in, Allah’ın
dini olduğuna inanmıyorum, Kuran’ın Allah’ın
kitabı olduğuna inanmıyorum. Muhammed ve
arkadaşlarının Kuran adlı kitabındaki tehditlerine
ve içeriğine cevap veriyorum.
İnanmadığını biliyorum, zaten açık bir şekilde
söylüyorsun, peki madem inanmıyorsun da
İslamiyet’in Alladın dini olduğuna, bu korkun neden?
- Neden korkuyor muşum?
Yazık, ya farkında değilsin veya belli etmek
istemiyorsun ölümünden sonrasını. Sen çok büyük
kötü bir şey mi işledin de, bunu cezasını ödemekten
korktuğun için Allah’ı kabul etmiyorsun?
- Ben Allah atışmasına girmiyorum. Ben
İslamiyetçi tartılıyorum ve diyorum ki, Kuran,Allah’ın
-varsa eğer- sözü değildir. Kuran’ı, Muhammed
ve arkadaşları hazırlamışlardır. Muhammed
öldükten sonra Kuran’ın orijinali yakılmış ve insan
hafızasına kayıtlı, hafızların ezber gücüne dayalı
olan ayetlerin sonradan derlenmesiyle hazırlanan
Kuran’lar da birbirlerinden farklı olmuşlardır.
Türbanlılar için onlarca hakaretin var, hangi türbanlı
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eşarbım sana hakaret etti. Bu senin öteki çirkin yüzün.
- Türbanlılar için hiç bir hakaretim yok.
Neredeymiş bu hakaretler? Eleştiri ile hakareti
birbirine karıştırmayın.
Eleştiriniz, Kuran’ı kerimin size savurduğu tehditten
ne farkı var. Üstelik siz sadece bir insansınız.
- Bir insan olarak eleştiri hakkımı kullanıyorum.
tehdit ile eleştiri farklı şeylerdir, karıştırılmamalıdır.
O zaman Kuran-ı kerimi konu alırken saygısızlık
etme ona. Bu kadar alçalma, gerçi durumun ortada.
- Ben dünyada yayınlanmış tüm kitaplara
saygılıyım, hepsinde bir emek vardır, Muhammed
ve arkadaşları da Kuran’ı hazırlarlarken 23
sene uğraştılar, ona da saygılıyım elbette, ama
eleştiri hakkimi da kullanırım. Eleştiri, saygısızlık
değildir.
3. Zamanı gelince ecel kapını çalınca, o zamanda
ne yapacaksın, tövben fayda etmeyecek o zaman.
- Masallar, masallar.. İslam korkusu sizi
masallara inanmaya zorluyor. gerçekte mantığınızı
kullanabilseniz siz de dinsiz olursunuz ya..
Ne yani ölümsüzmüşsün. Yoksa hiç mi sevdiklerini
kaybetmedin. göz göre dönüşü olmayan gidişlerini bir
düşün istersen.
Ayrıca bir çok şeyi mantığa bağlamaya çalışıyorsun.
Sana şunu söyleyeyim. Kalbin kendi kendine herhangi
bir güce ve bir programa bağlı olmadan çalışması
imkansız. Peki bunu çalıştıran ve programlayan güç
nerede? Senin ölümün ile yaşamın arasındaki sınır
burada işte. masalla, gerçek.
- O programı yapanın sizin Allah’ınız olduğu
nereden belli? Allah’ınız ortaya çıkıp da neyi
nasıl yaptığını bilimsel şekilde açıklamadıkça ve
kanıtlamadıkça iddialarının bir değeri yoktur.
Sen hakketen de kafayı yemişsin. Yukarıda benim
22

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

tanrım veya Budist’tin tanrısından bahsetmedim, Tanrı
birdir. Burada bir yaratıcının olduğunu anlatmaya
çalıştım. Sen istediğinin tanrısı olarak düşün. Üstelik
Allah, bunu ve diğer olan her şeyi açıklasa bizim
burada yapacak ne işimiz kalır ki.
- Eğer var ise ve de açıklamış olsa, ona herkes
inanır o zaman. Şimdi ise herkes inanmıyor.
4. Sen git bunlarda tesadüfe sor bakalım, o sana
dinleri anlatsın.
Tesadüf diye bizde asla bir şey yok. Tevafuk var.
Yani her şeyin bir sebebi var ve hiç bir şey nedensiz
değildir.
- İyi de nedenlerin açıklaması yok. “Mademki
vardır, bir nedeni vardır, Allah yaratmış olmalıdır.”
diye masallara inanmak akilci mi? Bence çok
mantıksız.
Her şeyin bir açıklaması var. Bunu anlamak ve
görmek veya öğrenmek insanın sorumluluğunda,
bu bazen bir kaç saat bazen de asırlar alabilir.şöyle
düşün, hastalığı kapmanın bir nedeni olduğu gibi
yürürken kafana düşen taşın dahi bir nedeni vardır.
- Bir şeyi yapan açıklamalıdır nasıl yaptığını.
“Ben yaptım.” diyene inanamam ney, nasıl yaptığını
açıklamadıkça. Sizin Allah’ınızdan da açıklama
bekliyorum.
Allah C.C. Açıklamalarını kuranı kerimle ve ondan
önce on binlerce peygamberle yaptı. Fakat bazı
ahmaklar hala kendisine seslenmesini belliyor. Üstelik
Allah’a ortak koşarak. Sen hiç ateşin içinde suyun buz
tuttuğunu gördün mü ki, Allah senle konuşsun.
- Neredeymiş bu on binlerce peygamber?
Delilsiz uydurma masallara inanmayın. Allah varsa
ve on binlerce peygamber gönderdiyse, bunların
isim listesi ve görev yaptıkları yerler ve yaptıkları
nedir? Böyle saçma sapan iddialara inanmam delil
olmayınca.
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5. Bir gemi nasılda kaptansız bir denizde yol
alamazsa, bu kainatta yaratıcısız asla olamaz.
- Geminin kaptanını görüyoruz ama kainatın
kaptanını neden görmüyoruz? Kainatın kaptanı
nerede? :))
Sen kendi düşüncelerini görebiliyor musun veya
kendi aklını veya aldığın nefesi? Yani şimdi sen
nefes almıyor musun, yoksa aklın mı yok veya hiç
düşünemiyormuşsun? Bunları gördüğünde bana da
söyle olur mu. İnan bunları gördüğünde sana tanrıyı
aynı şekilde göstereceğim.
Merhametti elle tutup veya gözle görebilir misin.
veya sevgiyi. yani bunlar yok mu. :))
- Önce Tanrınız kendisini göstersin bir hele..
demagoji yapmayın. Merhamet ve sevgi ile
Allah’ınız farklı şeyler. Allah’ınız bir şeyleri güya
yapmış.. nasıl yaptığını açıklasın bir hele.. Eğer
kendisi var ise veya kendisi gerçekten yapmış ise..
Ne o cevaplayamadığın şeyler demogoji mi oluyor.
Sen bana aldığın nefesi, kafandaki düşünceleri veya
sevgiyi göster o zaman Alladı görmüş olursun. Peki
Allah yapmamışsa, kim yaptı, bunu tek tek anlatsana,
o zaman kimse islamiyete inanmaz. Sende emeline
erişmiş olursun. Tabi sözünde doğru isen, yok eğer
fasık isen zaten yaptığına devam edersin.
- Allah yapmadı ama nasıl yapıldığını bilmiyorum.
Çünkü bilim henüz bunun cevabini bulamadı..
Günümüzden birkaç bin sene önce insanlara
sorulsa idi: “yağmur nasıl yağıyor?”, “kar
nasıl oluşuyor?”, “İnsan gözü nasıl görüyor?”,
“Karaciğer nedir, ne is yapar?”, “Acaba burada
olan bir olayın bir nesne üzerine olan kopyası
yapılabilir mi?”, “havada ucan bir gemi olur mu?”
diye sorulsa idi, herhalde cevapları bulunamazdı..
Bu gün ise tüm bu soruların cevaplarını biliyoruz.
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Dunun bilinmeyenleri bugünün bilinenleri
olmuştur. Bugünün bilinmeyenleri de yarinin
bilineni olacaktır.
Nasıl olduğunu -bugün için- bilmediğimiz
şeylerin nedenini bir başka yapıcıya bağlamak,
bence doğru değildir. “Ben hayatin dünyanın
oluştuğunu bilmiyorum, demek ki dünyayı Allah
yaratmıştır..” demek yanlıştır. “Ben hayatin ve
yaşamın anlamını bilmiyorum, demek ki hayati ve
yaşamı Allah vermiştir...” demek yanlıştır.
Eğer Allah var ise, ve dünyayı o yaratmışsa, ne
zaman ve nasıl yarattığını açıklamalıdır ki, hem
onun varlığına hem de onun yarattığına inanayım.
Eğer Allah var ise, ve insani o yaratmışsa,
nerede, ne zaman ve nasıl yarattığını açıklamalıdır
ki, hem onun varlığına hem de onun yarattığına
inanayım..
Din kitaplarındaki masallara inanmıyorum.
6. Bugün hakka karşı olursan, yarın seni Yaratana
karşı bu günkü menfaatler koruyamayacaktır. Bu gün
Hak’tan yana olursan, Allah, şüphesiz her şeye kadirdir
ve seni her şeye karşı korumaya gücü yetendir.
- İslamiyet Allah’ın dini değildir. Eğer Allah varsa,
cehennem de varsa, Muhammed’in masallarına
inandığınız için belki sizi cehennemde cayır cayır
yakacaktır?
Yukarıdaki satırı bir daha oku, cevabın neyle ilgili ?
- Yazdığınızla ilgili.
Yani cehenneme inanmaya mı başladın.
- Ben inanmıyorum. Ama siz cehenneme
inanıyorsunuz ya. Size söylüyorum.
7. Sen önce bana yaratılışın sebebini ve hem
dünyadaki hem de uzaydaki dengenin sebebini anlat.
Kuran’ı kerim bunu 1500 sene önce söyledi.
Neymiş
bu
sebep?
Söyleyin
de
öğrenelim. İmtihan mı? :)))))))))))))))))))))))
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Dikkat edersen kuranı kerimde gündüzü geceyle
örtük der ve arkasından akıl sahipleri için ibret vericidir
der. Birazcık aklı olanların gerçeği görebileceğidir.
- Aman da aman ne laf etmiş ama.. Güneşle
dünyayı ittik demiyor ama? Neden? Güneşle
dünyayı ısıtan Kuran’ın yazarından başkası
herhalde. :)))
Oradaki itme bir denge meselesidir. Senin larusunu
yazanlar, çıksın da dünyanın ve insanın ve diğer
canililerin yaratılışın tek tek ispat etsin. yok yok vaz
geçtim. sadece birini ispat etsin.
- Önce Allah eğer varsa, yaratılış iddiasını
kendisi ilk ortaya atan olduğu için, önce kendisi
nasıl yarattığını ispat etsin. Bunu ne Asurlular
veya Artuklular veya ondan da öncekiler de bunu
bilmiyordu.
Ey ahmak, Muhammed s.a.v. bunu nasıl ve
kimden öğrenmiş olabilir ki. Kim bunu söyleyecek.
Eğer bunu kimse söylüyorsa kimseye, eğer Ebubekir
bunu söylüyorsa Ebubekir’e, eğer Ömer bunu diyorsa
Ömer’e sadakatim sonsuz ve Allah’a inancım Tamdır.
- İslamiyet Allah’ın dini değildir. Eğer Allah varsa,
cehennem de varsa, Muhammed’in masallarına
inandığınız için belki sizi cehennemde cayır cayır
yakacaktır?
Bu satırı az öncede anlamsız yerde yazmıştın.
burada bunun anlamı ne. Senin inanmadığını zaten
biliyorum.
ELHAMDULILLAH. Ey kafir; Gücün yetiyorsa kalk
da bir Kuranı Kerimi yaz. Ey Kafir; gücün yetiyorsa,
git kuranı kerimin ayetlerinin herhangi birini değiştir
ve bastır piyasaya dağıt da gücünü göreyim. Buna
ne senin ne de Avrupa’nın ne de seni besleyen diğer
itlerin de gücü yetmez.
- Kuran gibi basit bir kitabi herkes yazabilir.
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Kuran’ın yazarı kalksın da bir Larousse yazsın, bir
10.yıl nutku yazsın, Ullyses yazsın da görelim.
Senin gibi basit biri yazsın da görelim. veya
ayetini değiştirip bastırsın da görelim. ha, istersen git
İsrail’de bastır, istersen ABD de tabi gücün yeterse.
10. yıl nutkunun ne alakası var, onun çok daha iyisi
var. yüzlerce sayabilirim ama sana bir örnek vereyim.
Görmek istiyorsan istiklal marşını oku da gör. Tabi
okumasını biliyorsan.. 10 tane 10.yıl nutkuna değil
1000 tane 10. yıl nutkuna bedeldir.
- Ben tamamen aksi düşüncedeyim. Bence
istiklal marşı laik bir millete yakışmayan sözler
içeriyor. Ben şahsen istiklal marşının sözlerini
beğenmiyorum.
Kendi istiklal marşını beğenmeyen bir Türk, tam
sana yakışır. Çünkü sen kendi yaratanını da inkar
ediyorsun.
- Sözlerini beğenmiyorum.. Beğenmek zorunda
miyim? Laikliğe yakışmayan sözleri var.
8. Sen İslamiyet’ten ne anlarsın ki sana İslamiyet’i
soracağım. Sana soracağım bir şey olsa o da
münafıklık, nasıl bu kadar iyi becerdiğin. Senin gibi
münafıklar asla cenneti göremez.
- Cennet de yoktur cehennem de..
O zaman Acı ve zevk neden var ?
- Bilmem. Sizin Allah -varsa eğer- ne diyor bu
işe?
O ahmakların ve kafirlerin hele kendisine ortak
koşanların akibetini de net bir şekilde söylüyor. Onlar
gerçekten acıyı tadacaklardır.
- Acı ve zevk nedenmiş? Allah varsa eğer,
bu konuda ne diyor? İslamiyet Allah’ın dini
değildir. Eğer Allah varsa, cehennem de
varsa, Muhammed’in masallarına inandığınız için
belki sizi cehennemde cayır yakacaktır?
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Ey Ateistler,
Kendi yaptıklarınıza ve kendi hayal ürünlerinizi
ilahlaştırıp, sapkınlığa doğru gitmekten vazgeçin.
Unutmayın ki siz kendi kalp atışınızı dahi kontrol
edemezsiniz? Onu da kontrol eden siz olamazsınız.
Buna rağmen kendisini ilah yapan veya ilaha ortak
koşanlardan olmayın.
Allah doğmamış, doğdurulmamıştır. her şeyden
münezzehtir. Rahmandır ve Rahimdir. Bağışlayandır,
Affedendir, merhameti boldur. Adalet sahibidir. Hakim
dır. Kadir dır. Eşi ve benzeri yoktur. Ortağı yoktur.
Sizler Alladın yarattığı güzel varlıklarsınız. Sakın
ha, gaflete düşüp ona ortak koşmayın.
Bu mübarek ayda, bütün hayır kapıları açılır, insanlar
için tevbe fırsatıdır. Asla geri çevrilmez. Şüphesiz Allah
bağışlayan ve affedendir. Bu şerefe ulaşın.
Allah’ın rahmeti ve bereketi bütün insanların üzerine
olsun.
İslamiyet ayrıca şunları da emreder:
Maide. 5/38. Erkek hırsız ve kadın hırsızın,
yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir
ceza olarak, ellerini kesin. Allah Güçlü’dür, Hakim’dir.
Evet, Allah ne güzel demiş. Ben gelip senin yıllarca
alın terinle aldığın malı çalıp gideyim, sen de helal
olsun, ne olacak mı diyeceksin, belki de senin yıllarca
sağlığın pahasına toplamış olduğun para gitmiştir. Bu
ceza caydırıcı. Senin herhalde Avrupa veya Amerika
yasalarından hiç haberin yok.
Ha pardon, bizim yasalarımız çok süper, hem kapıp
kaçarlar, üstüne de ölebilirsin. bir kaç ay yatar çıkarlar.
Bu mu daha iyi. Bu ceza teşvik edici.
Maide. 5/51. Ey İnananlar! Yahudileri ve
Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin, onlar
birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa
o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola
eriştirmez.
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Ne yani, Romanya’nın şimdiki durumu bile bizden
çok daha kötü. Ayrıca biz ondan AB ye girmek için
gerekli şartları fazlasıyla yerine getirdik. Onlar 2007
de tam üye, biz daha müzakerelere bile başlamadık.
Başlasak da almayacaklar, Güney Kıbrıs sorunları
hallolmadan üye bile oldu.
Biz Almanya insanlarını çok severdik onlar için 1.
Dünya savaşına girdik. Unutma ki onlar da dönüp
babana ve dedene Barbar dediler. Adam yerine bile
koymadılar. Ama sen onları devletinden ve milletinden
daha çok seviyorsun. İnsan hakları diyorlar.
Türkiye’deki insanlar sanki hayvan. PKK yı
destekliyorlar, Kürt hakları deyip yüzyıllardır sorunsuz
yaşadığımız Kürt kardeşlerimizle aramıza fitne
tohumları ekiyorlar. İngiltere’ye Musul ve Kerkük
petrollerini Lozan’da verirken Türkiye’ye verilecek % 8
ilk pay nerede. Tek kuruş bile ödeme yapılmadı. Daha
yüzlercesini sayarım. Yanılıyorsam söyle. İşte Allah
bunları bize açık bir şekilde bildirdi.
Tevbe. 9/5. Hürmetli aylar çıkınca, puta tapanları
bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayıp hapsedin;
her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tevbe
eder, namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest
bırakın. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder.
Doğrudur, yalnız bilmen gereken bu ayet-i kerime
Mekke (Kabe) için inmiştir. Sadece orası için geçerlidir.
Gayrı Müslim olan hiç kimse Kabe›ye sokulmadı ve
sokulmayacak da.
Tevbe. 9/29. Kitap verilenlerden, Allah’a, ahiret
gününe inanmayan, Allah’ın ve peygamberinin
haram kıldığını haram saymayan, hak dinini din
edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle
cizye verene kadar savasın.
Maşallah, Allah ne güzel buyurmuş; Savaşarak
alınan gayrı Müslim olan bir yerdeki insanlar, İslamiyet›i
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kabul ettiklerinde, üzerlerine düşen vergi demek ki
kalkar. Sanki o ülkenin kendi insanıymış gibi. İşte
İslamiyet budur.
İngilizler, Fransızlar ve Almanların asırlardır yaptığı
gibi değil. Moritanya’ya bak, Raunda ya bak, Lübnan
a bak daha nicelerinde vergi hala alınmaktadır.
Oysa Raunda, Moritanya gibi ülkeler Hıristiyan›dır
çoğunlukta.
Tevbe. 9/41. Gerek yaya olarak, gerek binek
üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla,
canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu
sizin için daha hayırlıdır. Evet, zalimlere karşı mutlaka
savaşmak gerek. Ne yani diyelim ki ABD Türkiye ye
savaş açtı, Türkiye buyur gel bizi vur mu diyecek.
Ve gücü yeten herkes bu savaşa katılmalı. Daha
sonra 91. ayet inerek, bu savaşa katılmayacak olanlar,
şöyle sıralanmıştır. Zayıflar, Hastalar, ve savaşta
harcayacak bir şey bulamayacak kadar fakir olanlar bu
hükmün dışında bırakılmıştır.
Tevbe. 9/73. Ey Peygamber! İnkarcılarla,
ikiyüzlülerle savaş; onlara karsı sert davran. Varacakları
yer cehennemdir, ne kötü dönüştür.
İnkarcı ve iki yüzlü bunlar, zaten insanlara kötülük
yapanlar ve doğru konuşmayanlardır. Bunları mı bana
örnek veriyorsun. Sen sanki insanın suratına bakarak,
gözünün üstünde kaşın var diyenlerdensin.
Tevbe. 9/113. Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan
sonra, akraba bile olsalar, puta tapanlar için mağfiret
dilemek Peygamber’e ve müminlere yaraşmaz.
Peygamber bile olsa, Allah’a itaat etmedikçe, kimse
onu kurtaramaz. Bundan daha adil ne olabilir ki.
Tahrim. 66/9. Ey Peygamber! İnkârcılarla ve
ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Onların
varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür!...
İnkarcı ve iki yüzlü bunlar zaten insanlara kötülük
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yapanlar ve doğru konuşmayanlardır. Bunları mı bana
örnek veriyorsun. Sen sanki insanın suratına bakarak,
gözünün üstünde kaşın var diyenlerdensin.
Bakara. 2/ 193. Fitne tamamen yok edilinceye ve
din (kulluk) de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla
savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına
düşmanlık ve saldırı yoktur.
Ne yani fitnecilere ve zalimlere karşı sessiz mi
kalalım. İnsanların hakları ne olacak.
Nisa. 4./34. Allah’ın insanlardan bir kısmını
diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından
harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve
koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır.
Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse
görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş
kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin,
onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola
gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık
onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah
yücedir, büyüktür.
Allah ne güzel buyurmuş. Sana bir soru; senin karın
senin yatağını çiğnetse sen ne yaparsın?
Nisa. 3. Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de)
yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız
beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer,
üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız
bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler)
ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun
olanıdır. (Bu da çok doğru, Allah tek eşliliği tavsiye
etmiş ve haklarını saymış.
Nisa. 4/11. Allah size, çocuklarınız hakkında,
erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi)
emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün
bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa
yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından
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her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer
çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise,
anasına üçte bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa,
anasına altıda bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin)
yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız
ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından
daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah
tarafından konmuş farzlardır (paylardır). Şüphesiz
Allah ilim ve hikmet sahibidir.
Evet bana şunu söyle; Erkek evini geçindirmekle
yükümlü, kadın ise ev işlerinde. Yani hayat
paylaştırılmış.
Bu durumda paraya kimin daha çok ihtiyacı var?
Ayrıca kadının kocasının kazandığı para üzerinde
hak sahibidir. Erkek ise kadının mirasında hak sahibi
değildir. Dolayısıyla, kadının zaruriyeti erkekten daha
azdır. Erkeye 2 pay, kadına 1 pay verilmiştir, Yalnız
vasiyet yapılmamışsa. Vasiyet varsa, vasiyet geçerlidir.
Şüphesiz Allah doğruyu söyler. Senin dinin veya
hukukun ne söyler?
Senin bu iş için günde kaç saatini ayırıyorsun?
Mesleğin ve gelirin nedir. Hem dinlere inanmam
diyorsun hem de bu işe çok zaman ayırıyorsun??? Bu
nasıl iş?
Sen; "dünün bilinmeyenleri bu gün biliniyor, bu
günün bilinmeyenleri yarının bilineni olacak" diyorsun.
ve diyorsun ki bir yaratana bağlanmamalıdır. Daha
güçlü bir kanıtın varsa söyle de herkes bilsin. Senin
varsayımların ise buna kimsenin ihtiyacı yok.
İslamiyet insanlara şunları emreder ve öğütler;
1. Okumayı ve öğrenmeyi
2. Komşu haklarını
3. İnsana değer vermeyi
4. Kimsenin hakkını yememeyi
5. Adaletle davranmayı
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6. Bütün insanların eşit olduğunu (üstünlük yanlımca
takvadadır)
7. Yakınlarına, yetimlere ve yoksullara, yolda
kalmışlara, dilenenlere ve kölelere yardım etmeyi ve
sevdiğimiz maldan onlara harcamamızı.
8. Antlaşma yapıldığı zaman, sözlerini yerine
getirmeyi
9. Sıkıntı, savaş ve hastalık zamanlarında
sabretmeyi,
10. Kazandığı maldan zekat vermeyi
11. Hiç kimsenin günahını bir başkası çekemeyeceği
12. Dinde zorlama yoktur.
13. Bir gülümsememenin bile sadaka olduğunu
14. Suçu ispat edilemeyen herkesin masum
olduğunu
Sana daha yüzlercesini sayarım. Bunlar mı kötü.
bunlar mı insanı kandırıyor.
Sen yukarıdaki saydığım maddelerin 8. sine sadık
kalmadın ve varsayımlarınla Allah’ı inkar ediyorsun.
Sana ancak diyeceğim, Rabbimin dediğidir;
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla,
Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme
sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir.
Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Engin PALANCI, 5.10.2005
+
Mustafa Kemaloğlu
Siz bu çağdışı, günümüz insanlık anlayışına
sığmayan ayetleri 2005 yılında yaşayan bir insan
olarak haklı gördüğünüze göre, sizinle tartışacak bir
konum kalmamıştır. Bu size son cevabımdır.
Siz, Kuran emirlerini Allah’ın emri sanarak aynen
uygulamak isteyebilirsiniz, ama çağdaş dünyanın
çağdaş insanlarını karşınızda bulacaksınız.
M. Kemaloğlu’ndan, 5.10.2005
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+
Çetiner Dostum,
Önce sevgi sundum. Yazılarıma gösterdiğiniz
ilgiden memnun oldum.
Değil mi ki tartıştığın inanç grubu var. Bu durumda
gözden geçirerek yeniden yazdığım “AYDINLANMAYA
KATKI” adlı kitabımın "Tanrı" bölümü ile ilgili olan
yazımı kullanmanda yarar var.
Site’m için yazdığım yazlar dipsiz kuyuya atılan
taşlar gibi. Gönderdiklerim için “Aldım teşekkür ederim”
ya da “Benim için zaman harcama!” demeye değmiyor
elleri.
Düşünüyorum, sessiz kalan bu dostlara göndermeli
mi göndermemeli mi?
Yavaş yavaş sileceğim ilgisiz kalan dostların mektup
dosyamdaki adreslerini...
Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana...
H.B. 11.10.20095
+
Merhaba Sayın Balta,
Sizin yazılarınız, bilgisayarımın arşivinde saklanıyor
ve sitenize yeni bir ekleme olduğunu haber veriyor.
Ben de sizinle pek haberleşemiyorum, malum
günlük işler ve grup moderatörlüğü ve “İslamiyet
Gerçekleri” sitesinin güncellenmesi epey vakit alıyor.
Sessiz kalmak, yazıların okunmaması ve
kullanılmaması anlamına gelmiyor. Aman, sessiz kalan
arkadaşları mesaj listenizden sakın silmeyin, ben de
bu arada yanlışlığa kurban gitmeyeyim.
Saygılarımla,
Mustafa Kemaloğlu, 19.10.2005
+
Sayın Kemaloğlu,
Önce sevgi.
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Sözlerin gerçektir.
Hem de yerindedir.
Laik’im deyen kişinin önce İslam’ı bilmesi gerektir.
Ne var ki bizim aydınlar, Kuran’daki ve Hadislerdeki
gerçekleri dile getirenlere yüklenir.
Şimdi kal sağlıcakla,
Sevgiler sana...
Bilge Balta, 1.12.2005
6 ALEVCİ’LİK BAŞKA ALİCİ’LİK BAŞKA
ALEVCİLİK EN ESKİ DİNDİR BAŞTA
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar; beni de
doğruları söylediğim için; ya sustururlar, ya kısa kes
derler ya da bulunduğum ortamdan kovarlar.
Şimdi yine bir doğruyu söylemekle karşı karşıyayım.
Allah›ın emridir doğruyu söylemek. Bismillah deyip
başlayalım. Ama önce şu M. Ali Birand’ın bu günkü
Posta gazetesinde çıkan yazısını okuyalım:
“Öğretseler Alevi Olurdum
Sünni’lerin önemli bölümü Alevileri küçümser.
Aleviliği bir oyun gibi görürler. Devlet ve toplum
katmanındaki egemenliklerini kaybetmemek için,
öğretilmesini de istemezler. Bu çarpıklık artık
düzeltilmelidir.
Eskiden o kadar farkında değildim. Aradan yıllar
geçtikçe, Sünnilerin Alevilere karşı nasıl bir susturma
ve ezdirme politikası güttüklerini daha iyi görmeye
başladım.
Sünnilere göre Alevilik, bir nevi oyundur.
Müslümanlıkla pek de ilgisi olmayan uçuk bir
oluşumdur. Ünlü “mum söndürürler” lafını da Sünniler
çıkartmışlardır.
Aleviler çok haklı. Devlet, Sünnilerdin elinde.
Durum böyle olunca da, Alevilik geri plana itiliyor.
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Öğrenilmemesi için elden gelen yapılıyor.
Ben kendimden örnek vereyim. Okulda bana
Aleviliğin ne olduğu anlatılmış olsaydı, büyük
olasılıkla, Aleviliği seçerdim. Onların dünya görüşünü,
dine yaklaşımlarını, felsefelerini kendime daha yakın
görüyorum.
Sünniler devletçidir. Otoriteye boyun eğerler,
haklarını pek aramazlar. Mutaassıptırlar. Aleviler ise,
dünyanın ve yaşamın tadını çıkarırlar. Liberal bakışlı
insanlardır. Haklarını aramayı bilirler. Aşırı tutucu
değillerdir.
İşte bundan dolayı, Alevilerin "zorunlu din dersine"
karşı çıkmalarını, çok haklı bir istek olarak görüyorum.
Milli Eğitim Bakanlığı›nın, Alevileri Müslümanlık dışı
görüyormuş gibi bir tutum ve söylevin içine girmesini
de açıkça ayıplıyorum.
Mehmet Ali Birand,
Posta. 8.7.2006”
+
Altını çizdiğim son tümce hariç M. Ali Birand’ın
görüşlerinin hepsine katılıyorum; ancak, “Alevileri
Müslümanlık içi” görmesine katılamıyorum.
Önce Alevilikten başlayalım. Hacı Bektaş Veli
yolundan gidenlere mensubiyet eki olarak “i” eklenmiş
ve Bektaşi denmiştir. Bir iki örnek daha; Kadir-i,
Hanbal-i, Hanef-i, Malik-i hep aidiyeti, mensubiyeti
anlatır.
Alevi de Alev’den gelir, “i” eki alarak Alev-i
olmuştur. Eğer Aleviler Ali yolundan gelmiş olsalardı
dilimiz kuralı gereği; “ci” eki alarak Alici denmesi
gerekirdi.
Ne var ki zaman içinde Aleviler Sünniliğin baskısı
ile asimile olmaları yanında canlarını kurtarmak
için (Yavuz Sultan Selim’in ve Kuyu Murat Paşa’nın
katliamlarını hatırlayalım.) Ali kolundan olduklarını
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belirtmişlerdir. Yaptıkları takiyye nedeniyle;
söylemlerine, şiirlerine, duazlarına islami motifler
katmışlardır. Böylece Aleviler Ali’nin yolundan gidenler
sanılmıştır. Ne var ki zamanla gerçekten de Alici
olmuşlardır.
Ne var ki Alevilik Alev’den gelir. Aydınlık, ışık
anlamına olan Alev’den türemiştir. Alev’e aidiyeti
belirtmek içinde “i” ekini alarak Alevi denmiştir.
Alevilik bütün dinlerden eski bir dindir. Gerçi bütün
dinler eskidir; ancak dinler içinde en eskisi ve en iyisi
Aleviliktir. Sazı vardır, sözü vardır. Çalgısı vardır, içkisi
vardır, dansı vardır. Kadın erkek eşitliği, tek evlilik,
ibadette birliktelik vardır. Bütün bunlar ise İslam’a
aykırıdır.
Peki, nasıl olur da böyle bir inanışa sahip olanlara
Müslümanlığın bir kolu denebilir? Alevilik en eski
bir dindir ama; aynı zamanda çağımıza yaraşır ve
çağımızın aradığı bir dindir.
Yerimiz daralıyor; bu günlük şu şiirle yetineyim:
“Ta ezeldeki kandildeki nurdayım
Binde bir can ermedi bu sırra”.
Türkçe’si: “En eski, geçmişten beri, güneşteki
ışıktayım. Binde bir insan ulaşmadı bu sırra.”
Dermani Özetlersek: Aleviler; güneş'i, aydınlığı,
ışığı kapsayan Alev sözcüğünden hareketle
kendilerine Alev-i demişlerdir ve asıl inançlarını bütün
dinlerden gizlemiştir. Öyle ki inançlarını ve canlarını
kurtarmak için bütün dinleri sahiplenmişlerdir.
Çünkü bütün dinler; Alevileri, sapkın olarak görmüş
ve gelişmelerine izin vermeyerek kitleler halinde
öldürmüşlerdir.
Bu günlük bu kadar; bakalım kimler bize taş atar.
Av. Hayri BALTA,
15.7.2006
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7 ÜLKEMİZDEKİ İSLAMCILARIN YOK DEDİĞİ ÜÇ
KURUM: HULLE - KÖLELİK - RECM
“Zinâ eden kadın ve zinâ eden erkekten her
birine yüz sopa vurun. Allah’a ve ahiret gününe
inanıyorsanız, Allah’ın dini (ni tatbik) hususunda
sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden
bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.”
(Kuran. 24/2)
BU AYETİN ALTINDAKİ AÇIKLAMA: (İslam
hukuk dilinde bu cezalandırma şekline “hadd”
denir. Ayette emredilen bu uygulama yalnız bekar
olup da zinâ edenler içindir. Eğer evli bir erkek ve
kadın zinâ etmişlerse, bunlara “recm” cezası tatbik
edilir. Bu cezaların tatbik şekilleri hakkında fıkıh
kitapları etraflı bilgi verirler.)
Yukarıdaki ayet ve açıklaması: Suudi Arabistan
Krallığı tarafından bastırılan “Kurân’-ı Kerim ve
Türkçe Açıklamalı Tercümesi”nden alınmıştır
(Medine-i Münevvere. 1407-1987).
Türkiye Diyanet Vakfı, Ocak 1998 beşinci
Baskısında bu ayeti ve açıklamasını olduğu gibi aldığı
halde Kasım 2002’de yaptırdığı baskıda ayeti aldığı
halde açıklamasını almamıştır. Neden acaba?..
Prof. Dr. Suat Yıldırım Eylül 2004 ve Nisan 2005
baskılarında ayeti ve açıklamasını olduğu gibi almış
olup bu ceza kuralının İslam’a Yahudilerin kitabı Tevrat.
Tesniye 22/21-25’ten geçtiğini belirtmektedir.
Ne var ki diğer allameler çevirilerinde bu ayeti (K.
24/2) aldıkları halde açıklamasına yer vermemişlerdir.
Neden acaba?
Her ne kadar Kuran’da recm adı geçmemekte ise
de Nuzül Sebepleri adlı kitaplardan öğrendiğimize göre
İslam Peygamberi; Yahudilerin, yüzünü boyayarak
sokaklarda gezdirdikleri bir genç için Yahudilere
soruyor:
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- Bunu niçin bu şekilde cezalandırıyorsunuz?
- Zina suçunu işledi de…
- Sizin kitabınızda zina suçunu işleyenlere recm
cezası emredilmiyor mu?
- Evet! Ancak, bu suçu zenginler de işlediği için
cezayı bu şekle dönüştürdük…
Bunun üzerine İslam Peygamberi:
- “Kim Allah’ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse işte
onlar tam kâfirdirler.” (K. 5/44, 45) ayetini okuyarak
suçluya recm cezası uygulaması gerektiğini belirtmiştir.
(Bkz ESBAB-I NÜZÛL. Telif. Abdulfettah EL- KÂDÎ.
Tercüme Doç. Dr. Salih AKDEMİR s. 154 VE DİĞER
NÜZÛL KİTAPLARINA...)
Görüldüğü gibi Yahudilerin kitabındaki Recm
cezasını İslam Peygamberi Allah’ın emri olarak kabul
ediyor ve bu emre uymayanları da kafi ve zalim olarak
ilan ediyor.
Bu konuda Sahih-Buhari’de ilginç bir açıklama var.
Sahih-i Buhari’de yazıldığı üzere; 2. Halife Ömer’in:
“Allah’a yemin kasem ederim ki Kuran’da recm ayeti
vardı. Nereye gitti bu ayet?” diye celallendiğini de
yazmaktadır… Sahih-i Buhari’deki bu açıklama,
“Kuran’ın bir harfi bile değiştirilmemiştir!” diyenlere
sunulur…
Kaldı ki hadis kitaplarının hepsinde İslam
Peygamberi’nin recm cezasını uyguladığı açıkça
belirtilmekte ise de; bizim allamelerimiz hiç çekinmeden
“İslam’da recm yok!” diyebilmektedirler.
Kuran’da recm adı geçmemektedir ama;
günümüzde bile, şeriatla yönetilen bütün İslam ülkeleri
bu recm cezasını uygulamaktadırlar. “İslam’da recm
yokmuş da” bu ceza evli olduğu halde zina yapanlara
neye dayanılarak uygulanmaktadır?..
Tarih ve hadis kitapları İslam’da recm yok diyen
Süleyman Ateşleri, Yaşar Nuri Öztürkleri, Zekeriya
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Beyaz gibileri yalanlamaktadır. İşte ekteki yazılarda
recm gerçeği ve allamelerimizin yalanları ile
karşılaşacaksınız...
Ne mutlu gerçek saygısı (Din ilminde gerçek
saygısına Allah denir...) gereği gerçekleri söyleyenlere.
Çünkü zerrece gerçek saygısı olanlar gerçekleri
saptırıp gizlemezler. Bilinmelidir ki “Yalan söyleyen
gerçeğin (Allah’ın) en büyük düşmanıdır!..”
Demokratik laik, sosyal hukuk devletinde artık;
hulle, kölelik, recm, kadını dövme, kadını eve kilitleme,
çaprazlama el ayak kesme, hırsızın elini kesme,
Müslim gayr-i Müslim ayrımı, kâfirdir, mürtettir katli
vaciptir anlayışıyla ülke yönetmenin devri geçmiştir…
Demokrasi ve laiklik ilkeleri gereğince yönetilen
ülkelerde Allah’tan geldiği söylenen din kuralları ile
devlet ve toplum yönetilemez. Demokrasi ve laiklik
ilkeleri bütün dinleri devlet ve toplum yönetiminden
dışlamıştır. Demokrasi ve laiklik kuralları kaldırılmadığı
sürece günümüz hukukuna aykırı olan din kuralları
Türk halkına kabul ettirilemez.
Ey İslam allameleri dininizi gerçekten seviyorsanız
İslamî kuralları günümüz ahlak, hukuk ve insan hakları
ilkeleri ile uyumlu duruma getiriniz. Yoksa tarihe
karışacaksınız..
Av. Bilge Balta, 16.8.2006
8 YAŞAR NURİ ÖZTÜRK ELEŞTİRİLİYOR
Yaşar Nuri Öztürk Firavunun Mantığıyla İslamiyet
Sapıtmaya Çalışıyor.
Ağustos 3rd, 2007 - kral53
Eceli Yaklaşan Bir İnsan Derler Ya Etrafa Saldırır
Bu Yaşar Nuri Öztürkünde Bir Şeyleri Yaklaştı
Herhalde İslamiyet’e Saldırıyor Allah Islah Etsin
Rabbim Müslümanları Bu Tur İnsanların Şerrinden
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Korusun Tesettürü inkâr eden, İslam Gerçeği isimli
kitabın yazarlarından birisidir. Sol bir partiye üye olup,
siyasete atılan Yaşar Nuri Öztürk, Kur’anda İslam
kitabında diyor ki:
1- Ebrehe’nin ordusunu helak eden siccin taşları,
veba mikroplarıdır. (s. 45)
(Mason Abduha Özenmiş Galiba)
2- Miraç ruhani bir olaydır. (s. 58)
(Küçücük beyni mucizeyi kabul etmiyor!)
3- Ayın ikiye ayrılma mucizesi, fiili değildir.
Resulullah, böyle görüntü meydana getirdi. (s. 90)
4- Kuran’da kadere iman diye bir şey yoktur. (s.
93,95)
5- Davud Peygamber günah işlemiştir. Peygamberler
günahtan beri değildir. (s. 101)
6- Kuran’ı anlamadan okumak hatim sayılmaz. (s.
102)
7- Yolculukta bakımsız mescitlerde namaz
kılmamalı, namazları cem etmelidir. (s. 104)
8- Cennette Allah görülmeyecektir. (s. 108)
9- Hazret-i Peygamber, ümmî değildi. (s. 110,334)
(Hadisleri inkar ettiği için, Kuran’ı ve hadisleri
Sahabiler yazdığı için! böyle diyor, Yoksa davasının
batıl olduğu ortaya çıkar!)
10- Cihazdan dinlemekle hatim olur. (s. 117)
11- Ölüler için Kuran okunmaz. (s. 118-317)
12- Camilerdeki Muhammed v.s.nin ismi yazılı
tablolar tevhid inancına ters düşer. (s. 120)
13- Resulullah, tek bir hadisin bile yazılmasına izin
vermemiştir. (s. 127)
(Böyle zındıklık görülmemiş! Hadisi kabul etmiyor
da bir tek, hadis yazılmaması ile ilgili rivayeti kabul
ediyor!)
14- Hazret-i İbrahim’in babası putperest idi. (s. 55)
15- Kuran’ın hiçbir âyeti nesh edilmemiştir. (s. 157)
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16- İslamiyet’te tenasüh (reenkarnasyon) vardır. (s.
161,249,257,283,312,320)
17- Kuran’a abdestsiz, gusülsüz el sürülür ve
okunur. (s. 162,163,288)
18- Hazret-i Musa, günah işlemiştir. Bir kıbtiyi
öldürmüştür. (s. 165)
19- Namazda her millet kendi lisanı ile okuyabilir.
(s. 295)
20- Allaha ve ahirete inanan ve barışa yönelik
hizmetler sergileyen herkes, ister Yahudi, ister
Hıristiyan olsun cennete girecektir. (s. 367,493,511)
21- Namaz kılarken kıbleye yönelme şartı yoktur.
(s. 580)
22- Mezhebi dörtte sınırlamak, Islama yapılabilecek
en büyük kötülüktür. (s. 399)
23- Oruç kefareti diye bir şey yoktur. (s. 415)
24- Dinden dönen, mürted olan öldürülmez. (s. 424)
25- Müslüman kadın, kitap ehli kâfirlerle evlenebilir.
(s. 425)
26- Kadın hayz halinde, namaz kılar, oruç tutar,
Kuran okur, tavaf eder. (s. 429)
27- Şahitlikte iki kadının bir erkeğe eşitliği yanlıştır.
(s. 453,452)
28- Kadınlara da cuma namazı farzdır. Cuma
namazı iki rekattır, diğerleri bid’attir. (s. 515)
29- Eskiden, köle kadınlardan ayırt edilmesi için,
hür kadınlar örtünürdü. Bugün için böyle bir şeye
ihtiyaç olmadığı için, kadınların örtünmesi farz değildir.
(s. 529, 615)
Böyle inançlardan Allah’a sığınırız…
Bunlar hep yüce rabbimizi inkar sözleridir eğer
bu adam suretinde görünen herif bu sözlerinden
tövbe etmezse Allaha yemin ederim ki cehennemin
kör kuyularına atılır Rasulullahın sözlerini ve kuranın
sözlerini yalanlamak şirktir ve kafirliktir ve bu günahı
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cehennem ateşinden başka bir şey temizlemez birde
profesör doktor olacak Allahım böyle kafir insanları
bizden uzak kılsın AMİN
insanlar bu söylemlerinden dolayı Yaşar Nuri’yi kafir
olarak ilan ediyorlar. Ben de kendisine birçok anlamda
katılmıyorum.ama onun bu şekilde kafir olarak ilan
edilmesi kör bir cehaletten başka birşey değildir.
çünkü insanlar Allahın kitabı olan kuranı kerime o
kadar uzak tırlar ki.kuranın yazdığı ve onayladığı
bir fikir dahi insanlara küfür gibi gelebiliyor.insanları
eleştirebilirsiniz.ama bir Müslüman özelliklede kuranı
kerime göre yaşamaya çalışan bir Müslüman’a kafir
diyen insanlar Allaha bunun hesabını verecekler…
yazıklar olsun size.Emevilerin ve Abbasilerin küfürlerini
din olarak kabul ediyorsunuz ama kuran size anlatıldığı
zaman anlatanları kafirlikle suçluyorsunuz……yazıklar
olsun….kurandan uzaklaşanlara.ve dini kuranın
haricindeki başka kaynaklardan öğrenenlere……..
vesselam….
9 KURAN KİME İNMİŞ?
Kuran’ın bazı surelerinde aşağıda görüldüğü
şekilde, Kuran’ın sadece Araplara, sadece Mekke ve
çevresine indirildiği ve bu yüzden Arapça olduğuna
dair ayetler vardır.
Enam 92: ‘Bu Kitap (Kurân), kendinden önceki
kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve
çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz
mübarek bir kitaptır.' (Elmalılı)
Enam 92: ‘Bu indirdiğimiz Kuran kendinden
öncekileri (Tevrat ve İncil’i) tasdik eden, şehirlerin anası
olan Mekke Halkını ve çevresindekileri...' (Abdullah
Aydın)
Enam 92: ‘Bu mübarek bir kitaptır ki onu kendinden
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önceki kitapları tasdik edici olarak MEKKE halkını ve
civarındakileri kendisiyle korkutman için indirdik.’ (Doç
Necip Taylan MÜ il. Fak.)
Şura 7: 'İşte böylece sana ARAPÇA bir Kuran
vahyetmekteyiz, ki Anaşehir (Mekke) halkını ve
çevresindekileri uyarasın....’ (ELMALILI)
Şura 7: 'Şehirler anası (olan Mekke'de) ve onun
çevresindekileri uyarman ........ ARAPÇA bir Kuran
vahyettik.' (Diyanet Meali no 86)
Mealler Açık...
Ne diyor?
Biz Mekke ve civarına hükmetmen için Kuran
indirdik. Nasıl indirdik? ARAPÇA. Neden? Çünkü
Mekke ve çevresi Arapça bilir de ondan. Yani Çinlilere
inse Arapça olmazdı.
Fussilet 44’te de şöyle der: ‘Eğer biz onu yabancı
dilden bir Kuran kılsaydık, diyeceklerdi ki: ‘Ayetleri
tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi?’ ARAB’A
YABANCI DİLDEN KİTAP OLUR MU?’
Yani,kitap kime inmiş, ARAB’A,
Bu yüzden yabancı dilden olamazmış. Kitap
ARAB’A inmişse,
O halde,
Bize ne?
Çetiner Çalış, 17.7.2004
+
Çetiner Bey,
Yazınızı başka bir gurupla paylaştım, bana gelen
cevap bu:
Kuran Kime İnmiş?
Kuran sadece Araplar için değil bütün dünya
insanları için indirilmiş bir kitaptır.
ISTE BUNU DOGRULAYAN AYETLER
Sad Suresi 87. Ayet: (Kuran) bütün alemler için sırf
bir zikir, bir öğüttür.
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Yusuf Suresi 104. Ayet: Buna karşı onlardan bir
ücret de istemiyorsun; O Kuran bütün alemlere ancak
ilahi bir uyarıdır
Tekvir Suresi 27. Ayet: O, sadece bir öğüttür,
âlemler için.
Enam Suresi 156. Ayet: Ve: “Bizden önce kitap
yalnız iki topluluğa indirildi. Doğrusu biz, onlar gibi
okuyup anlamaktan habersiziz.” demeyesiniz.
Fussilet Suresi 2. Ayet: O Rahman (bağışlaması,
bütün varlıkları kapsayan) ve Rahim (çok merhametli
Allah) tarafından indirilmiştir.
Şuara Suresi 192. Ayet: Ve gerçekten bu (Kuran)
alemlerin Rabbinin indirmesidir.
Ali İmran Suresi 138. Ayet: İşte bu, bütün insanlar
için bir açıklama ve özellikle korunacak takva sahipleri
için bir hidayet ve öğüttür.
Nisa Suresi 1. Ayet: Ey bütün insan kümeleri, sizleri
bir tek kişiden yaratan sonra ondan eşini yaratıp
ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize
karşı gelmekten sakının! O Allah’a karşı gelmekten
korkun ki, siz O’nun ve o rahimlerin (akrabalık)
hürmetine birbirinizden isteklerde bulunursunuz.
Şüphesiz ki Allah, üzerinizde gözcü bulunuyor.
Hacc Suresi 27. Ayet: bütün insanlar içinde haccı
ilan et ki, gerek yaya olarak ve gerek uzak yoldan
gelen incelmiş develer üzerinde sana gelsinler.
Ali İmran Suresi 96. Ayet: Doğrusu insanlar için
kurulan ilk ma’bet, kesinlikle Mekke’deki o çok kutsal
ve bütün alemlere hidayet olan İbadet Evi’dir.
Bakara Suresi 143. Ayet: İşte böyle sizi, bütün
insanlar üzerine adalet örneği, hak şahitleri olasınız,
Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun diye, doğru
bir caddeye çıkarıp ortada yürüyen bir toplum yaptık.
Sana önceden durduğun Ka’be’yi kıble yapmamız da
yalnız peygamberlerin izinde gidecekleri iki ökçesi
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üzerinde geri döneceklerden ayırt etmemiz içindir.
Elbette o, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerden
başkasına mutlaka ağır gelecekti. Allah imanınızı zayi
edecek değildir. Allah insanlara karşı çok şefkatli ve
merhametlidir
Enam Suresi 92. Ayet: İşte bu da bizim indirdiğimiz
bir kitap! Feyiz bereketi dünyayı tutacak; bu tasdik
etmedikçe önceki kitaplar muteber olmayacak. Bir de
Mekke ve çevresindekileri uyarsın diye indirmişizdir.
Ahirete inananlar, buna da iman ederler. Ve onlar
namazlarını devamlı kılarlar.
Ankebut Suresi 6. Ayet: Cihad eden yalnızca kendi
hesabına cihad eder;çünkü Allah, bütün alemlerden
müstağnidir.
Nahl Suresi 44. Ayet: Onları açık mucizelerle ve
kitaplarla göndermiştik. Sana da bu Kur’an’ı indirdik,
insanlara kendilerine indirileni anlatasın diye. Belki
düşünürler
Zümer Suresi 41. Ayet: Biz, insanlar için sana
hak ite kitap indirdik. O halde kim yola gelirse kendi
lehinedir; her kim de saparsa yalnızca kendi aleyhine
olarak sapmış olur. Sen onların üzerine vekil değilsin!
Hz. Muhammed (asv) da bütün insanları uyarmak
için gönderilmiştir.
Enbiya Suresi 107. Ayet: Seni sadece bütün kainata
rahmet olarak göndermişizdir
Sebe Suresi 28. Ayet: Seni de ancak bütün
insanları içeren bir elçilikle rahmetimizin müjdecisi,
azabımızın habercisi olarak gönderdik, başka değil.
Fakat insanların çoğu bilmezler.
Yunus Suresi 2. Ayet: İnsanlar için, içlerinden bir
ere: “bütün insanları uyar ve iman edenleri müjdele;
kendileri için Rablerinin katında yüce bir mertebe var!”
diye vahyedişimiz hiç duyulmadık şaşılacak bir şey mi
oldu ki, kafirler: "Kesinlikle bu bir sihirbazdır!" dediler.
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Enam Suresi 19. Ayet: De ki: “Şahitlikçe hangi şey
daha büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda
şahittir. Ve bu Kur’an bana vahyolundu ki, sizi ve onun
ulaştığı herkesi uyarayım. Gerçekten siz, Allah’tan
başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz?” De
ki: “Ben şahitlik etmem!” De ki: “O bir tek ilahtır ve
gerçekten ben ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım!”
Ve bu ayetleri inkâr edenler.
Zümer Suresi 63. Ayet: bütün göklerin ve yerin
kilitleri O’nundur Allah’ın ayetlerim inkar edenlere
gelince, işte onlar, kendilerine yazık edenlerdir.
Ali İmran Suresi 78. Ayet: Bir de onlardan bir grup
vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye, dillerini kitaba
bakarak eğip büğerler. Oysa o, kitaptan değildir. Yine:
"O, Allah tarafındandır." derler. Oysa Allah tarafından
değildir. Ama, bile bile Allah namına yalan söylerler.
Enam Suresi 157. Ayet: Yahut: “Eğer bize kitap
indirilmiş olsaydı, herhalde onlardan daha çok muvaffak
olurduk.” demeyesiniz diye. İşte size Rabbinizden
apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Artık Allah’ın
ayetlerini inkar edenden ve onlardan alıkoymaya
kalkışandan daha zalim kim olabilir? Elbette Biz,
o ayetlerimizi engellemeye yeltenenleri, bu suçları
sebebiyle, en müthiş bir azapla cezalandıracağız.
Ve daha nice ayet...
Allah (cc) Kuran’ı ve peygamberi bütün insanlık
alemi için gönderilmiştir.
Bundan şüphe yoktur.
Lütfen bir iddiada bulunduğunuz zaman iyi duşunun
ve onu gerçeklerle açıklayınız.
Aksı taktirde yalan söylemiş olursunuz.
Ayetler ve Türkçe tercümeleri alttaki kaynaklardan
alınmıştır.
Allah herkese doğru yola hidayet eylesin.
Amin,
Nizom Vera, 20.7.2004
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+
Çetiner Çalış’tan
2. Cabir b. Abdullah (r.ahm.) söyle anlatır:
Hz. Peygamber (a.s.): bir gün” Kaab b. Esref’i kim
öldürebilir? Çünkü o Allah’a ve elçisine eziyet etmiştir”
diye sordu. Muhammed b. Mesleme ise bunun
üzerine: “Ey Allah’ın elçisi! Onu benim öldürmemi ister
misin?” dedi. Peygamberimiz: “Evet isterim” buyurdu.
Ibn Mesleme: “Öyle ise ona bazı şey söylememe
(ve böylece bir hile hazırlamama) izin ver” dedi. Hz.
Peygamber: “İstediğini söyle” dedi. Bunun üzerine
Muhammed b. Mesleme Kaab’in yanina vardi ve ona
söyle dedi: “Şu adam (yani Peygamber) bizden zekât
istedi ve bizi darlığa düşürdü.” Kaab, bu sözü işitince:
“Vallahi daha çok yaka silkeceksiniz” dedi. Muhammed
b. Mesleme: “Bir kere ona tabi olmuş bulunduk.
Onun işinin nereye varacağını görmek için onu simdi
terketmek istemiyoruz. Şimdi bana biraz ödünç
vermeni istiyorum” dedi. Kaab: “Peki sen bana rehin
olarak ne veriyorsun?” dedi. Muhammed b. Mesleme:
“Neyi istersin?” dedi. Kaab: “Bana kadınlarınızı rehin
verin, dedi. “Sen Arabın yakışıklısısın, kadınlarımızı
sana nasıl rehin bırakırız? dedi. Kaab: “Öyle ise bana
oğullarınızı rehin verin, dedi. Muhammed: “O zaman
da birimizin oğlu hakkında: “Bu iki deve yükü hurma
karşılığında rehin olan çocuktur,” denilerek alay edilir.
Fakat biz sana silahımızı, zırhımızı rehin bırakabiliriz”
dedi. Kaab bu teklifi kabul etti ve Ibn Mesleme ona
Haris, Ebu Abs b. Cebr ve Abbad b. Bisr ile gelerek
belli bir vakitte rehni teslim edeceğini vaat etti. Bu grup
bir gece topluca gelerek Kaab’i çağırdılar ve O da
yanlarına indi. Ravi Sufyan: Amr’in dışındaki ravilerin
söyle dediğini rivayet etmiştir: Kaab onların yanına
inerken, karısıi kendisine hitaben: “Dikkatli ol, ben
bir ses işitiyorum... sanki kan dökecek birinin sesi!”
48

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

dedi. Kaab: “Bu gelen Muhammed b. Mesleme ile
onun süt kardeşi ve Ebu Naile’dir üstelik mert adam
geceleyin kılıçla vurulmaya çağrılsa bile kabul eder”
dedi. Muhammed b. Mesleme arkadaşlarına: “Kaab
geldiği zaman ben elimi onun başına uzatacağım.
Onu sımsıkı tuttuğum zaman hemen öldürünüz” diye
talimat verdi. Kaab b. Esref onların yanına kılıcını
kuşanmış şekilde indi. Onlar: “Güzel kokuyorsun”
dediler. O: “Evet, Arap kadınlarının en güzel kokulusu
benim hanımımdır.” dedi. Muhammed b. Mesleme:
“Koklamama müsaade eder misin?” dedi. Kaab bunu
kabul edince Ibn Mesleme uzanıp kokladı ve sonra: “Bir
daha koklayabilir miyim?” dedi. Bu defa Muhammed
b. Mesleme, Kaab b. Eşref’in basını sımsıkı yakaladı.
Sonra arkadaşlarına: “Haydi vurunuz! dedi, ve bu
şekilde Ibn Eşref’i öldürdüler.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası [Sadece
Arapça]: 3359
Çetiner Çalış’tan, 29.9.2004
3. Çok güzel sorular bunlar.
Teşekkürler size sayın Balta.
EYYYY İslami/Müslümanlığı iyi hatta çok iyi
bildiklerini ve de kendilerini HIYAR EXPER(T)i
olduklarını zanneden HIYARLAR ibn HIYARLAR!
Cevap isterim bu sorulara CEVAP?
Yürek var mı sizde bunları cevaplandırabilecek?
Kemiğinizi yalamayı bırakın da cevap verin tescilli/
tescilsiz HIYAR lar.
Aydınlığa giden yolda çok önemli tespitlerdir bunlar.
Birkaç soru da sayın Edip Yüksel beyden aktarmak
isterim.
4. Kuran’a Ikı Sure Eklediğini veya Kurandan İki
Sure Çıkardığına İnandığınız Sahabeleri Neden Kafir
İlan Etmiyorsunuz?
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Hadis kitaplarına göre Abdullah Ibni Mesud,
Muhammed’in en yakin arkadaşlarındandır. Ibni
Mesud’un rivayet ettiği hadisler sünni mezheplerin en
önemli kaynaklarından biridir. Buhari ve Ibni Hanbel’in
Müsnedi basta olmak üzere bir çok hadis kitabına
göre, Ibni Mesud özel bir Kuran nüshasına sahipti ve
ona son iki sureyi dahil etmemişti. Hadis kitaplarına
göre, Ibni Mesud, Felak ve Nas surelerinin sadece bir
dua olduğunu ve Kuran’dan olmadığını iddia ediyordu.
Yine ayni hadis kitaplarına göre Muhammed
peygamberin en yakin arkadaşlarından ve vahiy
katiplerinden Ubeyy Ibni Kaab ayni sekilde özel
ve farkli bir Kuran nüshasına sahipti. Rivayete
göre, Ibni Kaab, 114 sureye ilaveten iki fazla sureyi
Kuran’ına sokmuştu. Hanefilerin yatsıdan sonraki
vitir namazlarında, Safiilerin de sabah namazlarında
okudukları duaları iki ayrı sure olarak kabul ederek
Kuran’a sokan Ibni Kaab, rivayete göre onları “Hafd
Suresi” ve “Hal’ Suresi” olarak adlandırıyordu.
a) Yukarıdaki rivayetleri içeren hadis kitapları
hakkında ne diyorsunuz? Söz konusu rivayetleri
nakleden hadis kitapları, peygamberimizin en yakin
arkadaşlarına iftira ve hakaret etmiyor mu? Neden o
hadis kitaplarını Kuran’a eş koşarak dininizin önemli
bir kaynağı olarak kabul ediyorsunuz?
b) Yukarıdaki iddiaları “doğru” diyerek rivayet eden
hadis kitapları doğru ise, neden siz, Ibni Mesud ve Ibni
Kaab yoluyla rivayet edilen yüzlerce hadisi delil ve
kaynak olarak kabul ediyorsunuz?
c) Ibni Mesud ve Ibni Kaab’i, hiç bir delilleri olmadan
Kuran’ın iki suresini inkar eden ve Kuran’a iki sure ilave
eden adamlar olarak tanıdığınız halde neden onları en
üstün Müslümanlar diye takdim ediyorsunuz? Neden
onları, peygamberin emaneti olan Kuran’a ihanet eden
iki mürted olarak ilan etmiyorsunuz?
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d) Vahiy katiplerinden Ibni Kaab tarafindan Kuran’a
sokulan “iki surenin” Kuran’dan olmadığına dair deliliniz
nedir? Kuran’ın edebi yönden mucize olduğunu
iddia edip durduğunuza göre o iki duanın Kuran’dan
olmadığını edebiyat kriteriyle kanıtlayabilmelisiniz.
Kriteriniz, deliliniz nedir?
Saygılarımla,
Çetiner Çalış, 26.9.2004
10 HANGİ HADİS’E İNANIYORSUNUZ?
“Namaz kılan bir adamın önünden eşek, kara köpek
ve kadın geçerse namazı bozulur.” (Buhari 8/102;
Hanbel 4/86).
“Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmesini
emreden ayet, Ayşe’nin döşeğinin altındaki sahifede
yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Ayşe onun
defin işlemleriyle meşgul iken, evin açık kapısından
içeri giren bir keçi o sahifeyi yedi ve böylece taşlama
cezası Kuran’dan çıktı; ama hükmü devam ediyor.”
(Ibni Mace 36/1944; Hanbel 3/61; 5/131,132,183;
6/269).
“Keçinin yemesi sonucu Kuran’dan çıkan taşlama
ayetini Ömer Kuran’a tekrar sokmak istedi; ancak
halkın dedikodusundan korktuğu için cesaret edemedi.”
(Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 8/1431;
Ebu Davut 41/1; Itkan 2/34).
“Bir grup maymun zina yapan bir maymunu
yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları
bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardim
ettim” (Buhari 63/27).
“Bir kadının parmaklarını kesenin cezası şöyledir:
Bir parmak için 10 deve, iki parmak için 20 deve, üç
parmak için 30 deve, dört parmak için 20 deve fidye
vermelidir” (Muvatta 43/11; Hanbel 2/182).
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“Peygamber hiç bir vakit ayak üstünde işemedi”
(Hanbel 4/196; 6/136,192,213).
“Peygamberin ayak üstünde işediğini gördüm”
(Buhari 4/60,62; Hanbel 4/246; 5/382,394).
“Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye
gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara
dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini
öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da
öldürdüler. Peygamber onları yakalattı. Ellerini ve
ayaklarını kesti. Gözlerini oydu. Çölde susuz ölüme
terketti. Biz onlara su vermek isteyince Peygamber bizi
engelledi” (Buhari 56/152, Tib 5/1; Hanbel 3/107,163).
“Musa ölüm meleğinden çok korkuyordu. Bir gün
ölüm meleği canını almaya gelince meleğin yüzüne
tokat atıp bir gözünü çıkardı.” “Allah’ın elçileri arasında
ayırım yapmayınız. Ben, Yunus peygamberden bile
üstün değilim” (Buhari 65/4,5; Hanbel 1/205,242,440;
2/405,468).
“Ben Adem oğullarının efendisiyim” (Hanbel 1/5;
5/540,388).
“Hesap günü tüm peygamberler korku içinde
canlarının derdinde iken, sadece ben ümmetimi
düşüneceğim” (Buhari 97/36).
“Uğursuzluk üç şeydedir, at, ev ve kadın” (Buhari
76/53).
“Peygamber, savaşta kadınların va çocukların
öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi”
(Buhari, Cihad/146; Ebu Davud 113).
“Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca
dünyada depremler olur” (Ibni Kesir, 2/29; 50/1).
“Liderler mutlaka Kureys kabilesinden seçilmelidir”
(Buhari 3/129,183; 4/121; 86/31).
“Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar
şeytandır” (Hanbel 4/85; 5/54).
“Karga fasıktır” (Buhari 59/16; Hanbel 2/52).
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“Allah zamandır” (Muvatta 56/3).
“Allah, ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak
için bacağını açıp baldırını gösterir” (Buhari 97/24,
10/129 ve 68. surenin tefsiri).
“Peygamber 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti”
(Buhari).
“Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen
eve koşar Zeynep’le yatardı” (Buhari, Hibe/8).
“Peygamberin izniyle ihramdan çıkıp Mina’da
bulunan kadınlarımıza yöneldik. Zekerlerimizden meni
damlıyordu “ (Buhari, Hac/81; Müslim Hacc/141).
“Peygamber öldüğünde, zırhı birkaç kilo arpa
karşılığında bir Yahudi’nin yanında rehin duruyordu”
(Buhari 34/14,33,88; Hanbel 1/300; 6/42,160,230).
“Peygamber, Medine’de bir Yahudi tarafından
büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda
ortalıkta dolaştı.” (Buhari 59/11; 76/47; Hanbel 6/57;
4/367).
“Sol elinizle yemeyiniz, içmeyiniz; çünkü şeytan sol
eliyle yer içer” (Hanbel 2/8,33).
“Peygamber, ‘Benden Kuran haricinde hiç bir şey
yazmayınız. Kim benden bir şey yazdıysa onu imha
etsin” (Muslim, Zühd 72; Hanbel 3/12,21,39).
“Ömer, peygamberden, halkın doğru yoldan
sapmamaları için kendisine bir şeyler söyleyip
yazmasını istediğinde; Peygamber: ‘Allah’ın Kitabı
bize yeter’ dedi” (Buhari Itisam 26, Ilim 39, Cenaiz 32,
Merza 17; Müslim Cenaiz 23, Vasaya 22).
“Peygamber Amr b. As’a, söylediği her sözü
yazmasını emretti” (Hanbel 2/162,192,207).
“Kuran’dan başka hidayet kaynağı arayan
sapıtmıştır” (Tirmizi 2906).
“Peygamberin
vefatı
yaklaştığında
odada
içlerinde Ömerin de bulunduğu bir kaç kişi vardı.
Bir ara peygamber : ‘Geliniz, sizin için bir daha asla
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sapmayacağınız bir yazı yazayım.’dedi. Bunun üzerine
Ömer: ‘Peygamber hastalığın etkisiyle ne dediğini
bilmiyor, Kuran yanınızda, Allah’ın Kitabi bize yeter!’
seklinde konuştu.” (Buhari, Cihad 176, Cizye 6, Ilim
49, Merza 17, Megazi 83, Itisam 26; Müslim Vasiyye
20,21,22; Hanbel 1/222,324,336,355).
Kuran, Tüm Kuran, Başka şey değil Sadece Kuran
Allah’ın elçisine uymalıyız (3:31-32; 24:56).
Kim ki Allah’a ve elçisine itaatsizlik ederse yeri
ebedi cehennemdir (72:23).
Allah, elçisi ve son peygamber olan Muhammed’e
Kuran’ı indirdi (27:6).
Peygamberin dünyaya bildirdiği biricik kitap
Kuran’dır (6:19).
Elçinin biricik görevi mesajı iletmektir (16:35).
Sadece Kuran’ı izlemekle emrolunduk (7:2,3;
17:46).
Kuran, hidayetimiz için gerekli her şeyi içermektedir
(16:89).
Allah, hiç bir şeyi Kuran’ın dışında bırakmamıştır
(6:38).
Hikmet, insan ürünü olan hadis kitaplarında değil,
Allah’ın kitabındadır (17:39; 36:2).
Kuran ölülere değil dirilere gelmiştir (36:70).
Kuran’da emredilip yasaklanmayan her şey, bizim
kişisel veya toplumsal seçimimize bırakılmıştır (5:101).
İbrahim Peygamber, İslam peygamberi olarak dini
pratikler olan namaz, oruç, hac ve zekatı ilk başlatandır
ve İbrahim’den sonra gelen tüm elçiler ve müminler
bu ibadetleri uyguladılar (21:73; 2:43,125,183; 3:43;
19:31,59; 20:14).
Kuran’dan başka hiç bir hadise inanıp kaynak
edinmemeliyiz (45:6).
Halkı bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak için bos
hadislere değer verenler için acı bir azap vardır (31:6).
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Uyduruk hadislere (sözlere) ihtiyacımız yoktur;
çünkü Kuran tam detaylıdır (12:111).
En güzel hadis (söz) Kuran’dır (39:23).
Tek geçerli sünnet (yasa) Allah’ın sünnetidir (33:38,
62; 35:43).
Allah’ın bir izni olmadan, ortaya dini hüküm koyanlar
ve onları izleyenler müşriktirler yani putperesttirler
(42:21).
Kuran mücmel değil detaylıdır, kapalı değil apaçıktır
(30:28; 41:3).
Kuran,
bizzat
Allah
tarafından
açıklanıp
detaylanmıştır (11:1; 75:19).
Kuran, inananlar tarafından anlaşılması kolay,
putperestler içinse anlaşılması zor ve imkansızdır
(54:17,22,32,40; 17:46; 18:57).
Bizim için güzel örnek olan Muhammed peygamber
Kuran’dan başka bir hüküm kaynağı kabul etmemiştir
(5:48,49; 6:114; 10:15).
Allah, hadislerin değil Kuran’ın korunmasını
garantilemiştir (15:9; 36:69; 38:87).
Allah’ın kelimeleri tastamam ve mükemmeldir
(6:115).
Şüpheli rivayetlere uyanlar sapmışlardır (6:112).
Allah unutkan değildir (19:64).
Allah, kelime sıkıntısı çekmez (18:109).
Ahret hakkında kuşkusu olanlar Kuran ile
yetinmezler, veya onu başka kitaplarla değiştirmek
isterler (10:15).
Dinlerini mezhep mezhep ayırarak ihtilaf edenlerin
Muhammed Peygamber ile bir ilişkileri yoktur (6:159).
Allah elçisinin ahiretteki tek şikayeti, halkının
Kuran’dan uzaklaşması hakkında olacaktır, hadisten
uzaklaşması hakkında değil (25:30).
Aynı Hata
Yahudiler, Kuran gibi detaylı ve her şeyi açıklayan
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Tevrat’ı aldılar (6:154; 7:145).
Ancak Allah’ın sözleriyle yetinmediler ve gereksiz
bir çok soru sordular. Sorularının cevaplarını Tevrat’ta
bulamayınca uydurmaya başladılar. Nitekim bu şeytanı
tavır sonucunda Misna (söz) ve Gemara (pratik)
denilen dini rivayetler ürettiler.
Tıpkı Yahudiler gibi, Müslümanlar da Muhammed
peygamberin ölümünden sonra uydurdukları binlerce
yalanı peygambere yakıştırdılar. Çok ilginçtir ki bu
uydurma dini kuralları, tıpkı Yahudiler gibi Hadis (söz)
ve Sünnet (pratik) olarak adlandırdılar.
Cahil insanlar, Kuran’da eleştirilen tipte sayısız
sorular sordular ve cevaplar beklediler (2:67-70;
5:101).
Örneğin, uyurken hangi tarafa yatacağız?
Helâya önce hangi ayakla gireceğiz?
Abdest alırken parmaklardan mi, dirsekten mi
yıkamaya başlayacağız?
Sakalımızı ne kadar uzatacağız?
Tırnaklarımızı hangi gün ve hangi sırayla keseceğiz?
Yemekleri hangi elimizle yiyeceğiz?
Hangi sebzeleri ve meyveleri yemek daha sevaptır?
Bu saçma sapan sorularının cevabini Allah’ın
kitabında bulamayınca peygamberin ağzından
cevaplar üretmeye başladılar. Çelişkiler ve hurafeler
dolu bu yalan rivayetler üzerinde tartışmaya ve mezhep
mezhep bölünmeye başladılar.
Özellikle, münafıklar bu ortamdan yararlanarak yüz
binlerce hadis ürettiler. Kuran’ı Kerim bu münafıkları
çok önceden haber vermekte ve bizi uyarmaktadır
(6:112-116).
İlgi çekicidir ki peygamberin bir numaralı
düşmanlarından olan Buhari, peygamberimize iftira
ve hakaretlerle dolu kitabını peygamberin vefatından
ikiyüz yıl sonra yazmıştır.
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Kuran’ın Öngörüsü:
Kuran, peygamber düşmanlarının yalanlar uydurup
bunları peygambere yakıştıracaklarını haber vermekte
ve bu yalancılara yanıt olarak Kuran’ın detaylı ve
yeterli olduğunu bildirmektedir (6:112-116).
Kuran bu yalanları “Hadis” olarak adlandırmaktadır.
Yüce Allah, peygamberi putlaştıran müşriklerin ve
münafıkların bu uyduruk rivayetleri “Hadis” diye
adlandıracaklarını zaman üstü bilgisiyle elbette
biliyordu. Peygambere iftira eden hadisçilerin,
yalanlarını “Aqval = sözler”,
“AHBar = haberler”, “Hikam = hikmetler”, yahut
Arapçanın zengin kelime hazinesinden başka herhangi
bir isimle adlandırmamaları dikkat çekicidir. Hemen
hemen her hususta ihtilaf eden bu insanlar ittifakla
bu yalanlarını “Hadis” kelimesiyle adlandırdılar. Bu,
Kuran’ın kaçınılmaz bir öngörüsünün gerçekleşmesiydi:
*... Bu, uydurma bir hadis değildir. Ancak kendinden
önceki kitapların doğrulayıcısı, her şeyin detaylı
açıklaması, inanan bir toplum için bir rehber ve
rahmettir” (12:111).
Hadis ve sünnet izleyicileri, Kuran’ın tamam,
mükemmel ve tam detaylı olduğunu bildiren bir
çok ayete rağmen (6:19, 38,114,115,) altmış cildi
asan hurafeler ve yalanlar külliyatının Kuran’ı
tamamlamadığını iddia etmektedirler.
Yukarıdaki 12:111 ayetinde Allah, bizim uydurma
hadislere ihtiyacımız olmadığını, Kuran’ın bir rehber
olarak tam anlamıyla her şeyi açıkladığını bildirmekle
hem Hadisi ve hem de Hadisçilerin temel iddialarını
mahkum etmiştir.
Allah, onlara sorar: “Allah’tan ve ayetlerinden sonra
başka hangi hadise inanıyorlar?” (45:6).
Onlar söyle cevap verirler: “Allah’ın ayetlerinin
yanında, Buhari’ye, Müslim’e, Tirmizi’ye, Ibni Hanbel’e,
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Ibni Mace’ye, Ebu Davud’a, Ibni Kesir’e, Kafi’ye,
Mecmüatül Abbasi’ye, Nehcül Belaga’ye ve daha
nicelerine inanırız!”
Allah, onlara meydan okur: “Doğru sözlüler iseler
ona (Kuran’a) benzer bir hadis getirsinler!” (52:34).
Cevap olarak, Ebu Davut adli kutsal hadis kitaplarıyla
peygambere iftira ederler: “Bana Kuran, ve bir de
benzeri hadis verildi.”
Allah, geçmişin ve geleceğin haberlerini içeren
Kitabında (11:49; 6:5; 38:88) hadis izleyicilerini söyle
tanımlar:
“Halktan öyle kimseler var ki bilgisizce Allah’ın
yolundan saptırmak ve onu küçük düşürmek için bos
hadisleri izlerler. İste onlara küçük düşürücü bir azap
vardır.” (31:6).
Kuran, peygambere iftira edenlerin ve Kuran’ın
tamam ve detaylı olduğuna inanmayanların aslında
ahrete kesinlikle inanmadığını bildirir (6:112-116).
Bu yüzden apaçık ve kolay olan Kuran’ı anlayamazlar
ve onun zor ve kapalı olduğunu iddia ederler. Kuran’a
göre, Allah’ın hükmüne, insanların hükmünü ortak
kosan putperestler, Kuran’ı anlayamazlar. Böylece,
bu iddiaları aslında kendilerinin gerçek müminler
olmadığının bir itirafıdır.
“Kuran okuduğun zaman seninle, ahrete
inanmayanların arasına görünmez bir perde çekeriz.
Kalplerine onu anlamalarına engel olacak kabuklar,
kulaklarına da ağırlık koyarız. Rabbini yalnız Kuran’da
andığın zaman arkalarını dönüp kaçarlar.” (17:45,46)
Hadis kelimesi Muhammed’e ilişkili olarak Kuran’da
iki kez geçer. Hem de Sünnilerin ve Şiilerin hadis
konusundaki iddialarını tersler bir biçimde... Hadis
kelimesini Muhammed peygamberin sözleri olarak
kullanan iki ayetin işareti tartışmamız açısından çok
önemlidir. Geleceği bilen Allah, hadis kelimesini
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Sünnilerin ve Şiilerin iddia ettiği gibi dini öğretiler
için değil, peygamberin kişisel sözleri için kullanır.
Üstelik her iki yerde de, Yüce Tanrı hadis kelimesini
olumsuz bir bağlamda kullanır. İşte, Kuran’ın gaybi
tecellilerinden iki örnek:
“Ey inananlar, yemeğe çağrılmadan peygamberin
evlerine girmeyiniz... Yemeği yiyince dağılın; bir hadise
(söze) dalmayın...” (33:53).
“Peygamber, eslerinden birine gizli bir hadis (söz)
söylemişti; fakat esi, o sözü ifşa edince Allah da onun
bu davranışını peygambere bildirdi. . . “ (66:3).
Yukarıdaki her iki örnekte de göreceğiniz gibi “hadis”
kelimesi peygamberin sözleri olarak kullanılınca
şu Kuranı öğüt verilir: Hadis, peygamberin şahsi
sözleridir ve biz onlara dalmamalıyız (33:53) ve onları
başkalarına rivayet etmemeliyiz (66:3).
Binlerce hadisin Hz. Aişe’den gelmesini (veya iftira
olarak ona atfedilerek rivayet edilmesini) lütfen 66:37 ayetlerinin ışığında değerlendiriniz. Peygamberin
cinsel hayatini müstehcen ifadelerle ve palavralarla
abartarak nakleden hadislerin yer aldığı kitaplar
maalesef Müslümanlarca kutsal kaynaklar olarak
kabul edilir.
Sünnete gelince... Sünnet; yasa, sistem, emir
anlamlarına gelir. Kuran’a göre bir tek geçerli sünnet
vardır: Sünnetullah; yani Allah’ın sünneti, Allah’ın
yasası (33: 38,62; 35:43; 40:85; 48:23)
Allah’ın, kendisi için istediği bir şeyi yerine
getirmekte, peygambere herhangi bir güçlük yoktur.
Sizden önce geçenler arasında da Allah’ın sünneti
böyle idi. Allah’ın emri, ölçülüp biçilmiştir. (33:38).
“Bu, daha önceki nesiller için geçerli olan Allah’ın
sünnetidir. Allah’ın sünnetinde değişiklik bulamazsın.”
(33:62).
İslam’ın diğer kaynaklarından biri olarak bildirilen
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"icma" kelimesinin ve türevlerinin Kuran’daki geçişi
de onu kutsayan anlayışı gaybi olarak mahkum eden
bir anlam ve bağlam sergiler... Allah’tan başkaları için
kullanıldığında “icma” ve türevlerinin sürekli olumsuz
bir anlam taşıması rastlantı midir? (20:60; 70:18;
104:2; 3:173; 3:157; 10:58; 43:32; 26:38; 12:15; 10:71;
20:64; 17:88; 22:73; 54:45; 28:78; 7:48; 26:39; 26:56;
54:44...).
Kuran’ın Yanında Sayısız Hadis Kitapları
Sunni ve Şii mezheplerinde hadis kitaplarının gerçek
sayısı belli değildir. Sayısı belirsiz hadis kitaplarındaki
“doğru” hadislerin sayısı da belli değildir.
Kiminin sahih kabul ettiğini bir başkası zayıf veya
uyduruk kabul etmektedir. Her mezhep, kendi kriterine
göre bu kitapları sıralamakta ve içindeki hadisleri
yine kendi kriterine göre doğruluk sınıflamasına
tabi tutmaktadır. Bununla birlikte Sunni mezhepler
genellikle altı hadis kitabinin “en doğru” olduğuna
inanırlar. Kütübi Sitte (Altı Kitap) diye ünlü bu hadis
kitapları şunlardır: Buhari, Müslim, Tirmizi, Ibni Mace,
Nesai ve Ebu Davud. Bunlara ilaveten Ibn Hanbel,
Muvatta ve Darimi de güvendikleri ve Kuran’a ortak
koştukları kitaplardandır.
Sunni din adamları, Buhari’de Kuran ile çelişen
hadisleri Kuran’a tercih etmekte tereddüt etmezler.
Öyle ki Hanefi mezhebinin alimleri, hadis ile Kuran
çeliştiğinde hadisin Kuran’ı iptal edebileceğini iddia
etmişler ve bunu bir mezhep görüsü olarak topluma
dikte etmişlerdir. Örneğin onlara göre 2:180 ayeti
ve 4:24 ayetinin son bölümü hadis tarafından
neshedilmis yani iptal edilmiştir. Diğer mezhepler de
söz konusu ayetlerin hükmünü reddetmekle birlikte
bu reddedişlerinin sebebi olarak hadisleri gösterme
cesaretini bulamamışlardır.
Bu tartışmadan sonra simdi ilk sorumuzun şıklarını
yöneltelim:
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a) Konunun başında, sizin en güvenilir kaynağınız
olan Buhari’den ve diğer hadis kitaplarından
örnek olarak alıntıladığım hadisler hakkında ne
düşünüyorsunuz? Bunların kaç tanesi doğrudur?
Niçin?
b) En kutsal hadis kitabınız olan Buhari, neden
peygamberden iki yüz yil sonra yazıldı? İşkencecilikten
tutun cinsi sapıklığa kadar, Peygamberimize birçok
hakaret ve iftirayı esirgemeyen Buhari’yi neden kaynak
ediniyorsunuz?
c) Biz 114 sureden ve 6346 ayetten oluşan Kuran’a
inanıyor ve onu, dinimizin biricik kaynağı olarak kabul
ediyoruz. Kuran’ın yanı başında dininizin kaynağı
olarak kabul ettiğiniz hadis kitaplarınız kaç tanedir?
İçlerinde kaç tane “doğru hadis” ve kaç adet “uydurma
hadis” mevcuttur?
d) Hadis, Kuran gibi önemli bir kaynak ise neden
Allah Kuran’ı korumayı garantiledi de hadisi Kuran
gibi korumadı? Neden Muhammed peygamber, Kuran
gibi hadisi de yazdırmadı? Neden Ebu Bekir, Ömer,
Osman, Ali bu işi üzerlerine almadı?
e) Kutsal hadis kitaplarınızda defalarca tekrarlanan
su hadis hakkında ne düşünüyorsunuz? “Peygamber
ölüm döşeğindeydi. Etrafındaki sahabelere ‘bana bir
kağıt getirin de size bir şey yazayım ki bundan sonra
sapmayasınız’ diye seslendi. Orada bulunan Ömer,
‘Peygamber hastalığın etkisiyle ne dediğini bilmiyor.
Yanınızda Kuran var. Allah’ın Kitabi bize yeter!’ diyerek
peygamberin yazmasını engelledi.” (Buhari: Cihad
176, Cizye 6, Ilim 49, Merza 17, Megazi 83, Itisam 26;
Müslim: Vasiyye 20,21,22 ve Ahmed b. Hanbel 1/ 222,
324, 336, 355 )
f) Allah’tan ve ayetlerinden sonra hangi hadise
inanıyorsunuz? 45:6
g) Neden Buhari, Hanefi mezhebinin imamı Ebu
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Hanife’den bir tek hadis bile rivayet etmediği halde,
Mervan b. Hakem gibi, orijinal Kuran’ı yakan bir
zalimden, Ebu Hüreyre gibi sabıkalı bir yalancıdan
hadis rivayet eder?
h) Kuran tamam, mükemmel ve detaylı mıdır?
Kuran anlaşılması zor bir kitap mıdır?
i) “... Rabbini yalnızca Kuran’da andığın vakit, dönüp
kaçarlar.” (17:46) ayetindeki “yalnızca” kelimesinin
yerini neden değiştirip anlam kaydırıyorsunuz?
11 İNFAZLAR
1. Aşağıda belirtilen işkenceyi yapanlar Hıristiyan’dır.
Hıristiyanların kitabı İncil’de şöyle yazılmaktadır:
“Fakat ben size der; düşmanlarınızı sevin, ve size
eziyet edenler için dua edin...” ( İncil, Matta. 5/44)
Aklı başında bir insan şu soruyu sormalıdır:
“Peki, Allah; peygamberleri ile, kitapları
işkenceleri önleyemiyorsa niçin vardır?

ile

Bu soruma “Ana avrat sövmeden” yanıt verecek
aklı başında bir dindar yok mudur?
Böyle bir soruyu sormak; Allah’a dine hakaret midir?
Aklı başında bir insan Allah’ı da, Peygamberlerini
de, din adamı olarak geçinenleri sorgulamamalı mıdır?
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2. “Beşerin garip delaletleri var; putunu kendi yapar
kendi tapar…”
Bu sözler Tevfik Fikret’ten… Bir de benden var:
“İnsanlar hayallerine tapar…”
+
Yukarda iki infazın fotoğrafları var.
Bu infazlar insanlığın yüzünde tokat gibi patlar.
İlkinde koyun keser gibi tekbir getirilerek kafası
kesilen Hıristiyan Nicholas Berg var.
Güney Koreli Kim Sun-ill, ile iki Bulgar şoför de
daha önce boynu vurulanlar..
İkincisinde Müslüman olduğu halde kafasına kurşun
sıkılan Murat Yüce var...
Anlaşılan Türk ve Müslüman Murat Yüce’ye
ayrıcalıklı davranmışlar…
Boynunu vuracaklarına kafasından kurşunlamışlar…
Bütün bunları da tekbir getirerek, Bismillah diyerek
yapmışlar…
Hani “Mümin müminin kardeş”iydi (K. 49/10). Hani...
Fesat sebebi yokken bir cana kıyan bütün insanları
öldürmüş gibi olur.” (K. 5/32) du…
63

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

Bu
boyunları
vurulanların,
kafasından
kurşunlananların ne günahı var?
Onlar ekmek parası kazanmak için gurbet ellerde
şoförlük yapar…
Müslüman Türk yurttaşları bunları yapanlara
“YAPMA DİN KARDAŞIYIZ!” dese ne çıkar?
Ne desem boşuna: “Tanrı’dan büyük olmaya çalışan
Şeytan var… Bu vahşeti yapsa yapsa Şeytan yapar!..”
+
Bunları yapanlar yanında bir de “Atan din
kardaşımız!” da var.
Bu atmasyonu da Eski Diyanet İşleri Başkanı ve
büyük din bilgini (!) Süleyman Ateş kardaşımız yapar…
“Bunu hiçbir din kabul etmez buyurmuş!” allamemiz
(İkinci fotoğrafın altına bkz); amma velâkin “Cihat olsa
imiş boynu vurulurmuş!” (Bkz 3 Ağustos 2004 tarihli
Vatan).
Allah, Allah! İnsanlıktan zerre kadar nasibi olan
düşman da olsa bir başkasının boynunu nasıl
vururmuş…
Medyamızın kimi beyni sulanmış aydınları da
Süleyman Ateş’le aynı kafada.
Al birini vur ötekine ne söylesek etmez fayda…
Ne derlerse desinler gerçek ortada. Önce baksınlar
Tevrat’a:
Tevrat’ta: “Kemikleri kırarak öldürme!”;
İncil’de: “Elbiseyi satıp kılıç alarak savaşa girme…”
Kuran’da:
“…düşmanın
boyunlarını
vurup
parmaklarını doğrama…” (K. 8/12)
Bereket bunlar kurbanlarına yine de insaflı
davranmışlar;
Yalnızca
boynunu
vurmuşlar,
kafasından
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kurşunlamışlar; ama, hiç olmazsa parmaklarını
doğramamışlar...
Unutmayın: “Tanrı’dan büyük olmaya çalışan
Şeytan var… Halkı aldatmayı yapsa yapsa Şeytan
yapar!..”
+
İnsanlar oldu olalı savaş yapar;
Dinli-dinsiz diye birbirinin canına kıyar…
Bütün savaşlar: Kine, nefrete, öfkeye, vahşete
kaynaklık yapar…
Oldu olalı bu Allah var.
Bu Allah, savaşları önleyemeyecekse neye var?
Av. Hayri Balta, 4.8.2004
NOT: Eksiğim, yalanım, yanlışım, duygusal
davranışım; ayrıca yazdıklarımdan rahatsız olan
varsa, bildiriniz…
+
“Atma Din Kardaşıyız” başlıklı yazıma gelen yanıt:
olay tamamen siyasi-iktisadi bir arka plana sahip..
ayrıca bu yapılanlar islamın safiyetine de bir leke
sürmez… kişilerin kirliliğidir sadece... dinle falan ilgisi
yok..Tevrat ve incili de iyi okumanızı salık veririm..
bugün İsrail (Tevrat) ve İngiltere-abd (İncil) üçlüsü,
neye göre şekillendiriyorlar politikalarını sizce...
Adamlar fanatik dinci (moda tabirle)... ama sizin
özelde ıslama bir husumetiniz varsa, bunu da açıkça
söylersiniz... biz de sizi literatürümüzdeki kelimelerden
biriyle tanımlarız: ‘gavur’ (halk diliyle)..:)), 5.8.2004
+
İşte verilen yanıt:
Sayın İbrahim,
Önce sevgi sundum.
Beni gördüğün için memnun oldum. Ne var ki
söylediklerini biraz duygusal buldum.
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Yazımı okumuşsun,
Yanıt vermeye değer bulmuşsun.
Ama, ne adımı anmışsın, ne merhaba demişsin,
Allah’ın bir selamını bile esirgemişsin…
Sonra insan kendi ad ve soyadını açıkça yazmaz
mı?
Bir de tarih atmaz mı?
Ne ise anlaşılan öfkelenmişsin.
Bana hak etmediğim bir sıfat vermişsin.
Anlaşılan “Atma Din Kardeşiyiz” başlıklı yazımı
hazmedememişsin.
Ben ne demişim sözünü ettiğim yazımda.
Demişim vardır bütün dinlerde, insanın canına
kıyma.
İşte:
Tevrat’ta: “Kemikleri kırarak öldürme!”;
İncil’de: “Elbiseyi satıp kılıç alarak savaşa girme…
”Kuran’da:
“…düşmanın
boyunlarını
vurup
parmaklarını doğrama…” (K. 8/12) Yalansa, söyle…
Söyle…
Bir de dinlere karşı değil de savaşa karşı olduğumu
söylemişim.
Çünkü, kinin, nefretin, öfkenin, vahşetin yaratıcısı
savaştır demişim.
Bütün savaşlar: Kine, nefrete, öfkeye, vahşete
kaynaklık yapar…
Oldu olalı bu Allah var. Bu Allah, savaşları
önleyemeyecekse neye var?
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Ama sen ne diyorsun bana.
İşte dediklerin oku bir daha:
“...ama sizin özelde İslam’a bir husumetiniz varsa,
bunu da açıkça söylersiniz.. biz de sizi literatürümüzdeki
kelimelerden biriyle tanımlarız: ‘gavur’ (halk diliyle)..:))
Benim canım kardeşim, benim husumetim, vahşi
kapitalizm, sömürgeci emperyalizm, teröre, şiddete
bulamış İslam terörizm’inedir.
İslam’ın çağımız hukukuna aykırı şeriat kuralına,
günümüz ahlakına uymayan hükümlerinedir…
1500 yıl önceki toplumun koşullarına göre
konulmuş kuralların; günümüz toplumuna, çağdaş
cumhuriyetimize giydirilme eyleminedir…
Burada sırası gelmişken sözlerimle ilgili örnek
verilmelidir:
Günümüzün, hemen hemen bütün toplumlarında,
işkence ve öldürme cezası yürürlükten kaldırılmış olup
vatan hainine bile işkence edilmemekte, idam cezası
verilmemektedir.
Ve bunlar insanların koyduğu hükümlerdir.
Şimdi dikkatlice oku: Kurandaki şu hükmü:
“Allah ve Resulü ile harbeden ve yeryüzünde
fesatçılığa koşanların cezası ancak öldürülmeleri veya
asılmaları yahut da elleri ve akları çaprazvari kesilmeleri
kesilmesi veya yeryüzünde sürgün olunmalarıdır. Bu
ceza onlara dünyada zillet ve hakarettir. Ahirette ise
onlara büyük azap vardır.” (K. 5/33) Öyle sanıyorum
ki ahirette de muhakkak “irinli su içirilecektir.” (K. 14/6)
Biliyorum Kuran’ın bir ayetine inanmayan kafir
sayılır.
Hayri Balta, çaprazvari el kesmeye, suçlulara irinli
su içirmeye karşı olmakla kafir sayılacaksa bu kafirliğe
bayılır…
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Artık insanları; kafirlikle, mürtetlikle, zındıklıkla
suçlamanın zamanı geçmiştir.
Artık insanlar körü körüne inanmayı değil de aklı
seçmiştir.
Hem sen beni kafir (gavur) saysan ne çıkar,
saymasan ne çıkar.
Kafirlikle suçlanmaktan ancak cahiller korkar…
Hem ne var gavurlukta; dünyada Müslümanının
dört misli kafir, müşrik var.
İnsanlar kâfir, müşrik oldular diye ne güneş mavi
doğar, ne de ay ağlar…
Daha söyleyeceklerim çoktur.
Bakalım İbrahim arkadaş söylediklerimi nasıl
karşılayacaktır.
Şimdi kal sağlıcakla, sevgi sana…
Av. Hayri Balta, 6.8.2004
12 BİLİYORUM İSLAM’DA BU YOK
DİYECEKSİNİZ…
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Bu fotoğraf Kuran’daki Maide suresi 33. uygulanması
mıdır yoksa uygulanması halinde görülebilecek görüntü
müdür? Bu ayeti Diyanet Çevirisinden alıyorum: “Allah
ve Peygamberleriyle savaşanların ve yeryüzünde
bozgunculuğa uğraşanların cezası; öldürülmek veya
asılmak yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek
ya da yerlerinden sürülmektir. Bu onlara dünyada
rezilliktir. Onlara âhirette büyük azâp vardır.”

Yeter yahu!!!
Bulmuşsunuz 3-5 resim yıllardır yollayıp durursunuz.
Siz nerde yaşıyorsunuz? Kan görmek, vahşet içeren
resimleri görmek çok mu hoşunuza gidiyor? Evinizde
poster yapıp duvarlarınıza da astınız mı bu resimleri???
Siz ne istiyorsunuz? Olmasını istediğiniz şey nedir?
Papağanlar bile zaman içinde daha iyi ve yeni
kelimeler öğrenir, kendilerini geliştirir. Yazık ki siz o
kadar bile olamamışsınız!!! Şu mailleri yazmak için
ayırdığınız zamana yazık!!!
Gülay Kutlu, 6.8.2004
+
Gülay Hanım,
Önce sevgi sundum.
Anladım; adımı anmamışsın ama…
Sen bu yazıyı bana yazmışsın.
İzin ver, önce şu soruna yanıt vereyim: “Siz nerde
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yaşıyorsunuz? Kan görmek, vahşet içeren resimleri
görmek çok mu hoşunuza gidiyor? Evinizde poster
yapıp duvarlarınıza da astınız mı bu fotoğrafları???”
(Açıklama: Gülay Hanım bu sözleri çapraz kesme
fotoğrafı için söylüyor…)
Gülay hanım, canım kardaşım, kan ve vahşet
görmemektir amacım.
Bu kana, bu vahşete neden olmamak için ve de
büsbütün ortadan kaldırmak için şeriatın uygulamasını
gösteren bu tür fotoğrafları her eve asmak lazım.
Ki insanlar; görsün tanısın…
Allah kelamı ve de emri diye dayatılan şeriat
kurallarını kabul ettiği takdirde başına gelecekleri
görsün, anlasın.
Suç işleyenlerin elleri ayakları çapraz kesilerek
cezalandırılmasın.
Yaratanın yarattığı güzelim insanlara acımasızca
kıyılmasın.
“Siz ne istiyorsunuz? Olmasını istediğiniz şey
nedir?” diye soruyorsun ya işte istediğim şey budur.
Bu ilkel cezanın, kah ve vahşet görüntülerinin
ortadan kaldırılmasıdır.
Hayri Balta “Kan ve vahşet görmek istemiyorum!”
derse kâfir mi sayılır.
Diyorsun bir de: “Papağanlar bile zaman içinde
daha iyi ve yeni kelimeler öğrenir. Yazık ki siz o kadar
bile olamamışsınız!!!”
Papağan diye 1400 yıldır söylenenleri geliştirmeden
pişirip pişirip önümüze koyanlara denir…
Ben her gün ve gün be gün yeni yeni şeyler
söylüyorum; bu durumda bana nasıl papağan denir?
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“Şu mailleri yazmak için ayırdığınız zamana yazık!!!”
diyerek bana acımışsın, acımakta haklısın.
Eğer şeriat tehlikesi olmasaydı kim bilir ben ne
güzel öyküler yazardım? Ne güzel ney üfler, ne güzel
tef vururdum. Ne güzel org çalardım…
Şimdi şeriatın ne menem bir şey olduğunu ilişkin bir
örnek daha sana.
Biliyorum, buna karşın, “İslam’da böyle şey olmaz!
diyeceksiniz bana.
Sizler “İslam’da böyle şeyler olmaz” diyorsunuz
ama Hizbullah’ın domuz bağı ile işkence yaparak
öldürdüklerini, ölüm evlerinden çıkan cesetleri,
İstanbul’da Sinegoğlara yapılan saldırıları, Irak’ta
boyunları vurulanı, kafasından kurşunlananları
okuyup görüyorsunuz gazetelerde. Yine de toz
kondurmuyorsunuz şeriata.
İşte örnek: Dünkü gazetelerde çıkan haber: “El
Kaide’li Teröristlerin Yeni Vahşeti: IRAK’TA, KURAN
OKUYAMAYAN 50 KİŞİYİ KURŞUNA DİZDİLER.”
(6.8.2004 tarihli, D.B. Tercüman, Milliyet, Gözcü ve
diğer gazataları.)
Bu tür olaylar 1970-1980 yıllarındaki anarşi
döneminde de yaşandı.
Arapça dua okumayı beceremeyenler sağcılar
tarafından takır takır kurşunlandı…
Biliyorum İslamcılar bütün bu olanlara karşın
“İslam’da böyle şey yoktur!” diyecektir.
Desinler, desinler; ama çok yakında görecekler
“İslam’da böyle şeyler var mıdır, yok mudur, var
olduğunu şeriatçı militanlar kendilerine gösterecekler.
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Bir örnek daha: Şeriat yönetiminde erkekler için
sorun olmayacak.
Bütün kabak kadınların başında patlayacak.
Erkekler dörde kadar alıp alıp boşayacak. (Ali’nin
oğlu İmam Hasan, dörde kadar alıp boşaya boşaya tam
110 evlilik yapmıştır. Bak. İhyay-ı ulumiddin, Gazali).
Dik başlılık eden kadınları kocaları tokatlayacak.
Karısının var olduğunu yalnız yatak odasında
hatırlayacak.
Canı çektiğinde karısına tarlası gibi girecek.
Şeriat mücadelesi veren bacılarımıza bu Allah’ın
emri denecek.
Bir de kâfirlere karşı açılacak cihad sonunda;
erkekler ölecek, kadınların çoğu dul kalacak…
Yalanım, yanlışım, duygusal davranışım varsa
göster hidayete ereyim.
Üstelik bir de sana teşekkür edeyim.
Yalanı savunmak zordur Gülay Hanım.
Sen yalana saplanıp kalmışsan
“Allah (akıl) yardımcın olsun!” demekten başka ne
yapayım?
Var git sen kendi yoluna.
Eğer bir kere karışırsam inancına, ne dersen de
bana…
Var inancını rahat rahat yaşa…
Senden bir tek ricam var. Allah’ın emri diye kendi
inancını dayatma; devlete, topluma…
Sen, 1400 yıl önceki öğretiyi tekrarla; ama ne olur
1400 önceki öğretiyi tekrarlamadığım için papağan
deme bana.
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Şimdi kal sağlıcakla, yeniden saygılar, sevgiler
sana…
Av. Hayri Balta. 7.8.2004
+
Ben inancımı rahat rahat yaşıyorum Sayın Balta,
Size küçük bir sorum olacak; hepimiz okulların
açık olduğu dönemlerde BAZI ÖĞRETMENLERİN
okullarda çocukları dövdüğünü hatta hastanelik ettiğini
biliriz. Şimdi burada suçlu, Okul mudur, Öğretmenlik
Sıfatına sığınıp dayağı atan mıdır yoksa o insanın
kendisi midir?
Kanunen 2,5 ayını doldurmuş olan gebe bir kadın
keyfi kürtaj yapamaz (sağlık yönünden herhangi bir
sakıncası yoksa). Ama parayı bastırdığın zaman bal
gibi de yapar. Demek ki doktorlukta yanlış, kötü bir
şeydir!!!
Kadının evdeki bir bardakla aynı değerde görüldüğü
bir dünya düzenini kimse istemez. Bende istemem ve
olmaması için elimden geleni yaparım ama sizde beni
anlayın. Ben nerdeyse iki yıldır aynı adamın aynı kesik
elini görüyorum ve artık midem bulanmaya başladı bu
tutumunuzdan. Bize kıt zeka muamelesi yapıp hep aynı
resimleri yolluyorsanız söyleyeyim BİZ O RESİMLERİ
EZBERLEDİK.
Sonuç olarak benim sarıldığımın yalan mı veya
gerçek mi olduğu kanaatini verebilecek kadar bilgili
görmüyorum sizi. Siz önce DİNLERE mi yoksa İSLAMA
mı karşınız karar verin.
Herkesin tuttuğu yol kendince doğrudur. Ama
vardığımız nokta ne yazık ki aynı olacak. Aynı yerde
İLAHİ ADALETİN ÖNÜNDE hepimiz bugünün hesabını
vereceğiz ve asıl yalanı, gerçeği orda görüceğiz.
Allah sizinde kalbinize merhamet verir inşallah
ki bizi daha fazla kanlı, bacaklı resimlerle baş başa
bırakmazsınız.
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Saygılarımla
Gülay Kutlu, 8.8.2004
+
Sayın Kutlu,
Centilmence, efendice,
vermekle ettin beni mutlu.

Müslüman’ca,

yanıt

Mektubuna seve seve yanıt vereceğim;
Ama, şu an yorgunum hazır değilim.
Yarın bir toplantıda konuşacağım.
Toplantıya gitmeden önce hazırlanacağım.
Size yanıt vermeye zaman bulamayacağım.
Salı günü toplantı sonrası dinlenmezsem kendime
gelemem.
Bu nedenle gerektir Salı günü dinlenmem.
Ancak bu zaman aralığında olacak, sizden bir
isteğim.
Öğrenim durumunuzu merak etmekteyim.
Eğer öğrenim durumunuzu bildirirseniz,
Öğrenim durumunuza göre idare-i kelâm edeceğim.
Şimdi kal sağlıcakla,
Centilmence, efendice yanıt verdiğin için teşekkürler
sana…
Av. Hayri Balta, 8.8.2004
+
Sayın Balta,
Öğrenim
durumumun
konumuzla
alakasını
kavrayabilmiş değilim. Yani üniversite mezunu
olsam ya da ilk okul mezunu olsam sizin için ne
değişecek? Diplomaya ya da okula göre insan
seçenlerden misiniz? Ama mutlu olacaksanız
söyleyeyim İktisat öğrencisiyim.
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Yapacak olduğunuz konuşmada size başarılar
dilerim.
Saygılarımla
Gülay Kutlu, 8.8.2004
+
SN. Kutlu,
Kızmışsınız! Normaldir.
Maalesef
Müslümanlık
adına
yapılanların
resimleridir bunlar.
İzninizle ben de bir kaç tane yolluyorum.
Ben şahsen gönderilenleri ilgiyle izliyor din
adına yapılanları bütün çıplaklığıyla öğreniyorum,
sanıyorsam bu gurubun amacı da bu.
Saygılarımla
Ayhan Önay, 7.8.2004
+
Sayın Hayri Balta,
Ellerinize beyninize sağlık efendim.
Gülay hanıma mükemmel bir ders vermişsiniz.
Ne zamandır kıyasıya çatıştığım birisidir bu isim.
Zannedersem büyük bir çıkar karşılığı satıyor
kalemini.
Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size.
İyi ki varsınız efendim.
Bunların yüzünden ya tımarhanelik ya hapishanelik
olacağım neredeyse.
Çetiner Çalış, 7.8.2004
+
Sayın Balta,
Kusura bakmayın ama din konusunda derin bir
bilgisizlik -ve belki de art niyet- içinde görüyorum
sizi... Eğer yazacaklarımın size gerçekten bir faydası
olabileceğini anlasaydım, daha çok vakit ayırarak daha
detaylı ve geniş yazardım. Fakat görüyorum ki peşin
hükümlülük ve şartlanmışlık içinde alaycı bir üslubu
sürdürüyorsunuz.
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Amacınız konu konuyu açsın, medeni bir tartışma
olsun babında meseleleri ele almak, sorgulamak
değil, karalamak, kötülemek... Dinle, dindarlarla kafa
bulmak... Yani üzüm yemek değil, bağcı dövmek...
Buradan bakınca öyle görünüyor en azından...
***
Şeriat diye kötülemeye çalıştığınız şey Kuranın
apaçık hükümleri ve Allah'ın kesin emirleridir. Şeriat
ile, Kuran ile, Allah ile mücadele etmek, ne sizin ne
de başkasının karı değildir. Allah ile mücadele etmeyi
amaçlayanları Allah'a havale ediyoruz, kuşkusuz Allah
hesabı çabuk görendir.
“Rabblerini inkâr edenlerin durumu tıpkı fırtınalı bir
günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer.
Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İşte asıl
uzak sapıklık budur.” (İbrahim süresi - 18)
***
Kuranda zulme karşı direnişi ve savaşı
emreden ayetler bulunmaktadır. Büyük ve sınır tanımaz
suçlar için caydırıcı ve gerektiğinde aşağılatıcı cezalar
bulunmaktadır. Fakat Kuranda zulmetmeyi, haksızlıkta
bulunmayı, haddi aşmayı emreden ayet yoktur. Durum
böyleyken zulme karşı savaşmayı emreden ayetleri,
zulüm emreden ayet olarak sunmaya çalışmak hem
büyük bir cehalettir, hem de büyük bir zulümdür. Allah
zulmetmeyi kesin olarak yasaklamıştır. Affetmeyeceği
yegane suçlardan biridir.
Zulüm işleyenler ve haddini aşanlar müslüman/
dinci/islamcı bile olsa durum değişmemektedir.
“Yüzler, diri olan ve bütün yarattıklarını gözetip
duran Allah’a baş eğmiştir. Her kim bir zulüm taşıyarak
gelmişse o gerçekten hüsrana uğramıştır.” (Taha - 111)
HER KİM ZULÜM TAŞIYARAK GELMİŞSE ... ifadesi
ile zulmü işleyenin istisnası ol(a)mayacığı kesin olarak
bildirilmiştir. Bu durumda birilerinin yaptığı cinayetleri
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örnekleyerek İslam’a mal etmeniz, gerçekten büyük bir
haksızlıktır.
Irakta İslamcı El Kaide, el Taliban şöyle böyle
etti deyip örnekler veriyorsunuz. Bir de Irakta
çağdaş, ilerici, demokrat Amerikalıların, Avrupalıların
yaptıklarını anlatsaydınız keşke... Irakta İslamcıların
yaptıkları vahşetleri İslam’a fatura edebiliyorsunuz da,
demokrat batılıların yaptıklarını neden demokrasiye
ve çağdaşlaşmaya fatura edemiyorsunuz? Irak
demokrasi ve çağdaşlaşma adına işgal edilmedi mi?
Ama ben bununla ilgili tek satır laf ettiğinizi görmedim.
(Kutumda bir sürü mailiniz var, hepsi de dine sataşan
ifadelerle dolu...)
Öyle dinci minci fotoğraf göndermeyin. Laik, çağdaş
demokratların yaptıkları pisliklerin ve vahşiliklerin
fotoğraflarını göndermeye kalkarsam bunu hiçbirinizin
ne mail kutusu ne de midesi kaldırmaz. Lütfen
biraz samimi olun! Önünüze gelen her konuyu, her
ayrıntıyı Allah'a, dine sataşma malzemesi yapmayın!
Siz dine, Allah’a, ölüme, ölüm sonrasına
inanmayabilirsiniz. Ama unutmayın ki bu ülkede ve
dünyada yaşayan, milyonlarca, hatta milyarlarca
insanın inandığı, değer verdiği kavramlardır bunlar...
Bu kavramları her seferinde zorlamaya, çarpıtmaya
kalkmanız Müslüman, dindar insanlara saygısızlıktan
başka bir şey değildir.
Saygılarımla.
Maruf Çetin, 7.8.2004
+
Not: Mailin altına tarih atmaya gerek yoktur Avukat
bey. Mailin header bilgisinde zaten tarih bilgisi yer
alıyor.
+
Tebrikler Sn. Maruf Çetin güzel anlatımınız
için, bayağı bilgilendirici ve ibret verici oldu, bu
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konudaki gayretinizin devamını dilerim ama bir
noktada hatırlatmakta fayda var, muhatabınız ve/veya
muhataplarınız hiç bir şekilde bu anlattığınız noktalarda
haklısınız demeyecek, yine onlarca resim gönderecek
ve altlarına kendi kafalarına göre yorumlamalar
ekleyerek, suçu Islama Müslümanlara yıkacaklardır..!
Bu iş bu tip vakalar da sıklıkla görülmektedir....!
Bundan dolayı amaçları yıldırmak, bunaltmak aman
bana ne yahuu dedirterek, muhataplarını kaçırtmak,
tartışmadan çekilmesine sağlamaktır, bunu yapınca
da kendilerini galip gelmişçesine övünüp kasılıp kasılıp
gruplarda endam arz edeceklerdir :=)
Ama edemiyorlar o ayrı....! ;=)
Saygılarımla
Suat Emiroğlu, 8.8.2004
+
İnfaz görüntüleri sahte çıktı
Demek ki öyle her habere atlamamak lazımmış...
(M.Ç)
SAN FRANSISCO (İHA) - Irak’ta El Kaide tarafından
öldürüldüğüne dair bir internet sitesinde görüntüleri
yayınlanan ABD vatandaşı Benjamin Vanderford,
ülkesinde ortaya çıktı. Vanderford, görüntülerin sahte
olduğunu açıkladı.
Benjamin Vanderford, görüntüleri “dikkat çekmek”
ve “sahte bir video kaydı hazırlamanın ne kadar
kolay olduğunu göstermek için” arkadaşıyla birlikte,
Amerika’nın Chicago eyaletindeki San Fransisco
kentinde çektiklerini bildirdi. Vanderford, görüntülerde
kırmızı boya kullandıklarını ve bu işi aylar önce
yaptıklarını belirtti.
Bugün bir internet sitesinde yer alan görüntülerde
Vanderford, boğazı kesilirken görülüyordu.
Maruf Çetin, 8.8.2004
+
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Sayın Önay,
Önce sevgi sundum.
Kimdir bu Semra Hanım merak ettim…
Titri doktor, acaba ne doktoru olmuştur?
Sonra Dr. olmuş bir bayanda anlama yeteneği yok
mudur?
Diyor ki: “Evrenin Genişlemesi...” Kuran’da yazılıdır.
Okuması yazması olmayan bir peygamber bunu
nerden bilmiştir?
Bunu kendisine kim demiştir.
Sözünü ettiği yere baktım,
Kendisi gibi anlamadım.
Şöyle diyor sözünü ettiği ayet: “Zariyat: 47: Göğü
gücümüzle Biz kurduk: Şüphesiz Biz geniş kudret
sahibiyiz..” (Diyanet Çevirisi, 1983)
Bunun neresinde var göğü genişletmek…
Gelelim “Parmak izindeki kimlik” konusuna.
Gösterdiği bu ayette de bir açıklama yoktur dediği
konuda.
Yine Diyanet çevirisinden, işte gösterdiği ayet:
“Biz, onu parmak uçlarına varıncaya kadar bütün
incelikleriyle yapmaya kadiriz.” diyor Kıyamet suresi:
4. ayet…
Her şeyi bilen biz; Kuran’da, “Her şeyi apaçık
anlattık” deyen Allah, “Her insanın parmak ucunu
ayrı ayrı yarattık, hiçbiri birbirine benzemez.” demesi
gerekmez miydi?
Dr. olmuş bir bayanın bunları bilmesi gerekmez mi
idi?
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Bir zahmet gönder bu yazdıklarımı ona.
Doyurucu bir yanıt versin bana…
Daha çok söyleyeceklerim vardır; önce onun ne
dediği anlaşılmalıdır…
Belki benim anlayışım kıt, bu konuda bana yardımcı
olmalıdır…
Saygılarımla,
Av. Hayri Balta, 5.8.2004
+
Sayın Hayri Balta,
Yazdıklarınızda çok haklısınız, ben de bahsi geçen
sureleri İngilizce kuranda Semra hanımın dediği
şekilde anlamadım, hatta sözlükleri bile karıştırdım.
Sonuç olarak aklıma “Kuranı iyi anlayabilmek
için Arapça bilmek lazım” sözü geldi, kendi kendime
‘demek ki Arapça bilmediğim için anlayamıyorum’ diye
düşünmüştüm.
Saygılarımla
Ayhan Onay, 7.8.2004
+
Sayın Hayri Balta,
Guruptaki
yazıları
bazen
geç
okuyup
hemen cevap veremiyorum. Yazdıklarınızdan,
düşündüklerinizden dolayı küfürsel tacize uğruyorsanız
TABULARA, TALANA, YALANA / BALTA atıyorsunuz
demektir.
Cahil insanların söyleyecek, savunacak fikirleri
olmadığından kızdıklarında küfür eder ve şiddete
başvururlar. Bu durum İslam aleminde hep aynidir.
Saygılarımla
Ayhan Onay, 19.8.2004
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13 BİRBİRİNİ GAZA GETİREN DÖRT KAFADARIN
DİKKATİNE…
Sayın Gülay Kutlu,
Önce saygı, sevgi;
İsterim tatmanı mutluluğu ve sevgiyi ve de önce şu
okulunu bitirmeni.
“Size küçük bir sorum olacak” diye başlamışsın
8.8.2004 tarihli yazına
Ve bir de önek göstermişsin bana.
İşte örneğin: “Hepimiz okulların açık olduğu
dönemlerde BAZI ÖĞRETMENLERİN okullarda
çocukları dövdüğünü hatta hastanelik ettiğini biliriz.
Şimdi burada suçlu; Okul mudur, Öğretmenlik sıfatına
sığınıp dayağı atan mıdır?” demişsiniz…
Gösterdiğin örnek çok yerinde…
Ama gösterdiğin bu örnekle başını sokuyorsun
derde.
Eğer okulun müfredatında öğrenciyi dövme diye bir
madde yoksa suç öğretmende.
Burada demek istiyorsun ki suç İslam’ın yanlış
uygulayan kişilerde.
Ama gerçek değildir öyle.
Şimdi söyle. Şu ayet yok mu sizin öğretide: “Allah
ve Peygamberleriyle savaşanların ve yeryüzünde
bozgunculuğa uğraşanların cezası; öldürülmek veya
asılmak yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek
ya da yerlerinden sürülmektir. Bu onlara dünyâda
rezilliktir. Onlara âhirette büyük azâp vardır.” (K. 5/33)
Ben de bu uygulamanın görüntüsünü bu bir
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vahşettir diye görüntülemiştim. (Bu ayet bizzat İslam
Peygamberi tarafından develerini çalıp götüren
çobanlara uygulanmıştır.)
Gerçek saygısı (Allah korkusu) varsa yok
deyemezsin bu ayete.
Demek ki burada suç uygulayanda değil İslamiyet’te.
Ama bu konuda “tık!” yok sizde…
“Kadının evdeki bir bardakla aynı değerde görüldüğü
bir dünya düzenini kimse istemez. Bende istemem ve
olmaması için elimden geleni yaparım” diyorsun bir de.
Bunu diyebildiğine göre bir cevher var sende.
Ama dörde kadar kadın almak, erkeğin karısına
tarla gibi girmek, kadını dövmek, akılsız-beyinsiz-sefih
görmek, kadını mallar arasında saymak ve bunun gibi
kadın aleyhine onlarca örnek yok mu sizin öğretide.
Sen nasıl gidebilirsin üçüncü-dördüncü eş olarak
bir erkeğe?
Bunların hepsi hepsi ayet ayet var sizin öğretide.
Aklı başında bir kadın Allah’ın emri diye nasıl
katlanır bu zillete…
Bu konuda daha ayrıntılı gerçekleri görmek için
İlhan Arsel’in Şeriat ve Kadın adlı kitabına bakmalısın.
Kadını tarla olarak gören ayetin hangi olay
nedeniyle söylendiğini merak etmelisin ve Arif Tekin’in
Muhammed ve Kurmayları adlı kitabından bir tane
edinerek Ömer bölümüne bakmalısın.
Hiç olmazsa bu iki kitabı oku da;
Ondan sonra soyun şeriat militanlığına…
“Sonuç olarak benim sarıldığımın yalan mı veya
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gerçek mi olduğu kanaatini verebilecek kadar bilgili
görmüyorum sizi.” diyorsun ama;
Ben size, bilgisiz demedim ki…
Nerede demişsem isterim bildirmeni…
Ama az yukarda adlarını verdiğim iki kitabı
alıp okursanız anlarsınız şeriat konusunda bilgi
derecenizi…
“Siz önce DİNLERE mi yoksa İSLAMA mı karşısınız
karar verin.” diye sormuşsun bana.
Bir iktisat öğrencisi nasıl sorar böyle bir soruyu
insana.
Hiç mi bakmadın Anayasa’ya.
Haklısın, bu yazar sizin kitabınızda…
Ama şöyle yazar bizim Anayasamızda: “Kimse…
dini inanç ve kanatlarını açıklamaya zorlanamaz.” (TC
An. m. 24/3)
Artık yaşamıyoruz Ortaçağ’da…
Ama yine de ben size söyleyeyim.
Bir kere ben dinlere karşı değilim.
Ben din adına söylenen batıla, hurafelere karşı
biriyim.
Din adına yapılan haksızlıklara ve vahşetedir kinim.
Ben beş para etmez bir insanken,
25 yaşında hidayete erdim birden.
35 yaşında Akşam Ortaokuluna,
39 yaşında Akşam Lisesine,
41 yaşında Hukuk Fakültesine girip avukat oldumsa
bu din ve Tanrı bilgim sayesinde…
Ben sorumsuz, lümpen (Ölü) bir kişi iken; nefsimi
ıslah ettim.
83

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

Bütün heva ve hevesime bir set çektim, dirildim,
Yeniden doğdum) gerçeğe vuslata (Gerçeğe:Tanrı’ya)
erdim.
Ama gerçek saygın (Allah korkun) varsa söyle:
Ben nasıl düşerim şöyle diyen bir Allah’ın,
Peygamber’in, Kitabın peşine:
“Kitap verilenlerden, Allah’a, âhiret gününe
inanmayan, Allah’ın ve Peygamberin haram kıldığını
haram saymayan, hak dini din edinmeyenlerle,
boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar
savaşın.” (K. 9/29 Diyanet Çevirisi. 1988))
Tıpa tıp benzeyen bir de Hadis vardır.
Ama sizlerde yanıt hazırdır.
“Hadisler değişmiş olabilir.”
Sizin okulun müfredatında bulunan bu ayet düşünce
ve inanç özgürlüğüne tecavüz değil midir?
Bu gerçek ortada iken nasıl olur da “İslam’da bu
yok. İslam’da düşüncelere ve inançlara saygı vardır.
İslam bir hoşgörü dinidir!” denebilir…
Artık insanlar bile bu tür tecavüzleri yasaklamıştır.
Bu konuda İnsan Hakları Evrensel Bildirine ve
Anayasamızın 24, 25 ve 26 maddesine bakılmalıdır…
Bunların neresinde kötülük vardır.
Oysa Allah’ın kelamı insanın kelamından yüce
olmalıdır…
Eğer sizler bu ve benzeri şiddet ayetlerini Allah
kelamı, Allah’ın emri diye dayatırsanız insanlığa;
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini yazan insanlık
başınıza çöker ve sizi tarih sahnesinden siler…
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Yani ben Müslüman bir ülkenin, Müslüman bir
ailenin çocuğu olarak çok yakın olan bu tehlikeye
dikkat çekmemeliyim?
Böylece “Papağanlar bile zaman içinde daha iyi
ve yeni kelimeler öğrenir. Yazık ki siz o kadar bile
olamamışsınız!!!” suçlamana çok güzel yanıt verilmiştir.
Söylediğim bu sözleri size, bu güne değin, kim
söylemiştir.
Öyleyse bana papağan demek Hak’kı tepelemektir.
Ben size bir örnek daha göstermiştim. “El
Kaide’li Teröristlerin Yeni Vahşeti: IRAK’TA, KURAN
OKUYAMAYAN 50 KİŞİYİ KURŞUNA DİZDİLER.”
(6.8.2004 tarihli, D.B. Tercüman, Milliyet, Gözcü ve
diğer gazeteleri.) ve sormuştum:
“Bu olur mu?” demiştim.
Ama bu konuda da çıt çıkmadı sizden, boşuna bir
yanıt beklemiştim.
Bu gün Kanal 7 Televizyonun sabah haberlerinde
Irak’a giden Türk şoförlere canlarını kurtarmak için
namaz kılma öğretiliyordu.
Ne yapsın adamlar, canları elden gidecek, kafaları
kesilecek, elbette secde yatıyordu…
Ama sizler “Şeriat Allah’ın emri. Bir ayetini kabul
etmeyenin kâfir denir, katli vaciptir” ilkesi gereğince;
“kellesi kesilir, boynu vurulur, parmakları doğranır.”
diyorsunuz.
Bu inanç gereğince dünyaya savaş açıyorsunuz.
Böylece
Tanrı’dan
(olması
gerekenden)
uzaklaşıyorsunuz.
Bütün bunlar senin Okulunun müfredatında var.
İşte sizinkiler bu müfredata göre işlem yapar…
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Bunların insan haklarına aykırı olduğunu
söyleyenlere savaş açıyorsunuz.
Bu nedenle ben size: “Yalanı savunmak zordur
Gülay hanım. Sen yalana saplanıp kalmışsan ‘Allah
(akıl) yardımcın olsun!’ demekten başka ne yapayım?
demişim.
Böylelikle Hak’kı teslim etmişim.
Bu söylediklerim sizi hiç mi hiç düşündürmemiş,
Demek ki ben suya çizik çizmişim…
Bu günlük sana bu kadar…
Gelelim Maruf Çetin arkadaşa.
Diyor ki bana: “Şeriat diye kötülemeye çalıştığınız
şey Kuranın apaçık hükümleri ve Allah’ın kesin
emirleridir.
Şeriat ile, Kuran ile, Allah ile mücadele etmek, ne
sizin ne de başkasının karı değildir.
Allah ile mücadele etmeyi amaçlayanları Allah’a
havale ediyoruz.”
Bu konudaki görüşlerim yukarıda açıklanmıştır.
“Aklı olmayanın dini yoktur” demiş atalarımız.
Başkalarının düşünce inancına saygı göstermeyip
onlarla, Allah kesin emirleridir cizye verene kadar
savaşmayı göze alanlara yalnızca acırız.
Aferin oğlum Memet,
Sen bu yola devam et!
Bir de ayet göstermiş bana. “Kuşkusuz Allah hesabı
çabuk görendir.” Ben kendi halinde emekli biriyim.
Doğru dürüst yaşayıp kimseye kötülük etmden
yaşayıp gitmekteyim.
Kendimi insanlık için feda etmekteyim.
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Her saniye hesabımı yaratanıma vermekteyim.
Ben cenneti de cehennemi de bu dünyada
eylemlerim sonucu yaşamaktayım.
Tek suçum aklını Allah’a, dine kurban etmişlere
gerçekleri söylemektir.
Allah’ın benimle ne alıp vereceği olabilir.
Eğer dediği gibi “Allah hesabı çabuk görense”,
geçmişteki zalimleri çabucak cezalandırmadığını, pek
çoğunun ecelleri ile öldüğünü görüyorum...
Yalnızca günümüzden örnek gösteriyorum.
Şu Müslümanların başına bomba yağdıranların,
Müslüman kadın ve kızlarına tecavüz eden Amerikalı
tecavüzcülerin cezasını versin diyorum.
Yaşınız genç olsa gerek, hiçbirinin ceza görmediğini
göreceksiniz.
Eğer denildiği gibi “Allah Cezayı çabuk veren”
olsaydı;
Ne dünyayı kana bulayan Amerika,
Ne de halkını sömüren hortumcu kalırdı dünyada…
“Laik, çağdaş demokratların yaptıkları pisliklerin
ve vahşiliklerin fotoğraflarını göndermeye kalkarsam
bunu hiçbirinizin ne mail kutusu ne de midesi
kaldırmaz.” diyorsun bana.
Göndermiş de yermemiş mi bu fotoğrafları Sitesinde
Hayri Balta.
Bula bula şu yanlışımı bulmuş. “Mailin altına
tarih atmaya gerek yoktur Avukat bey. Mailin header
bilgisinde zaten tarih bilgisi yer alıyor.” demiş.

87

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

Kendisinden rica ederim.
Yalanım, yanlışım, duygusal davranışım varsa
hemen bildirmesini isterim.
Yalanımı, yanlışımı, duygusal davranışımı bildirdiği
takdirde kendisine teşekkür ederim.
Ama ben o tarihleri yazılarımı kolayca yerleştirmek
için atıyorum.
Böylece
yazılarımı
sınıflandırırken
zorluk
çekmiyorum.
Gelelim Suat Emiroğlu kardaşımıza.
Adı geçen 8.8.2004 tarihli mektubunda:
“Muhatabınız ve/veya muhataplarınız hiç bir şekilde
bu anlattığınız noktalarda haklısınız demeyecek.
Bundan dolayı amaçları yıldırmak, bunaltmak aman
bana ne yahuu dedirterek, muhataplarını kaçırtmak,
tartışmadan çekilmesine sağlamaktır, bunu yapınca
da kendilerini galip gelmişçesine övünüp kasılıp kasılıp
gruplarda endam arz edeceklerdir.” diyor.
Ona da kısaca şöyle demem gerekiyor.
Biz o nefs-i emare mertebelerini çoktan aştık.
Ben gerçeğe, vuslata, Tanrı’ya eriştim.
Galip geldim diye nasıl övünürüm, mağlup oldum
diye nasıl yerinirim.
İsimsiz biri de 9.8.2004 tarihli yazısında: “Bahsi
geçen linkler Başkanlığını prof. dr. Ümit Özdağ'ın
yaptığı Diyanet araştırmaları merkezi tarafından
incelemeye alındı. Yazılan yalanların hepsinin cevabı
verilecektir zannediyorum. Hayrı bey kıraat yazınca
zarganalık yaptı. Ben mecazdan bahsediyorum oysa
kendisi taktığı at gözlüklerinin büyüklüğünü ispat
ediyor.” diyor.
Türkçe ve Osmanlıca sözlüklere baktım.
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“zarganalık” konusunda bir açıklama bulamadım.
Bu sözcüğü ne anlamda kullandığını kendisinin
göndereceği yanıtlardan anlamalıyım.
Bir de benim “at gözlükleri” taktığımı ileri sürüyor.
Hayri Balta at gözlüğü takmıyor; gerçekleri kaynak
göstererek söylüyor.
Ama muhatapları aklını kullanmayı, yargılama ve
karşılaştırma yapmamakta inat ediyor.
Böylece Cenneti hak ettiklerini, Allah’a hizmet
ettiklerini sanıyor.
Öyle olsun…
Bir de şu Prof. Dr. Ümit Özdağ’a sorsun bakalım. 3
yıldır Aydınlanmacılara Reddiye yazacak.
Hâlâ yazacak hâlâ yazacak.
Bu Reddiyeyi ne zaman yazacak?
Bu dört kafadara son bir sözüm daha.
Şöyle bir ayet var kuranda:
“Allah’ın izni olmadıkça hiç kimse inanamaz.
O, aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir.” (K.
10/100)
Şimdi bu ayete kulak verelim. Eğer kendileri gibi
inanmıyorsam, demek ki Allahları bana iman nasip
etmemiş.
Bu durumum Allah’ın bir takdiri imiş.
Bir parça aklını kullanan bu oluşumun Allah’ın bir
takdiri olduğunu idrak eder ve Allah’ın takdirine saygı
gösterir.
Allah, kendi takdirine saygı göstermeyen, yani
aklını kullanmayanlara, kötü bir azap verir.
Bilmem anlatabildim mi?
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Şimdi kalın sağlıcakla,
Saygı, sevgi muhataplarıma…
Av. Hayri Balta, 11.8.2004
+
Not: Daha önce Gülay Kutlu ile Suat Emiroğlu’na
görüşlerimi açıklayan yazılar yazmıştım. Bu iki
arkadaştan ricam daha önce gönderdiğim bu yazılara
göz atsınlar…
+
Sayın Balta,
Şiirimsi anlatımınız için site teşekkür ederim.
Sık sık okulumdan bahsetmişsiniz, Ben gittiğim
okullardan aldığım diplomalarda hep TC yazar.
Katıldığım kurslarda da TC mührü mevcuttur.
Bu kurumlarda aldığım eğitim TC kanunlarıyla
sınırlandırılmış, onay verilmiş bilgilerdir. Aksinin
mümkün olmadığınız sizde biliyorsunuz değil mi? Bu
konudan anlaştık sanırım. Yani ortada kandırlma varsa
tüm ülke olarak kandırıldık!!! Zira hepimiz aynı eğitimi
alıyoruz öyle ya da böyle...
Öğretmenlikte dayak yoktur. Dinde baskı, zorlama
yoktur.
Bazı öğretmenler çocukları döver. Bazı DİNDARLAR
insanlara zulmeder, öldürür. Öğretmen eğitim adına
çocuğu döver. Bazıları da DİN adına insanları katleder.
Demek ki ikisinde de hatalı olan sistem değil
uygulayan İNSANDIR!!!
El kaide ve benzerleri sadece dini kullanan
insanlardır. Benim kalbimdeki inancı sadece Allah c.c.
bilir.
Bakınız
verdiğiz
ayette
“gidin
komşunuz
Müslüman değilse ona savaş açın” demiyor. SİZİNLE
SAVAŞIRLARSA onlara karşılık verin diyor. Bunu
anlamak o kadar zor mu? Misal abd bize savaş açsa
(yakındır buda) bizde kapılarımı açıp aman buyur gel
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şurayı da bombala mı diyeceğiz yoksa aynı şekilde
cevap mı vereceğiz? Ne yapacağız Sayın Balta?
Vahşet için gönderdiğiniz o kesik elleri de hatta
taşlanan kadınları ve diğer tüm resimleri belki siz ilk
defa gönderiyorsunuz ama daha önce çok gönderen
oldu onları. rawa org diye bir siteden alınıyor o
görüntüler sanırım.
Ben kalbinde iman/insanlık olan bir insanın (hangi
dine mensup olursa olsun) bu tür resimleri çerez dağıtır
gibi ortalığa saçmayacak kadar düşünceli olduğuna
inanıyorum.
“Şöyle bir ayet var kuranda: “Allah’ın izni olmadıkça
hiç kimse inanamaz. O, aklını kullanmayanlara kötü bir
azap verir.” (K. 10/100)”
Hastanelerin Psikiyatri servislerine hiç gittiniz mi
bilmiyorum ya da Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerine
hiç uğradınız mı? Bazı insanlar vardır buralarda aklî
dengeleri yerinde değildir. Bu insanlar kanunen de
yanarında ebeveynleri olmadan herhangi bir eyleme
(sosyal faaliyet) girişemezler. Hatta hastaneden taburcu
bile olamazlar. Mutlaka bir yakınları gelir ve o kişileri
hastaneden gelir alır. Böyle insanlar kanunların önünde
dahi birey olarak görülmezken, evlense mesuliyeti
eşinin üzerine geçerken ki evlenebilmesi için yine
ailesinin izni gerekmektedir siz kalkmış bu insanların
dini inanç olarak kendinizle aynı olması gerektiğini
İlahi adalete hesap vermeleri gerektiğini, dini görevleri
yerine getirmeleri gerektiğini söylüyorsunuz. Ya da
ima ediyorsunuz. Yukarıdaki ayette size bahsettiğim
bu kişiler ele alınmıştır. Diyorsanız ki ben akli dengesi
yerinde olmayan bir insanım o zaman Allah’ ın da
kalbinize inanma izni vermemesi çok normal. Yok ben
akıllıyım diyorsanız o zaman kendinize bakın ve biraz
daha düşünün.
Yazınızın sonunda bahsini ettiğiniz mail bana
91

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

ulaşmadı. Mümkünse yeniden göndermenizi rica
edeceğim. İsterseniz özel adresime yollayın isterseniz
gruba yollayın. Benim için fark etmez.
Saygılarımla
Gülay Kutlu, 11.8.2004
+
Sayın Kutlu
Nazik yanıtınızdan oldum mutlu.
“Allah’ın izni olmadıkça hiç kimse inanamaz.
O, aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir.” (K.
10/100)”
Bu ayet deliler için değildir.
Bu tür ayetler en az elli tanedir.
Hepsini bir arada görmek isteyen Arif Pamuk
tarafından hazırlanan “KUR’AN’DAN MESAJLAR”,
Sabah Yayıncılık, bir tane edinmelidir.
44 sayfalık bir kitap, kolay okunur, zor bulunur.
Eğer bulamazsan adres ver bana, göndereyim
sana.
Bundan böyle ruhumda yerin var.
Son olarak bir sözüm var:
Sağduyu, vicdanı kendine eyle yar…
Sana senden gelir ancak yarar.
“İster kâfir ol ister müslim.
Ben seni sevdim.”
Sevgilerimle,
Av. Hayri Balta, 13.8.2004
+
Ayetlere vahşet diyorsun avukat efendi, nasıl sen
gerçeği bulmuş oluyorsun mantıksız yahuu:=))))
Avukat olmuşunuz ama ilahiyatçı olmamışınız
92

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

Sn.BALTA? olsa idiniz hadi bir mantık kırpıntısı
bulabilirdik yazılarınızda da, zavallı dini ilimlerde fazla
derine indiği için garip olmuş derdik....!
Ama hukuk gibi bir ilim irfan yuvasından mezun
olup Avukatlık gibi saygın bir meslek dalında hizmet
götüren siz kalkıp internet gruplarında Turan
Dursunculuk, İlhan Arselcilik oynuyorsunuz..! Biz
bu adamların ne olduğunu biliyoruz Sn. Avukat,
kusura bakmayın “Dinimi eleştiren MÜSLÜMAN
olsa bari” diye bir söz vardır, sizin haddinize değil,
siz müvekkillerinizden kazandıklarınızın hesabını
tutun...! Bırakın Müslümanların neye inanıp neye
inanmayacağını..! Sizi enterese etmez, merak etmeyin
sizi kesip biçeceklerden değiliz.
Nedir bu sizde ki Müslüman korkusu yahuu,
küçükken sizi Müslümanlar mı kovaladı diyecem,
yanlış enfromasyon vermiş olacam, nedir anlamadım
ki, inanmıyorsanız inanmayın abicim, ihtirasınızın
saçmalığını bize mal etmeyin yeter....! Müslümanlar
böyledir, Müslümanlar şöyledir dememelisiniz..!
Genele taşımayınız lütfen, mesela AVUKATLAR
hakkında da iyi şeyler düşünmüyorlar, şimdi bütün
avukatlar düzenci!/ cukkacımı diyelim :=))
Sn. Avukat Bey, Şeytanın Avukatı müsteharı ile siz
mi gruplarda arz-i endam ediyorsunuz, üslubunuz aynı
onun gibi de:=))))
Eğer bu devil’s advocat abimiz, amcamız, burda
ise, Şeytan’ın Avukatı tabirinize öğrenmiş oldum,
Hıristiyanlıkta papa adaylarının inciğini minciğini
araştıran hesap soran kişiye ŞEYTANIN AVUKATI
deniliyormuş..! Yoksa Vatikan dan mı üflendiniz
efendim bu internet gruplarında misyonerlik yapmak
için sadece merak...!?
Saygılar Esenlikler..!
Suat Emiroğlu, 12.8.2004
+
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Sayın Emiroğlu,
Hakkımdaki kanaatin yanlış, değil doğru.
İnsan ne söylerse meşrebine göre söyler.
“Lisanül beyan aynen insan” demişler.
Müslüman’ım, kafirim desen kaç para eder.
Ne ise ben söylenmesi gerekeni söyledim.
Ayrıca ben ne kâfirim ne de Müslim.
Haa “Şeytan’ın Avukatı” adı ile yazan ben değilim.
50 yıldır yazarım, hiçbir zaman adımı gizlemedim.
Şimdi kal sağlıcakla, benim sözüm anlaya…
Aptallıktır söz söylemek anlamayana…
Şimdi kal sağlıcakla,
Av. Hayri Balta, 13.8.2004
+
Sayın Balta,
Bilgeliğinizin, efendiliğinizin, insanları incitmemek
için gösterdiğiniz inceliğin, kibarlığın ve de belagatin
çok yüksek yazım tarzınızın hayranıyım sevgili Hayri
bey.
Umarım artık utanacak ve de tek kelime
edemeyecekler.
Söylenmedik ne kaldı?
Saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim.
İyi ki varsınız.
Cetiner Çalış, 11.8.2004
+
Sayın Çetiner,
Hayri Balta sana önce saygı, sevgi der.
Çetiner Çalış da her zaman hakkı teslim eder.
Allah, meleklere ve şeytana, “Adem’e secde et!”
der.
94

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

Melek, Allah’ın sözünü dinler, meleğe secde eder.
Şeytan: “Ben ateşten yaratıldım, Adem ise
topraktan.
Ben Adem’e nasıl secde ederim?” diye isyan eder.
(Kuran. 2/30-37”
Burada Adem, insan-ı kâmil’i;
Melek ise Hak’kı teslim edeni;
Şeytan ise hakkı teslim etmeyi reddeden kendini
beğenmiş, kafası çalışmayan birini;
Allah ise sağduyuyu simgeler.
Hiçbir ilahiyatçı bu ayetlerin bu anlama geldiğini
bilmediği için geveler.
Akla hayale gelmeyecek zırvaları döktürür, döker.
Çünkü yazılmıştır: “Sen bu şeyleri akıllılardan ve
hikmetlilerden gizledin, ve onları küçük çocuklara
açtın.” (İncil. Matta. 11/25)
Burada akıllılar ve hikmetliler, bir şey bildiğini sanan
allameler.
Çocuklar dediği de sağduyu olan sıradan kişiler…
Sen Hak’kı teslim eden bir meleksin.
Artık kimlerin Şeytan’ı simgelediğini kendileri bilsin.
Sen Melek ruhlu olduğun için haklı sözü takdir
edersin.
Bırak başka nedenleri; yalnız bu nedenle saygıya,
sevgiye değersin.
Az söyledim ama, çok derin anlamı var;
Arif olan anlar.
Şimdi kal sağlıcakla,
Saygılar, sevgiler sana.
Av. Hayri Balta, 3.8.2004
+
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Not: Masalsı Öykü’nün sesi çıkmaz oldu. Yoksa
kendisine bir şey mi oldu?
14 F. E. NİN SORUSU
Sayın BALTA;
O değerli vaktinizin bir parçasını da bana ayırmanızı
istirham edecektim müsaadeniz ile. Yukarıda size
ait olan cümlelerde ki konu detayını bana iletmeniz
mümkün müdür?
Kadını tarla olarak gören ayetin hangi olay nedeniyle
söylendiğini bana anlatmanızı rica edeceğim.
Şimdiden değerli görüş ve bilgilerinizi paylaştığınız
için sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunarım.
Saygım ile size,
F. E. 12.8.2004
+
Sevgili F. E.,
İsteğin, başımla, gözüm üstüne…
Şu an biraz yorgunum.
İstediğin bilgiyi; belki bugün, belki yarın, kendime
gelir gelmez ilk fırsatta göndereceğim.
Saygılar, sevgiler sana.
Canım kurban gerçeği araştırana.
Şimdi kal sağlıcakla;
Yeniden saygı, sevgi sana…
Av. Hayri Balta, 12.8.2004
+
Sayın BALTA;
Güzel ve içten yardımlarınız ve o güzel üslubunuz
için sonsuz teşekkürlerimi, güzel dileklerimi sunarım.
Ben, istediğiniz anınızı seve seve, sabır ile beklerim.
Benim için de lütfen sıkıntıya girmeyiniz.
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Tekrar, sonsuz teşekkür ve minnet duygularımı
sunarım.
Tüm içtenliğim ile saygılar sunarım size.
F. E. 12.8.2004
+
Saygı Değer F. E.,
Önce saygı, sevgi dedikten sonra işte isteğin:
(VII. Örnek: “Ömer’in, “Kadınlar Tarlanızdır”
Mealindeki ayetle ilişkisi
Ömer bir gün Muhammed’e gidip, “Aman helak
oldum. Zira hanımımla sevişirken arkadan ilişkiye
girdim. Acaba durumum ne olacak?” Ancak, Ömer’in
arkadan girmekle kastı livata mı, yoksa mutat olan
yer mi? Net olarak belirtilmiyor. Bunu açıklamak
durumundayız. Kaldı ki, bu konuda aktarılan bazı
rivayetlerde, doğrudan Ömer’in ismi verilmekte,
bazılarında ise Ömer’in ismi belirtilmemektedir. İslamî
kaynaklarda belirtildiğine göre, Muhammed’e müracaat
eden sadece Ömer değil, birkaç kişidir.
Ömer’in söz konusu müracaatı üzerine, Bakara
Suresi’nin 223. ayeti iniyor. Anlamı şu:
“Kadınlarınız sizin için, bir tarladır; tarlanıza nasıl
dilerseniz öyle varın.”
Bu ayetin açıklanmasına ilişkin İslam âlimleri içinde
bile net uzlaşma-görüş birliği görülmüyor. Bunun en
önemli sebebi, gayri ahlaki bir anlam taşıdığı için İslam
âlimlerinin bu konuda zoraki bir biçimde kurtarma
yorumlarına yönelmiş bulunmalarıdır.)
Sayın Ergin, bu konuda İslam alimlerinin birbirine
karşıt yorumlarını okuyoruz. İşte bunlardan biri:
(Mesela İmam Taberani bu ayetle ilgili fikrini net
bir şekilde ifade etmiştir. İmam Suyuti, Taberani’nin
Evsat isimli yapıtına atıfla yaptığı açıklamada, “Bakara
Suresi’nin 223. ayeti bir erkeğin hanımıyla sevişirken
livata da dahil her yolla ilişkide bulunabileceğine
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ilişkin fetva anlamını içermektedir. Hatta bu konuda,
Muhammed zamanında bir insan kendi hanımıyla
böyle bir ilişkide bulunmuş; halk da onu ayıplayınca
ilgili ayet buna ruhsat vermek için inmiştir” diyor.
Bu ayette yer alan ifadenin farklı yorumlara neden
olacak bir tarzda biçimlenmesi, çok kötü sonuçlar
doğurabilir. Mesela bir kişi kendi hanımına, “Kusura
bakma, ben seninle şu yolla sevişirim, bak elimde
Kuran ayeti vardır: Kadınlar tarlanız gibidir ve
istediğiniz şekilde tarlanıza girebilirsiniz, diyor; öyleyse
ben de istediğim yerden tarlama girerim ve Kuran’a
göre hiçbir sakıncası da yoktur” şeklinde konuşabilir.)
Sayın Ergin ben Müslüman bir ailenin çocuğuyum.
Gaziantepliyim. Gaziantep tamamıyla Müslüman bir
kent. Benim doğup büyüdüğüm semt olan Tabakhane’de
debbağ esnafı arasında, küçüklüğümde, bu işi tersten
yapmakla övünen kişilerle şu sözlerle yanıt verildiğini
çok duymuşumdur: “Hak deliği dururken bok deliğinden
girilir mi?”
Kaldı ki meslek yaşamımda da bu nedenle boşanma
davası açmak isteyen kadınların davasını almışımdır.
Yine yargıçlar, savcılar, avukatlar kendi aramızda bir
lokantada bir araya geldiğimizde de bu konuda bütün
hukukçular karşılaştıkları yargılamaları, yarı şaka yarı
ciddi anlatıp dururlardı.
Neyse gelelim kitabın özetine; çünkü bu konu dört
sayfada işlenmektedir. Bilmem biliyor musun; ben
hem yaşlıyım (yaş 73), hem de ağır hastayım (Ör.
Kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, şeker, kronik böbrek
yetmezliği, merieri ve benzerleri…) Demek istiyorum ki
hepsini yazarsam biterim. Bu nedenle özet bölümüne
gelelim:
(İlgili ayet hakkında özet olarak şunu diyebiliriz;
eğer ayetten kasıt, erkeğin kadını kullanma konusunda
tam özgür olması ise, bu çok sakıncalı ve gayri ahlaki
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bir fetvadır; eğer İslam’î kesimin yorumladığı gibi bir
anlam mülahaza ediliyorsa, o zaman Kur’an Tanrısının
Arapça’yı bilmemesini ve teknik /dil hatası yapmasını
kabullenmek durumundayız; acaba neden daha
uygun ve itirazsız bir cümle seçmedi diye. Bu yüzden
gerçekten nereden bakılırsa bakılsın savunulması pek
kolay olmayan bir ayet! Kaldı ki bu ayetin, Ömer’in
kendi eşiyle ters bir biçimde yatması sonucu, onun
yaptığı şikayet üzerine ve aynı süreç içinde inmesi (ki
konumuz da zaten budur), dikkat çekicidir.)
Biliyorum İslamcılar “İslam’da böyle şey olamaz!”
diyerek farklı yorumlara girebilirler. Haklılar, çünkü
böyle bir şeyi Allah ya da peygamberin söylediği kabul
edilecek gibi değildir. Ancak onların “İslam’da böyle
şey olamaz!” diyemeyecekleri bir ayet daha var ki o da
şudur: Hulle…
“Bundan sonra kadını boşarsa, kadın başka
biriyle evlenmedikçe bir daha kendisine helal olmaz.
Eğer ikinci koca da onu boşarsa, Allah’ın yasalarını
koruyacaklarını sanırsa karı kocanın birbirlerine
dönmelerine bir engel yoktur. Bunlar, bilen kimseler
için Allah’ın açıkladığı yasalardır.” (K. 2/230)
Meslek hayatımda böyle bir olay yaşadım. Adam
karısını üç kere, hem de resmen, boşadıktan; yeniden
birleşiyorlar. Nikahsız yaşıyorlar. Ancak karısına kızıyor;
imam nikahıyla yaşadığı karısını üçten dokuza boşsun
diyerek üçüncü kere “Üçten dokuza boşsun!” (Talak-i
selase denir) diyerek dinin emri gereğince yeniden
boşuyor. Sonra öfkesi geçiyor, yeniden karısını almak
istiyor. Resmî nikahtan sonra kızın babası evinde
toplandık; benim kız tarafı ile akrabalığım vardır.
Adam gelip karısını alacaktı. Kızın babası tutturdu.
“Ben dinimizin emrini yerine getireceğim. İmam nikahı
kıymadan vermeyeceğim!” Ara ki imam bulasın.
Gecenin geç vakti. Artık ben dayanamadım. Kızın
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babasına: “Değil mi ki sen dinin emrini yerine getirmek
istiyorsun; senin kız bu gece bir başka erkekle bir gece
geceleyecek!” deyince “Böyle şey olmaz!” dedi. Diretti
de durdu… Artık dayanamadım; kendisinin Haç’tan
gelirken getirdiği Türkler için yazılmış Türkçe Kur’an-ı
kitaplığının rafından indirdim. Kendisini bir başka
odaya aldım. Baş başayız. Açtım Kur’an-ı, ilgili ayeti
okudum. “İşte senin dininin emri budur!” dedim. Neye
uğradığını şaşırdı. “Ben böyle şeyi kabul edemem!
İmam nikahı kalsın!” dedi.
Burada erkeğin öfkesinin cezası kadın çekiyor.
Kadın: “Ne münasebet, ben istemediğim erkekle
geceleyemem!” dese bile ciddiye alınmaz. Öyle ki
göstermelik olarak yabancı bir erkekle ilişkiye girmeden
gecelese bile eski kocasına dönemez. Bu konu İslam
peygamberine soruluyor. “Hayır, diyor, ikinci koca;
kadının, balcığını tadacak!”
Bu Hulle söz konusu olduğunda Bu Hulle olayı
İslamiyet’in kadına verdiği değeri göstermesi
bakımından çok ilginç olup hiçbir Müslüman bu ayete
karşı gelemez. Karşı gelirse “kafir” sayılır.
Sayın E. İslam’da kadının adı yok. Söz hakkı yok.
Değeri yok. Kadın mallar arasında sayılır. Ganimet
olarak ele geçirildiğinde mal gibi bölüşülür. Artık
takdir hakkı sizindir. Ben bu konuda yazılı olanları
aktardım. Son olarak şunu da söyleyeyim ki kitabın
yazarı Arif Tekin’dir. Kendisi medrese mezunu olup
25 yıl imamlık, müftülük yaptıktan sonra Diyanet’ten
emekliye ayrılmıştır. Şimdi öldürülme korkusu ile yurt
dışında yaşamaktadır.
Bu adamın iki kitabı vardır. Adlarını veriyorum.
Kur’an’ın Kökeni. Arif Tekin, Kaynak Yayınları.
Anlattığım yukarıdaki Ömer olayı adı geçen kitabın
68. sayfasından başlamaktadır. Alıp okumanı önerim.
Okursanız cehalet canavarlarının halkımızı acımadan
nasıl aldattığına tanık olursunuz.
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İkinci kitabı: Muhammed ve Kurmaylarının
Hanımları. Bu da Kaynak yayınlarında. Eğer İstanbul’da
oturuyorsanız; İstiklal Cad. 184/4, Beyoğlu adresinden
temin edebilirsiniz.
Bu arkadaşın bir kitabı daha çıkacak. Adı
“Muhammed’in Allah’ı” olacak. Benimle bağlantıyı
koparmazsan ve istersen çıktığında sizi haberdar
ederim.
Şimdi kal sağlıcakla, yeniden saygı, sevgi sana.
Av. Hayri Balta, 12.8.2004
+
Sayın BALTA;
Yazınızı yoğunluğum nedeni ile güzelce ve
pekişerek okuyamadım. En kısa sürede istediğim
şekilde okuyup, aklıma takılan yerleri yine güzel hoş
görünüze sığınarak ve vaktinizi istemeyerek çalarak
sormak isteyeceğim müsaadeniz ile.
Bilgi aktarım ve paylaşımınız için sonsuz
teşekkürlerimi sunarım.
Saygım ile,
F. E. 13.8.2004
+
Saygıdeğer F. E.,
Önce saygı, sevgi sunum.
Yanıtınız için memnun oldum. Alıp almadığınızı
merak ediyordum.
Nedir “yoğunluğunuz”, öğrenim durumunuz merak
etmeye başladım.
Kimliğiniz hakkında kısaca bilgi verirseniz daha
rahat yazarım.
Şimdi kal sağlıcakla;
Yeniden saygı, sevgi gerçeği araştırana…
Av. Hayri Balta, 13.8.2004
+
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Sayın BALTA;
İşim nedeni ile bir yoğunluk bu. www.birebir.com adlı
sanal mağazanın müşteri hizmetleri organizatörüyüm.
Sanal mağazamız önümüzdeki ay içerisinde açılacak,
dolayısı ile yoğun bir şekilde toparlanmaya ve
örgütlenmeye çalışıyoruz.
1980 doğumluyum. AÖF Halkla ilişkiler öğrencisiyim.
Bunlar yeterli midir isteklerinize, bilmiyorum.
Saygım ile size,
F. E. 14.8.2004
+
Sayın F. E.,
Sevindim, gençmiş yaşın.
Daha çok var düşünüp araştırmaya vaktin.
Merak ettiğim: Nasıl oldu da AÖF gittin.
Oysa sen; Hukuk, Siyasal, Mühendislik, Tıp gibi
fakültelerinden birine girmeliydin.
Muhakkak vardır büyük engellerin.
Şimdi bir de benim yazılarıma nasıl ulaştın onu
merak ederim.
E-maill topluluğunda olmadığına göre; benim
yazılara www.hayribalta.cjb.net adresli sitemden mi
girdin.
Yoksa bir başkasından mı öğrendin?
Eğer isterseniz e-mail topluluğuma gönderirken
bütün yazılarımdan sana da gönderirim.
Bu konuda da bana kısaca bilgi verirseniz sevinirim.
Şimdi kal sağlıcakla;
Yeniden saygı, sevgi sana…
Av. Hayri Balta, 15.8.2004
+
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Sayın BALTA;
Gönül isterdi ki bahsetmiş olduğunuz alanlarda
eğitimi tamamlamak. Lakin, olmadı.. Şartlar ve durumlar
bu şekilde idi, gelişen sonuçlar neticesinde buradayım
işte... Çok teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için.
Sizin yazılarınızı üye olduğum yahoogroupslardan
öğrendim. Dikkatimi nasıl çekti diye de sorarsanız;
Gülay, Suat ikilisi benim yakinen tanıdığım
arkadaşlarımdır.
Bu vesile ile yazılarınızı takip ettim.
Saygılar benden size,
F. E.16.8.2004
+
Saygıdeğer F. E.,
Önce saygı, sevgi dedim.
Gönderdiğin e-maili aldım.
Evinde bilgisayar olmadığını anladım.
Eğer olsaydı, yanıtını Pazar günü verirdin.
Dilerim kısa zamanda bir bilgisayar edinirsin.
Size: “Eğer isterseniz e-mail topluluğuma
gönderirken bütün yazılarımdan sana da gönderirim.
Bu konuda da bana kısaca bilgi verirseniz sevinirim.”
demiştim;
Bu konuda yanıt vermedin.
Sizi adres defterime alayım mı?
Yazılarımdan yollayayım mı?
Şimdi kal sağlıcakla,
Yeniden saygı; sevgi, sana.
Av. Hayri Balta,
16.8.2004
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15 ŞERİATÇILIKTA MİLLİYETÇİLİK VAR MIDIR?
Şeriatçı yayın organlarında “İSLAM TÜRKÜN
TÜRKLÜĞÜNE HİÇ BİR ZARAR VERMEMİŞTİR”
açıklamalar yapılarak halkımızı şeriatçılığa ısındırmaya
çalışırlar.
Daha doğrusu halkımızın beynini yıkamaya
çalışırlar.
Bu sözlerde gerçeklik payı var mıdır?
1923’‘te Cumhuriyetimiz kuruluncaya değin uygarlık
tarihinde Türk’ün adı Osmanlı olmuştur.
Osmanlı da; fetihten, savaştan, ganimetten başka
geçim kaynağı bulamamıştır…
Bu arada da Türk’ün ve Türklüğün adı silinmeye
çalışılmamış mıdır?
Örnek vermek istersek Osmanlı padişahlarından
hangisinin anası Türk kökenlidir.
Osmanlı’nın yüzü aşkın sadrazamları arasında ikiüç Türk’ten başka kaç Türk gösterilebilir?
Kaldı ki padişahtan hamile kalan Türk cariyeler bile,
hamile olduğu anlaşıldığı zaman, Topkapı sarayından
denize atılmamış mıdır?
Hiç düşünülmüş müdür acaba Türkler şeriat
zihniyetine kapılmasalardı şimdi uygarlık ve çağdaşlık
bakımından nerelerde olurdu?..
Osmanlı ve şeriat hakkında Atatürk’ün görüşleri
bilinmeden “Türkler İslamiyet sayesinde ayakta
kalmıştır.”
Demek İslam lehine pay çıkarmaktan başka bir
uğraş değildir…
Bir kere şu bilinmelidir ki İslam’ın esası ümmetçiliktir.
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Bu demektir ki İslam’da kavmiyet ve kavmiyetçilik
yoktur.
Bu sözlerimin gerçekliğini anlamak için aşağıdaki
haberi düşünerek okumak zorundayız. İşte haber:
“AKP’li Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin bir
“kültür (!) yayını” elimde.
Odunpazarı, Eskişehir’in merkezi. Tam göbeği.
Kitabın adı “Nasreddin Hoca.”
Daha ilk sayfasını açıyorsunuz, Arapça yazı ile
başlıyor.
Sonra Hoca fıkraları... Ve her biri Türkçe, İngilizce
ve Arapça olarak veriliyor.
Bir kamu kurumu, harf devrimini Nasreddin Hoca’nın
arkasına sığınarak Arap yazısıyla delmeye kalkışıyor.
Dahası var. Ücretsiz dağıtılan bu ciltli kitabın içinden
bir sayfalık bir soru kâğıdı çıkıyor.
Başlığı: “Çocuklara sorular ve cevapları.”
Sorular ve cevaplar başlıyor:
Kimin kulusun?
Allah’ın.
…
Nereden geldin?
Allah’tan.
Nereye gideceksin?
Allah’a
...
Kimin ümmetindensin?
Hazreti Muhammed.
Bundan sonraki soru ve cevabı özellikle ilginç:
“Kimin milletindensin?
İbrahim Halilullah'ın.
(Bkz. Hürriyet. Emin Çölaşan. 22.1.2006)
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Görüldüğü gibi hâlâ kulluk… Oysa Atatürk
cumhuriyeti bizleri kulluktan kurtarıp yurttaş yapmıştı.
Ümmetlikten kurtarıp millet yapmıştı…
Asıl önemlisi Müslüman bir insana kendi milletinin
adını söylemek bile çok görülüyor.
İbrahim milletindenim dedirtiliyor.
Bilindiği gibi Yahudiler İbrahim Halilullah milletinden
sayılır.
Sonra bilime aykırı sorular. Hep şöyle söyler
Halkımız.
“Topraktan geldik, toprağa gideceğiz!”
Evet, topraktan geldik toprağa gideceğiz…
Din ilmi açısından Allah’a gitmek yaşarken söz
konusudur. İnsan yaşarken ya Tanrı’ya gider,
Ya da şeytanın eline tutsak düşer.
Türklük bilinci Atatürk’le başladı.
Daha önceleri Türk’üm demek akılsızlıktı.
Çünkü gerek Araplar ve gerekse Osmanlılar Türk’e
“idraksiz Türk” adını takmıştı.
Bir de şu gerçek unutulmamalıdır.
Sünni İslam’a karşı Türklüğünü, Türkün sazını,
sözünü, geleneğini koruyanlar Alevcilerdir (Alevciler,
Alevilerin asıl adıdır…)
Alevciler Türklüklerini korudukları için asırlarca
kıyıma uğramışlardır.
Yavuz Sultan Selim ve Kuyucu Murat paşanın
kıyımları unutulmamalıdır..
Şeriatı yaşatmak için Türk’ü ve Türklüğü
aşağılamayalım.
Acaba Türkler kılıç zoru ile Müslümanlaştırılmasaydı;
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şimdi hangi aşamalardaydı?
Sorulması gereken soru budur…
Şeriatın konumu ortadadır.
Şeriat dünyası bin yıldır karanlıktadır, yoksulluktadır,
çağdaşlığın ve uygarlığın dışındadır.
Bütün dünya demokrasiye geçtiği halde bütün
şeriat dünyası hâlâ ve hâlâ krallık, sultanlık, emirlikle
yönetilmektedir.
Kaldı ki gerek Yahudilikte, gerek Hıristiyanlıkta
ve gerekse Müslümanlıkta; laikliği benimsemeyen
toplumlar çağdışı bir yaşam sürdürmektedir…
Laikli benimseyen toplumlar ise bilimde, teknikte ve
refahta ilerlemişlerdir.
Türkiye bu gün şeriatla yönetilen ülkeler içinde en
önde geliyorsa bu laikliği benimsemiş olmasındadır
Şeriat dünyasının geri kalmasını iki sözcükle
özetleyebiliriz. Halk idaresinin (demokrasi) olmaması
ve kadının toplum yaşamından dışlanmasıdır.
Bütün bu somut olay ve gerçeklere karşın hâlâ bu
millete şeriatı pazarlamak aymazlıktan başka bir şey
değildir.
Cumhuriyetimizin,
Milletimizin
kurtuluşu
Cumhuriyeti korumakta, kardeşliği benimsemekte,
laikliğe sarılmakta ve çağdaş uygarlığa yönelmektedir.
Artık bütün dinler devlet ve toplum yönetiminden
dışlanarak insanların vicdanına havale edilmelidir.
Bunu başaramayan uluslar yok olmaya mahkumdur.
Av. Bilge Balta, 26.1.2006
+
Sayın Zeki Kentel beyin din ile bilimi bağdaştırmak
çabalarına bir dizi cevapla karşılık vereceğim. En son
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yazıyı da kendim yazacağım.
Cetiner Calış, 3.2.2004
16 AİŞE
Aşağıdaki yazı ve sahih hadisler hiçbir yorum
yapılmadan, tamamen İslami kaynaklardan alınmıştır.
Muhammed’in en küçük karısı Aişe’dir. Muhammed
53 yaşında iken, 9 yaşında olan Aişe ile gerdeğe
girmiştir (Aişe, Muhammed ile evlendiğinde 6 yaşında
idi (Bkz:Buhari, e’s Sahih, Kitabu Menakibi’l-Ensar/44;
Tecrid, Hadis no:1553; Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’nNikah/69, Hadis no:1422), demek ki 3 yıl beklenilmiş).
Bunun üzerine, İslam hukuku bundan bir sonuç çıkarıyor
ve 9 yaşındaki bir kız, "müstehat" (şehvete konu
olabilecek çağda sayılır) deniyor. Ve de bu nedenle, bir
erkeğin 9 yaşındaki bir kızla evlenebileceğini bildiriyor
bir fıkıh hükmü olarak (Bkz:Muhammed Ali Tehanevi,
Kessafu istilaha-ti’l-Fünun,1/788). M. Sofuoglu (Cilt 4,
Syf - 318,319)
Sahih-i Müslim ve Tercümesi
Babanın Küçük Bakire Kızı Evlendirmesi Babı
1422…….: Aişe şöyle dedi: Ben altı yaşımda iken
Resulullah beni (nişan) akdi yaptı. (Üç yıl sonra)
ben dokuz yaşında bir kız iken de benimle evlendi.
Aişe dedi ki: Biz Medine’ye geldik. Akabinde ben bir
ay sıtmaya tutuldum, hummanın şiddetinden saçım
döküldü. (Hastalıktan kurtulunca) saçım gürleşti ve
omuzlarıma kadar uzadı. Bir kere ben arkadaşlarımla
beraber bir salıncak üzerinde oynarken annem Ummu
Ruman bana dogru geldi ve beni çağırdı. Ben de
annemin yanına geldim. Benden ne isteyeceğini
bilmiyordum. Annem elimden tuttu sonunda beni evin
kapısı önünde durdurdu. Ben de yorgunluktan dolayı
“heh, heh” diyerek kaba kaba soluyordum. Nihayet
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derin derin soluyuşum geçti. Sonra beni eve soktu.
Evde Ensar’dan birtakım kadınlarla karşılaştım. Bu
kadınlar: Hayır ve bereket üzere, en hayırlı kısmete
dediler. Annem beni bu kadınlara teslim etti. Onlar da
başımı yıkadılar ve üstümü başımı düzelttiler. Duha
vaktinde Resulullah’ı habersizce görmekten başka
beni hiçbir şey heyecanlandırmadı. Akabinde Ensar
kadınları beni Resulullah’a teslim ettiler.
Aişe: Peygamber beni altı yaşında bir kız iken akid
yaptı, dokuz yaşında bir kız iken de benimle evlendi
demiştir.
Ma’mer, Zuhri’den, o da Urve’den, o da Aişe’den
haber verdi ki:
Peygamber Aişe’y yedi yaşında bir kız iken akid
yaptı, dokuz yaşında ve oyuncakları beraber iken de
evlendi ve nihayet Aişe on sekiz yaşında bulunduğu
sırada Resulullah vefat etti.
Aişe söyle demiştir: Resulullah Aişe’yi altı yaşında
iken akid yaptı. Aişe dokuz yaşında bir kız iken
Resulullah’in evine gidip zifaf oldu. On sekizlik bir
kadın iken de Resulullah vefat etti.
6542 - Abdullah Ibnu Mes’ud radiyallahu anh
anlatiyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz.
Aişe radiyallahu anha ile yedi yaşında iken onunla
nikahlandı, dokuz yaşında iken zifaf yaptı. Resulullah
aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe on sekiz yaşlarında
iken vefat etti”
5607 - Hz. Aise radiyallahu anhâ anlatıyor:
“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm benimle Sevvâl’de
nikâh yapmıştı. Sevvâl’de gerdek yaptı. Yanında hangi
kadını benden daha bahtli idi?” (Urve der ki: “Hz. Aişe
radiyallahu anhâ) yakınlarından olan kadınları sevvâl
ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi.”
Müslim, Nikah 73, (1423); Tirmizi, Nikah 9, (1093);
Nesai, Nikah 77, (6, 130).
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5575 - Hz. Aişe radiyallahu anhâ anlatıyor:
“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ben altı yaşında
iken benimle evlendi. Medine’ye geldik. Benî’lHâris Ibnu’l-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya
yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine
uzadı. Annem Ümmü Rumân, ben arkadaşlarımla
salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini
bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında
beni durdurdu. Evimizde, Ensârdan bir grup kadın
vardı. “Hayırlı, bereketli olsun!”, “Uğurlu mübarek
olsun!” diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara
teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler.
Beni, (kuşluk vakti aniden) Resûlullah aleyhissalâtu
vesselâm(in gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı.
Annem beni O’na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında
idim.” Buhari, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61; Müslim, Nikah
69, (1422); Ebu Dâvud, Nikâh 34, (2121); Edeb 63,
(4933, 4934, 4935, 4936, 4937); Nesai, Nikah 29, (6,
82).
5574 - Urve merhum, Hz. Aişe radiyallahu anhâ’dan
sunu nakletmiştir: “Hz. Peygamber aleyhissalâtu
vesselâm bana dedi ki: “Rüyamda sen bana üç gece
gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası içerisinde
getirdi ve “Bu senin zevcendir, aç onu!” dedi. Ben de
açtım, içindeki sendin. Ben: “Bu rüya Allah katından
ise, onu gerçekleştirecektir” dedim.” Buhari, Nikâh 9,
35, Ta’bîr 20, 21; Müslim, Fezâilu’s-Sahâbe 79; Tirmizi,
Menakib (3875).
4448 - Hz. Aişe radiyallahu anha anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’in hanımlarından
hiçbirine, Hz. Hatice radiyallahu anha’ya karşı
duyduğum kıskançlığı hiç duymadım. Hâlbuki onu hiç
görmüşlüğüm de yok. Ancak, Aleyhissalatu vesselam
onun yâdını çok yapardı. Ne zaman bir koyun kesip
parçalara ayırsa Hatice’nin dostlarına da gönderirdi.
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Bazen ona: “Sanki dünyada Hatice’den başka kadın
yok!” derdim de bana: “(Onun gibisi var mıydı, o
şöyleydi, o böyleydi..! (Öbür kadınlar beni çocuktan
mahrum ederken) benim çocuklarım ondan oldu»
diye karşılık verirdi. (Hz. Aişe derki: İçinden “ Bir daha
Hatice hakkında kötü söz söylemeyeceğim” dedim).”
Hz. Aişe devamla der ki: "Resûlullah aleyhissalâtu
vesselâm, Hatice’den üç yıl sonra benimle evlendi.”
Buhari, Menakibu’l-Ensar 20, Nikah 108, Edeb 73,
Tevhid 32; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 73, 74, 77, 78,
(2434, 2435, 2436, 2437); Tirmizi, Menakib, (3885,
3886).
6577 - Hz. Aişe radiyallahu anha anlatıyor: “Ben
Resulullah aleyhissalatu vesselam’in yanında iken
bebeklerimle oynardım. Aleyhissalatu vesselam
da benim kız arkadaşlarımı bana gönderirdi.
Arkadaşlarımla beraber oynardık.”
5607 - Hz. Aişe radiyallahu anhâ anlatıyor:
“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm benimle Sevvâl’de
nikâh yapmıştı. Sevvâl’de gerdek yaptı. Yanında hangi
kadını benden daha bahtlı idi?” (Urve der ki: “Hz.
Aişe radiyallahu anhâ) yakınlarından olan kadınları
sevvâl ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi.”
Müslim, Nikah 73, (1423); Tirmizi, Nikah 9, (1093);
Nesai, Nikah 77, (6, 130).
6542 - Abdullah Ibnu Mes’ud radiyallahu anh
anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz.
Aişe radiyallahu anha ile yedi yaşında iken onunla
nikahlandı, dokuz yaşında iken zifaf yaptı. Resulullah
aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe ons ekiz yaşlarında
iken vefat etti”.
6547 - Ebu Saidi’l-Hudri radiyallahu anh anlatiyor:
“Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aise
radiyallahu anha’yi, elli dirhem değerinde ev eşyası
mukabilinde nikahladı.”
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14- Aişe (rah) anlatiyor;
‘’Resullah‘in yanında kızlarla oynuyordum, benimle
birlikte oynayan arkadaşlarım vardı. Resullah (s.a.) eve
girdiği zaman onlar gizlenirlerdi. Kendisi evde olmadığı
zaman - onları bana gönderir,benimle oynarlardı..’’204
Sn.
İbrahim
Afif
Karakılıç’a
gönülden
teşekkürlerimizle,
17 TABULAR CAN ÇEKİŞİYOR!
İspanya’da, insan ve maymunun son ortak atası
sayılabilecek 13 milyon yıllık bir primat fosili bulundu.
Canlının, Afrika’dan Ortadoğu’ya ilk geçen türlerden
biri olduğu sonucuna varıldı.
Bilim dergisi Science’ın son sayısındaki makaleye
göre, daha önce bulunan fosiller, maymunların ilkel
morfolojilerine benzeyen özellikler arz ederken,
Katalonya’da bulunan fosil, modern insana benzeyen
formlara sahip bir örnek. Makaleyi kaleme alan bilim
adamları, türü insanla maymun arasındaki ‘eksik halka’
olarak niteliyor.
'35 Kg’lik Bir Erkeğe Ait’
Primata ait kemik parçalarının Barcelona
yakınlarındaki Pierola yöresinde bulunması nedeniyle
bu türe ’Pierolapithecus catalaunicus’ adı verildi.
Kemiklerin yaklaşık 35 kilogramlık bir erkeğe ait olduğu
tespit edildi. İskelette yapılan incelemelerde göğüs
kafesinin geniş ve yassı, omurganın alt kısmının ise
bükülmediği, kürek kemiklerinin maymunların aksine
sırtta, bileklerin de oldukça esnek olduğu saptandı.
Bedenin Üst Kısmı İnsanla Aynı
Pierolapithecus
catalaunicus
adı
verilen
canlının bedeninin genel hatlarıyla maymuna, elleri
şempanzeye bedenin üst kısmı ve omuzların ise
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insanla aynı özellikte olduğu belirtildi. Türün, eski
maymun türleri ile modern maymun arasında “köprü
türü” olduğu ifade edildi.
’İnsan Gibi Dik Durabiliyor’
Salvador Moya-Sola ve Meike Kohler başkanlığındaki
ekibin bulguları erkek canlıya ait toplam 83 kemiği
kapsıyor. Bilim adamları bu türün orangutanlar gibi
ağaçtan ağaca atlamadığını veya şempanzeler gibi
dizlerini kırarak kambur yürümediğini öne sürüyor.
Anatomik yapısı canlının esnek, atik ve güçlü bir üst
kısma sahip olduğunu ve iyi bir tırmanıcı olduğunu
gösteriyor. Bilim adamları, dik durabilen canlının kürek
kemiklerinin sırtta yer aldığının altını çiziyor.
Evrimde Eksik Halka Tamanlandı
Makalenin bir diğer yazarı Meike Kohler de,
Pierolapithecus catalaunicus bulgularını maymundan
insana geçişte “kayıp halka” olarak niteledi. Kohler
şunları ekledi: “Direkt olarak bu tür maymundan insane
geçişin tek türüdür diye iddia etmiyorum, başka türler
de olabilir, bu türün veya onun benzerinin geçişte çok
önemli bir işlev gördüğünü söyleyebiliriz”.
Fosilin bulunduğu bölgede sadece tek bir canlıya
ait kalıntı çıkarıldı. Bölgede ikinci bir canlıya ait dişler
bulundu. Zamanında bu bölgede söz konusu canlıların
koloniler kurduğuna dikkati çeken bilim adamları daha
yeni birçok fosili bulabileceklerini umuyor.
Afrika’dan Avrupa’ya Geçiş Türü
Fosili bulan bilim adamları, türün maymunların
Afrika’dan Avrupa’ya geçişi ve insanın ortaya çıkışı
sürecinde kesin bir noktaya oturtmaktan kaçınıyor.
Ancak makalenin yazarlarından, Salvador MoyaSola türün büyük olasılıkla iki kıtada birden yaşamış
olabileceğini belirtiyor: “Afrika’daki bulgular çok az, bu
kadar az bulgudan kesin bir sonuç çıkarmak tabii ki
güç, ama yine de bulgular var, yapılması gereken daha
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çok çalışmak ve yeni bulguları gün ışığına çıkarmak.”
University of Toronto öğretim üyesi David Begun,
fosil bulgularının modern maymunun AvrasyaOrtadoğu bölgesinden dünyaya yayıldığı tezini
güçlendirdiğini vurgulayarak; “Afrika’da çok fazla kanıt
bulunmayabilir, modern maymunun ortaya çıkışı için en
doğrusu Avrasya bölgesini ele almaktır” diye konuştu.
Bulguların önemini vurgulayan University of CaliforniaBerkeley öğretim üyesi F. Clark Howell’e göre, fosiller,
batı Avrasya-Ortadoğu bölgesi hominidleri arasındaki
çeşitliliğe işaret ediyor. Barcelona Paleontoloji
Enstitüsü’nden Miguel Crusafont da, 12.5 ila 13 milyon
yaşın... G. F. nin 5.12.2004 tarihli iletisi...
18 KADINLARLA İLGİLİ BAZI AYETLER
“Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün
kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları
için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur.
Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ın
kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese
de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından
endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda
yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün.
Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir
yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür”(Nisa/4/34)
“Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut
kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse,
aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur.
Sulh (daima) hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa
hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah’tan korkarsanız
şüphesiz
Allah
yaptıklarınızdan
haberdardır."
Nisa/4/128
(Not: Erkeğin hakkı ile kadınınkiler arasındaki farka
dikkat! Erkek dövebilir, ama, kadın sulh yapmaya
mecbur!)
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“Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de)
yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız
beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer,
üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız
bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler)
ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun
olanıdır.”(Nisa/3)
Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama
bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler.
Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini
teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine
(kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının
babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek
kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin
oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin
altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin
kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler,
yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin
farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini
göstermesinler.
Gizlemekte
oldukları
zinetleri
anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri
üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler!
Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz”
(24/Nur/31)
Erkek kadından birçok yönden üstündür:
Erkeğin akılca üstünlüğü vardır.
Diyette (kurtulmalıkta) üstünlüğü vardır.
Miras konularında üstünlüğü vardır.
Erkek, “kadı (yargıç)”, ‘hükümdar” olur, kadın ise
olamaz. Erkek tanıklığa da daha elverişlidir.
Erkek, kadının üzerine evlenebilir. Dilerse karısının,
karılarının üzerine cariye de alabilir. Kadın için,
kocasının üstüne evlenmek gibi bir hak yoktur.
Bakara Suresi, Ayet:228: Fahruddin Razi, e’tTefsiru, Taberi, Camiu’l-Beyan, 2/275-276; Tefsiru İbn
Kesir, 1/271; Dr.:
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Mirasta erkeğin payı daha çoktur.
Erkek kadını boşayabilir. Kadın, erkeği boşayamaz.
Erkek kadını boşadıktan sonra da süresi içinde dönüş
yapabilir, kadının bu yönde bir hakkı yoktur.
Erkeğin ganimetten payı kadınınkinden çoktur.
Kadınları dövme özgürlüğü:
Nisa suresi, 34.ayet, Diyanet çevirisi:
“Allah’ın kimini kimine üstün 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 etmelerinde endişelendiğiniz
kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın,
nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa onların aleyhine
yol aramayın. Doğrusu Allah Yüce’dir, Büyük’tür.”
(Çevirideki “serkeşlik”, ayetteki “nuşuz”un karşılığıdır.
“Serkeşlik”, Türkçe sözlükte şu anlamdadır:”kafa
tutma, baş kaldırma.”)
19 İHTİYACIMIZ AKILCI EĞİTİM
Köşe başlığımıza dikkatinizi çekerim.
Köşe başlığında “TABULARA, TALANA, YALANA
BALTA” derim. Halkımıza yalan söylenirse nasıl
görmezden gelirim.
Yalan söylüyorlar.
Dini yanlış temele oturtuyorlar.
Bu nedenle de dinin nimetlerinden mahrum
kalıyorlar.
Kanıtı: Gavurdan geri kalıyorlar, gavura el
açıyorlar…
Bir yurttaş göndermiş.
Anlaşılan aklını imana kurban etmiş.
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“Bu işler nasıl olur!” diye düşünmemiş.
Anlaşılan o ki bu mütedeyyin yurttaşımız merak edip
İslam’ın tek sahih kaynağı Kuran’ı bile incelememiş.
İnceleseydi Kuran’ı,
Öğrenirdi Kuran’ın bunları yalanladığını…
Karşıtları İslam Peygamberine sorar:
“Her Peygamberin mucizesi var. Senin ki nerede,
aktar?”
Yanıt verir Peygamber:
“Ben bir elçiyim.
Ben size gerçekleri söylemekteyim.
De ki: Kuran onlara yetmez mi?
Niçin daha başka mucize isterler!” (Bkz. K. 17/9094. 29/50-51.
Bu konuda 50’ye yakın ayet daha gösterilir…)
Şimdi biz Kuran’a mı inanalım? İbn-i Teymiye’ye mi
inanalım?
Din adına söylenen yalanlara mı inanalım?
Akılcı eğitime yaslanalım.
Şimdi aşağıdakileri okuyalım:
+
Hakiki Allah dostlarının kerametleri, ya dini delil ve
senetlerdir,
Ya da, insanların ihtiyaçlarını gidermedir.
Allah’ın Nebi ve Resullerinde bu şekildeki mucizeler
vardı. Velinin kerameti zaten, Allah’ın Resulüne tabi
olmaktan geçer.
Böyle olduğu için de, velinin gösterdiği kerametler
Allah Resulünün mucizelerine dahildir.
Allah’ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselamın
mucizeleri çoktu ve burada birkaçını zikredelim:
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1. Parmağı ile ayı ikiye bölmesi,
2. Küçük taşların avucunda tesbih haline dönmesi,
3. Ağaçların yürüyerek kendisine doğru gelmesi,
4. Elma ağacı gövdesinin, onun hasretiyle ağlayıp
inlemesi.
5. Miraç olayından sonra Beytü’l Maktis hakkında
geniş malumat vermesi,
6. Olmuş ve olacak şeyleri haber vermesi,
7. Eşsiz bir mucize olan Kur’an-ı getirmesi,
8. Yiyecek ve içecekleri bereketlendirip çoğaltması
9. Ümmü Seleme’den rivayet edildiğine göre,
Allah’ın Resulü, Hendek Savaşı sırasında azalmış
yiyecekle bütün orduyu doyurmuş ve gene de o az
yiyecekte bir azalma olmamıştır.
10. Hayber savaşı sırasında, bir dağarcık suyla
bütün savaşçıları suya doyurmuş, fakat sudan eksilme
olmamıştı.
11. Tebük savaşı yılında, az miktarda bir yiyecekle
otuz bin savaşçıyı doyurmuş, gene de yiyecekten
zerre kadar bile eksilmemişti.
12. Birçok kereler yanlarındaki arkadaşları susadığı
zaman, mübarek parmaklarından sular akıtarak,
arkadaşlarına içirmiştir. O kadar ki, Hudeybiye
savaşında, parmaklarından akıttığı su bin beş yüz
savaşçıya yetmişti.
13. Ebu Kata’denin gözü yanağına doğru aktığında,
Allah Resulü, gözünü yerine iade etmiş ve göz eski
şekline dönmüştür.
14. Kab bin El-Eşref’in öldürülmesi için gönderdiği
Muhammed bin Mesleme, giderken düşmüş ve ayağı
kırılmıştı. Allah’ın Resulü mübarek elleriyle onun
ayağını sıvazlamış ve ayak derhal iyileşmişti.
15. Bir keresinde Allah’ın Resulü, kesilip pişirilen bir
keçiden yüz otuz kişiye et taksim etmiş ve herkes yiyip
doyduktan sonra bir kısım da artmıştı.
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16. Hz. Cabir’in babası Abdullah öldüğü zaman, bir
Yahudiye otuz kap hurma borcu kalmıştı. Bu borçtan
dolayı Yahudiler Cabir’i sıkıştırıyorlardı. Cabir’in
ise, babasının borcu kadar hurması yoktu, ancak bir
miktarı vardı. Alacaklı da, elbette bir Yahudi olduğu
için, bu eksik hurmayı kabul etmiyordu. Sıkışan
Cabir, durumu Allah’ın Resulüne açtı. Allah’ın Resulü
Yahudileri yanına çağırdı ve Cabir’e; “Hurmayı tart
ya Cabir” buyurdu. Cabir de tarttı ve babasının borcu
kadarını alacaklısına verdi ve geriye de on yedi kap
hurma kaldı.
Allah Resulünün bu gibi mucizeleri oldukça çoktur.
Biz burada sadece birkaçını zikrettik... (ibni Teymiye…)
+
Yaratan niçin akıl vermiş bize?
“Vurun duyduğunuzu, gördüğünüzü, okuduğunuzu
akıl terazisine…” diye…
Av. Hayri Balta, 16.6.2006
20 ÖNCE BİLİMSEL DÜŞÜNMELİ İNSAN
Değerli Tansel Semir,
Önce sevgiler sunarım.
Sonra içtenlikle kutlarım.
Gerçekten doğru ve güzel düşünüyorsun.
Düşünce açıklamalarınla ezber bozuyorsun.
Elbette düşünen, yaratan, üreten insandır.
İnsanoğlu, önce TABULARDAN kurtulmalıdır.
Bizlerin yaptığı da budur.
Önce uyuyan insanlar uyandırılmalıdır.
İnsanlık, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın dediği gibi:
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1400 yıldır uykuda hala/Uyarmazsan uyanacak gibi
değildir.
Beynine, ellerine sağlık “ezber bozanım”
Düşüncelerine, çalışmalarına hayranım.
Şimdi kal sağlıcakla,
Saygılar, sevgiler sana…
Av. Bilge Balta, 1.2.2007
21 KURAN’DAN BAZI AYETLER
İslam hakkındaki bilgilerimiz nereden kaynaklanıyor?
Kimimiz ilkokul, ortaokul ve lisede din dersi
okuduk, kimimiz sadece ailemiz, arkadaşlarımız ve
çevremizden öğrendiklerimizi biliyoruz.
Nüfusunun
%99’unun
“Müslüman
olduğu”
söylenen ama bu Müslümanlığın hiçbir zaman
“esas Müslümanlığa”, yani İslam Devletleri’nin
Müslümanlığına benzemeyen bir Müslümanlık
yaşanan bir ülkede yaşıyoruz.
İslam’a göre yenmesi “haram” olan domuz etini
yemeye cesaret eden pek yok.
Ama, yine İslam’a göre içilmesi haram olan içkiyi
içenlerimiz çok…
Arap ülkelerinde yapılması yasak birçok şeyi yapan,
ama “Elhamdülillah Müslümancım” diyenlerimiz
çok.
Demek ki, Türkiye’de İslam değişmiş.
Değişik bir Müslümanlık uygulanıyor. Müslümanlık
daha “çağdaş”laştırılmış..
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Ve, İslam Ülkelerindeki Müslümanlık ve yaşam
tarzını Türkiye’ye getirmek isteyenler de var.
Kapatılan Refah Partisi, ondan önce kapatılan Milli
Selamet Partisi ve bugün faaliyet gösteren “malum”
partiler bu özlemin peşinde yaşar…
Peki, İslam dininin “anayasası” olan Kuran’ı kaç kişi
okudu ve okuduklarını düşündü?
Bu sayfayı şu anda okumakta olan “siz” Kuran’ı
süzdünüz mü?
Ben okudum..
Ve, bana din derslerinde anlatılan İslam’dan çok
daha farlı bir İslam ile karşılaştım Kuran’da..
Önemli bulduğum ayetleri, yorumsuz iletiyorum.
(Sadece ana başlıklarda gruplandırarak).
Başlamadan önce de, Osmanlı döneminde
Müslümanlık propagandası için giden Japonya’ya
giden elli kişilik bir kurula Japonların sorduğu bir
soruyu iletiyorum (Dünya Gazetesi, 2.5.1963).
“Bize bir Müslüman millet gösteriniz ki, bu dini kabul
etmeden önce sefil ve perişan iken kabul ettikten sonra
ilerlemiş, gelişmiş, mesut ve müreffeh olmuştur.
Bir tek örnek verin, yeter.”
Yıl 1999... İslamiyet’in Muhammed tarafından
kuruluşundan bu güne kadar 1400 yıl geçti.
Bugün, hâlâ böyle bir İslam uygarlığı yok…
Kuran’dan
tam
ayet
metinleri:
(Diyanet
Tercümesi’nden):
Kuran bir bilmece-bulmaca kitabı mıdır?
Kuran, kim için ve ne zaman hazırlanmıştır?
Kuran, Muhammed’in yaşadığı devirdeki insanlara
İslamiyet tanıtmak ve İslami emirleri bildirmek için
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hazırlanmıştır. Dolayısı ile bir kargaşa çıkmamsı için
Kuran’da yazılanlar açık, net ve kesin olmalıdır.
Bazıları, Kuran’ın her okuyan tarafından
anlaşılamayacağını, Kuran’ı anlamak için önceden
bilgi sahibi olunmasını, “ilim” sahibi olunmasını ileri
sürerek Kuran’daki akıldışı, bilimdışı, anti hümanist
ve çağdışı ayetlerin anlamlarını gizlemek isterler.
“Kuran’daki şu kelimenin anlamı aslında bu değildir,
bu ayet o değil, bu anlama geliyor.” gibi tartışmaları
zaman zaman duyarız.
Kuran, kendisini okuyan herkesin ayrı bir şey
anlayacağı bir bilmece-bulmaca kitabı mıdır, yoksa her
okuyanın aynı şeyi anlaması ve aynı şeyi uygulaması
için hazırlanmış bir İslam Anayasası mıdır?
Elbette ki, Kuran, kendisini okuyan herkesin ayrı bir
şey anlayacağı bir bilmece-bulmaca kitabı değil, her
okuyanın aynı şeyi anlaması ve aynı şeyi uygulaması
için hazırlanmış bir İslam Anayasası’dır.
Kuran, kendisinin açık, net ve anlaşılır bir kitap
olduğunu şu ayetlerde söylüyor:
43:2. Apaçık Kitaba and olsun ki,
44:2. Apaçık olan Kitaba and olsun ki,
58:5.Allah’a ve Resulüne karşı gelenler, kendilerinden
öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık
ayetler indirmişizdir. Kâfirler için küçük düşürücü bir
azap vardır.
65:11. İman edip Salih amel işleyenleri,
karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın
apaçık ayetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir.
Kim Allah’a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu,
altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları
cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel
bir rızık vermiştir.
2:99. And olsun ki sana apaçık ayetler indirdik. (Ey
Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkâr eder.
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4.174. Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden
kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.
5:15. Ey ehl-i kitap! Resûlümüz size Kitap’tan
gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere
geldi; birçok (kusurunuzu) da affediyor. Gerçekten size
Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap geldi.
6:59. Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları
O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa
bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin
karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru
ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
15:1. Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitabın ve apaçık bir
Kuran’ın ayetleridir.
29:49. Hayır, o (Kuran), kendilerine ilim verilenlerin
sinelerinde (yer eden) apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi,
ancak zalimler bile bile inkâr eder.
36:69. Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik.
Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak
Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kuran’dır.
“İslam hoşgörü dini” midir? Kuran’daki “şiddet
ayet”leri
Bakara/2/191. Onları bulduğunuz yerde oldurun.
Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne
çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Mescidi
Haram’ın yanında, onlar savaşmadıkça siz de onlarla
savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İnkar
edenlerin cezası böyledir.
Ali Imran/3/85. Kim İslamiyet’ten başka bir dine
yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O ahrette de
kaybedenlerdendir.
Ali Imran//3/118. Ey İnananlar! Sizden olmayanı
sırdaş edinmeyin, onlar sizi şaşırtmaktan geri
durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların öfkesi
ağızlarından taşmaktadır, kalplerinin gizlediği ise daha
büyüktür. Eğer aklediyorsaniz, şüphesiz size ayetleri
açıkladık.
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Ali Imran/3/119. Iste siz, onlar sizi sevmezken onları
seven ve Kitapların bütününe inanan kimselersiniz.
Size rastladıkları zaman: “İnandık” derler, yalnız
kaldıklarında da, size öfkelerinden parmaklarını
ısırırlar. De ki: “Öfkenizden çatlayın”. Allah kalplerde
olanı bilir.
Bu ayetin tercümesinde bir okurun uyarması
üzerine tekrar bir kontrol yaptım. Daha önceki
baskıda, “çatlamak” yerine “gebermek” fiili kullanılmıştı
ve okur, kendi elindeki meallerde böyle bir kelime
kullanılmadığını söylemişti. Diyanet tercümesinde ise
yukarıdaki şekilde yer almıştı ayet.. Bunun üzerine,
Kuran’ın İngilizce tercümelerinden bir kontrol yapmak
lüzumu hissettim:
Maide/5/33. Allah ve peygamberiyle savaşanların
ve yeryüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezası
öldürülmek veya asılmak yahut çapraz olarak el ve
ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. Bu
onlara dünyada bir rezilliktir. Onlara ahrette büyük
azap vardır.
Maide/5/35. Ey İnananlar! Allah’tan sakinin, O’na
ulaşmaya yol arayın, yolunda cihat edin ki kurtulasınız.
Maide/5/38. Erkek hırsız ve kadın hırsızın,
yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir
ceza olarak, ellerini kesin. Allah güçlüdür, hakim’dir.
Maide/5/51.
Ey
İnananlar!
Yahudileri
ve
Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin, onlar
birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa
o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola
eriştirmez.
Tevbe/9/5. Hürmetli aylar çıkınca, puta tapanları
bulduğunuz yerde oldurun; onları yakalayıp hapsedin;
her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tövbe
eder, namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest
bırakın. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder.
124

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

Tevbe/9/29. Kitap verilenlerden, Allah’a, ahret
gününe inanmayan, Allah’ın ve peygamberinin
haram kıldığını haram saymayan, hak dinini din
edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle
cizye verene kadar savaşın.
Tevbe/9/41. Isteyen, istemeyen, hepiniz savaşa
çıkın. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat
edin. Bilirseniz bu sizin cin hayırlıdır.
Tevbe/9/73. Ey Peygamber! İnkarcılarla, ikiyüzlülerle
savaş; onlara karşı sert davran. Varacakları yer
cehennemdir, ne kötü dönüştür.
Tevbe/9/113. Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan
sonra, akraba bile olsalar, puta tapanlar için mağfiret
dilemek Peygamber’e ve müminlere yaraşmaz.
Tahrim/66/9. Ey Peygamber! İnkarcılarla ve
ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Onların
varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür!...
Bakara/2/ 193. Fitne tamamen yok edilinceye ve
din (kulluk) de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla
savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına
düşmanlık ve saldırı yoktur.
Hizbullah, IBDA-C, ve diğer İslam örgütleri ile
Cübbeli Ahmet Hoca’lar, Şevki Yılmaz’lar gibi cahil
kişileri şiddete yöneltici ve yalan yanlış bilgilerle
kandıranlar, eylem ve konuşmalarını işte bu yukarıdaki
ayetlere dayandırıyorlar. Güçlerini, bu ayetlerden
alıyorlar. Allah’tan-varsa eğer- geldiği iddia edilen
ama aslında Muhammed ve arkadaşlarının hazırladığı
Kuran ayetlerinden... İslamiyet, ilk günlerinden beri
şiddetle birliktedir..
“İslam Cinsiyet Ayrımı Yapmaz” mı?
Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün
kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları
için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur.
Onun için Saliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ın
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kendilerini korumasına karşılık gizli (kimse görmese
de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından
endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda
yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün.
Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka
bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.
(Nisa/34)
(Yukarıdaki ayet ile kocaya, karısını dövme
özgürlüğü tanınıyor ama kadına kocasını dövme
özgürlüğü verilmez hiçbir ayette...)
Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut
kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse,
aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur.
Sulh (daima) hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa
hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah’tan korkarsanız
şüphesiz
Allah
yaptıklarınızdan
haberdardır.
Nisa/4/128
(Nisa/34 ile karısını dövebilme hakkına sahip olan
kocaya, yukarıdaki ayete göre kadın sadece “sulh”
yapmakla yükümlü...)
“Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi,
kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır.
Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe
sahiptirler.” (Bakara/228)
(Erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu kesinlikle
belirten bir ayet...)
Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de)
yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız
beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer,
üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız
bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler)
ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun
olanıdır.(Nisa/3)
(Erkeklere, birden çok kadınla evlenme hakkı
tanınırken, kadınlara birden çok erkekle evlenme hakkı
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tanınmıyor... Ayrıca, erkekler karılarının haricinde
“cariye” sahibi olabilirler ama kadınlara kocalarından
başka erkek hakkı tanınmıyor...)
“İslam akıl ve mantık dini” midir?
Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik,
yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik.
(Hicr/19)
And olsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan,
şekillenmiş kara balçıktan yarattık. (Hicr/26)
Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.
(Hicr/27)
“İslam Tüm İnsanlığa Gönderilmiş” midir?
Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kuran kılsaydık,
diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı
değil miydi? Arab’a yabancı dilden (kitap) olur mu? De
ki: O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur
ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında
bir ağırlık vardır ve Kuran onlara kapalıdır. (Sanki)
onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kuran’da ne
söylendiğini anlamıyorlar. (Fussilet/44)
Bu
(Kur’an),
Ümmü’l-kurâ
(Mekke)
ve
çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve
kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır.
Ahrete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını
hakkıyla kılmaya devam ederler. (En’am/92)
Şehirlerin anası (olan Mekke’de) ve onun çevresinde
bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma
günüyle onları korkutman için, sana böyle Arapça bir
Kur’an vahyettik. (İnsanların) bir bölümü cennette, bir
bölümü de çılgın alevli cehennemdedir. (Şura/7).
İslamda İçki Yasağı ve Çelişkileri - Cennet
Bilgileri
5/Maide/90. Ey iman edenler! şarap, kumar, dikili
taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir;
bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.
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16/Nahl/67: 67. Hurma ve üzüm gibi meyvelerden
hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda
da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.
16/Nahl/69: 69. Sonra meyvelerin her birinden ye
ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir,
diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli
bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır.
Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret
vardır.
47/Muhammed/15. Muttakilere vâdolunan cennetin
durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar,
tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren
şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır.
Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden
de bağışlama vardır. Hiç bu, ateşte ebedî kalan ve
bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen
kimselerin durumu gibi olur mu?
78/Nebe 31. Şüphesiz takva 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 5. İyiler ise, kafur 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
billûr kupalar dolaştırılır.
76/El-Insan 16. Gümüşten öyle kadehler ki onları
128

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.
76/El-Insan 17. Onlara orada bir kâseden içirilir ki
(bu şarabın) karışımında zencefil vardır.
76/El-Insan 18. (Bu şarap) orada bir pınardandır ki
adına sel sebil denir.
76/El-Insan 19. O insanların etrafında öyle ölümsüz
genç nedimler 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 şöyle 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.
4/Nisa/57. Inanıp; iyi işler yapanları da, içinde
ebediyen kalmak üzere girecekleri, zemininden
ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için
tertemiz eşler vardır ve onları koyu (tatlı) bir gölgeye
koyarız.
Islam’da Kadın Ve Erkek Eşitsizliği (Miras Konuları)
Nisa/4/11. Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe,
kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder.
(Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının
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üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı
onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her
birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu
yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte
bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına
altıda bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacağı
vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve
oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha
yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından
konmuş farzlardır (paylardır). Şüphesiz Allah ilim ve
hikmet sahibidir.
Nisa/4/12. Yapacakları vasiyetten ve borçtan
sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının
yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte
biri sizindir. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız
vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte
biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa,
bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek
veya kadının, ana babası ve çocukları bulunmadığı
halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir
erkek yahut bir kız kardeşi varsa, her birine altıda bir
düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (Bu
taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse
zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah’tan
size vasiyettir. Allah her şeyi hakkiyle bilendir, halimdir.
Nisa/4/176. Senden fetva isterler. De ki: “Allah,
babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki
hükmü şöyle açıklıyor: Eğer çocuğu olmayan bir kimse
ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının
yarısı bunundur. Kız kardeş ölüp çocuğu olmazsa
erkek kardeş de ona vâris olur. Kız kardeşler iki tane
olursa (erkek kardeşlerinin) bıraktığının üçte ikisi
onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş
mevcut ise erkeğin hakkı, iki kadın payı kadardır.
Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah
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her şeyi bilmektedir.
Zakkum Bitkisi Haram!..
Saffat/37: 62. Şimdi ziyafet olarak, cennet ehli için
anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum
ağacı mı?.
63. Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan)
kıldık.
64. Zira o, cehennemin dibinde bitip yetişen bir
ağaçtır.
65. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir.
66. (Cehennemdekiler) ondan yerler ve karınlarını
ondan doldururlar.
67. Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için,
kaynar su karıştırılmış bir içki vardır.
68. Sonra kesinlikle onların dönüşü, çılgın ateşe
olacaktır.
Dinsizler kendiliklerinden mi inanmazlar Tanrı’yaeger varsa-?
Insan Suresi, ayet:30, Tekvir:29 “Allah dilemedikçe
siz dileyemezsiniz..”
76/Insan/30: 76/30. Allah dilemedikçe siz
dileyemezsiniz. Doğrusu Allah, bilendir, Hakim’dir.
81/tekvir/29: Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe
sizler bir sey dileyemezsiniz.
“Allah kimi dilerse onu saptırır, ve kimi dilerse onu
doğru yola koyar.” (Enam suresi, ayet:39)
6/Enam/125: Allah kimi doğru yola koymak isterse
onun kalbini İslamiyet’e acar, kimi de saptırmak
isterse, göğe yükseliyormuş gibi, kalbini dar ve sıkıntılı
kılar. Allah böylece, inanmayanları küfür bataklığında
bırakır.
6/Enam/33: 6/39. Ayetlerimizi yalanlayanlar
karanlıklarda kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi
dilerse onu saptırır ve kimi dilerse onu doğru yola
koyar.
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10/Yunus/99“Ey Muhammed! Rabbin dileseydi,
yeryüzünde insanların hepsi inanırdı.”
10/Yunus/99: 10/99. Rabbin dileseydi, yeryüzünde
bulunanların hepsi inanırdı. öyle iken insanları
inanmaya sen mi zorlayacaksın?
32/Secde/13):Biz
dilesek
herkese
hidayet
verirdik. Fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla
dolduracağıma dair, benden söz çıkmıştır.”
32/Secde/13: Biz dilesek herkese hidayet
verirdik, fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla
dolduracağıma dair Benden söz çıkmıştır.
Enam/125: Allah kimi doğru yola koymak isterse,
onun kalbini İslamiyet’e açar. Kimi de saptırmak
isterse, göğe yükseliyormuş gibi, kalbini dar ve sıkıntılı
kılar. Allah inanmayanları küfür karanlığında bırakır
Enam/149): “Üstün delil, Allah’ın delilidir. O
dileseydi, hepinizi doğru yola eriştirirdi de!”
Hacca Nasıl Gitmeli?
Dindarlar, İslamiyet’in beş şartından birisi olarak
saydıkları “Hac’ca gitmeyi” gerçekleştirmek isterler ve
imkan bulunca da bunu yaparlar. Kendi ülkelerinde ve
dünyada milyarlarca aç, hasta yoksul insan varken,
kişi başına birkaç bin Amerikan dolarını harcayıp
Mekke’ye Hacca giderler..
Peki, “Allah’a yaranmak” için yapılan bu “fariza”,
acaba Allah-varsa eğer- tarafından kabuk ediliyor mu?
Usulüne uygun yapılırsa “edilir”, usulüne uygun
yapılmaz ise “edilmez”.
Peki, Hac’ca gitmenin usulü nedir? Her şeyden
önce, Kâbe’de yapılacak dinsel törenlerden önce,
oraya nasıl gidileceği önemlidir..
Nasıl gidilecek?
Uçak ile mi? Araba ile mi?
Hiçbiri değil..
Hac’a ancak ve ancak ya yaya, ya da deve ile
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gitmek şart..
Bu da nereden çıktı? diye sorabilirsiniz.. Haklısınız
da.. Kuran böyle “emrediyor”... Kuran’ın Allah’tan
geldiğine inanıyorsanız, Kuran’daki emirleri yerine
getirerek Allah’ın-varsa eğer- takdirini kazanacağınıza
ve cennet ile mükafatlandırılacağınıza inanıyorsanız,
Hacca yürüyerek veya deve üzerinde gitmeniz şarttır.
Bakalım, Kuran’daki Hac Suresi’nin 27 numaralı ayeti
ne diyor? (Size 3 adet Türkçe tercüme, 3 adet de
İngilizce tercüme olmak üzere toplam 6 adet tercüme
veriyorum.. .)
22 - Hac Suresi - Ayet 27
“Bütün insanlar içinde haccı ilan et ki, gerek yaya
olarak ve gerek uzak yoldan gelen incelmiş develer
üzerinde sana gelsinler.” (Elmalılı Hamdi Yazır)
İngilizce tercümelerde, “camel” kelimesinin anlamını
merak edenler sözlüğe baktıklarında “deve” olduğunu
göreceklerdir. Devenin de “incelmişi” isteniyor..
Türkçe tercümelerde, Elmalı’lı Hamdi yazır, “incelmiş
deve” kelimesini açıkça kullanmıştır. Y.Nuri Öztürk de
“incelmiş binit” diyerek “deve”yi kastetmiştir. (İncelmiş
uçak ya da incelmiş araba olamayacağına göre...).
Diyanet ise tercümesinde “ince” ya da kalın olduğuna
bakmadan “binek” demeyi tercih etmiş.. Uçak ya da
araba için “binek” öneki kullanılmadığına göre, burada
da hayvan, yani “deve” belirtilmiş oluyor.
Bu durumda Hac’ca uçak araba ya da otobüsler
gitmiş olanlar, bu yaptıkları seyahatin Kuran’a ters
olduğunu görmüş oluyorlar... Dolarlar ve onca zahmet
boşa gitmiş demek ki.. Neyse, bir kez de “yürüyerek”
veya “deve” ile Hac farizasını yerine getirirler de,
Allah’ın-varsa eğer- takdirine mazhar olurlar…
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22 TÜRK MÜSLÜMANLARINA GÖRE KURAN’IN
ÖZELLİKLERİ
1- Arapça dilindedir.
2- Arapça olduğu için Arapların haricinde başka
dilleri konuşan insanlar anlamaz.
3- Arapçada bir kelimenin o kadar çok anlamı vardır
ki, -ohhoooo- başka dile tercüme edilemez.
4- Başka dile yapılan tercümeler yanlıştır. Ayrıca,
bu başka dillere tercüme edilen Kuran’ları okuyanlar
ne okuduğunu anlamayacak kadar aptaldırlar.
5- Başka dillere tercüme edilen Kuran’ları
okuyanların Kuran’dan verdikleri örnekler hep yanlış
tercüme edilmiş ya da içinden cımbızla çekilmiş
örneklerdir. Kuran’a ait sayılmazlar. Halbuki dincilerin
verdikleri örnekler ise doğru tercüme edilmiş ve
Kuran’dan olduğu gibi yansıtan örneklerdir.
6- Kuran’ı bir Türk ancak ve ancak Said-i Nursi ya
da Harun Yahya’nın açıklamalarıyla anlayabilir. (Diğer
milletlerin de Said-i Nursi ve Harun Yahyaları olmaları
gerekir ki Kuran’ı anlayabilsinler.. )
7- Bu konuda en şanslı millet Araplardır. Çünkü
Kuran Arapçadır, Arap Arapça konuşur ve okur, o
zaman Said-i Nursi ve Harun Yahya’ya ihtiyaçları
olmadan Kuran’ı okur ve anlarlar.
8- Ama Araplar, Arapça okuyup anladıkları Kuran’da
kendilerine söylenen şeyleri yaptıklarında Türklere göre
bu yapılanlar yanlıştır, İslamiyetli bağdaşmaz (mesela
şeriat uygulamaları gibi, hırsıların elinin kesilmesi,
karının koca tarafından dövülebilmesi, zina yapanın
kırbaçlanması, mahkemelerde kadınların şahitliğinin
kabul edilmemesi, erkeklerin 4 kadınla evlenebilmeleri,
erkeklerin cariye alabilmesi, kız çocuklarına erkek
çocuklara göre mirasta yarı pay verilmesi vb....
Bu nedenle Arapların Arapça okudukları ve
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öğrendikleri İslamiyet gerçek İslamiyet değildir. Bir
Arap bile Arapça olan Kuran’ı okuduğunda anlayamaz
ve yaptığı ibadetten uyguladığı Şeriat kanunlarına
kadar her şey yanlıştır...
9- Bu durumda bir Türk Müslüman’ına göre,
dünyada Kuran’ı gerçekten okuyup anlayacak ve
uygulayacak insan henüz anasından doğmamıştır ve
Şeriat kurallarıyla yönetilen Müslümanlar da Kuran’ı
anlayamamış olan sahte Müslümanlardır.
10- Kuran’da sifçeler bulunmaktadır. Kuran bu
nedenle tam bir bilmece-bulmaca kitabıdır.
11- Kuran’da bu yukarıda yazılmış hususlar yazılı
değildir ama Türk Müslüman bunlara sanki Kuran’da
varmış gibi inanmayı tercih eder.
23 KURAN, GERÇEKTEN ALLAH’IN KELAMI
(SÖZLERİ) Mİ?
Nisa/4:82. Hâla Kuran üzerinde gereği gibi
düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası
tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık
bulurlardı.
Müslümanlara göre Kuran; Allah’ın kelamıdır.
Yukarıdaki ayette de söylendiği gibi, Kuran, Allah
tarafından gelmişse, Allah o sözleri söylemiş
gibi okunmalıdır. Ayrıca, Kuran, Allah tarafından
gönderilmiş ve Allah’ın sözlerini içeriyorsa, Kuran’da
asla herhangi bir yanlış ve tutarsızlık bulunmamalıdır.
Halbuki gerçek böyle değildir.
İlk olarak, Kuran'ın bazı ayetlerine bakarak, bu
sözlerin Allah değil, fakat Muhammed'in kendisi
tarafından söylendiğini anlayabiliriz:
Fatiha/1:1-7: 1:1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah’ın
adıyla.
1:2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi
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Allah’a mahsustur.
1:3. O, rahmandır ve rahîmdir.
1:4. Ceza gününün malikidir.
1:5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız
senden medet umarız.
1:6. Bize doğru yolu göster.
1:7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun
kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların
yolunu değil!
Bu ifadeyi okuyan her okur yazarın kolaylıkla
anlayabileceği üzere, bu sözler Allah’a hitaben
söylenmiştir. Bir dua şeklinde Allah’a söylenmektedir.
Bunlar, duacı olan Muhammed’din, Allah’a söylediği
ve doğru yolu bulmak için Allah’tan yardım istediği
sözlerdir. Kuran, böylece, Allah’ın değil, fakat
Muhammed’din sözleriyle başlamaktadır.
Enam/6: 104. (Doğrusu) size Rabbiniz tarafından
basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı
görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı
kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.
Bu ifadede de, “Rab” ve “Bekçi” olarak iki özne
bulunmaktadır. “Ben bekçiniz değilim” diyen herhalde
Muhammed’dir, Allah değil..
Neml/27: 91. (De ki:) Ben ancak, bu şehrin
(Mekke’nin) Rabbine -ki O burayı dokunulmaz
kılmıştır- kulluk etmekle emrolundum. Her şey de
zaten O’na aittir. Bana Müslümanlardan olmam"
emredildi. Buradaki ifadeden de sözlerin Allah’a değil,
Muhammed’e ait olduğu anlaşılıyor.
Tekvir/81: 15. And olsun bir görünüp bir sinenlere,
Burada da yemin eden Muhammed’dir, Allah
olamayacağına göre..
İnşikak/84:16-19 84: 16. Hayır! Şafağa, yemin
ederim ki,
84:17. Geceye ve onda basan karanlığa,
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84:18. Dolunay olmuş aya,
84:19. Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.
Burada da yemin eden Allah olamayacağına göre
Muhammed’dir. Muhammed burada İslam öncesi
inanışlarını da ortaya koymaktadır. Güneş ve ay, İslam
öncesi Arap’larca kutsal sayılırdı.
Enam/6: 114. (De ki): Allah’tan başka bir hakem mi
arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren
O’dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kuran’ın
gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu
bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!
Burada da sözlerin sahibinin Allah değil,
Muhammed olduğu anlaşılıyor. Tercümeye “de ki”
diye bir ilave yapılmış. Bu ilave Arapça Kuran’da
bulunmamaktadır.
24 KURAN’DAKİ SAYISAL HATALAR
Kuran’da bol miktarda sayısal hatalar da
bulunmaktadır. Allah (varsa eğer), basit aritmetik
işlemlerde bile hata yapamayacağına göre (ne de olsa
kainatı yarattığına inanılıyor, yani bilgisi her konuda
yüksek olmalı..), bu hataları Kuran’ın yazarı olan ve
hesap yapma kabiliyeti olmayan Muhammed’in yaptığı
anlaşılmaktadır:
Cennet ve dünyayı yaratmak kaç gün aldı?
Araf/7:54. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri
altı günde yaratan, sonra Arş’a istivâ eden, geceyi,
durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten;
güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda
yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek
de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!
Yunus/10:3. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri
altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare
ederek arşa istiva eden Allah’tır. Onun izni olmadan
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hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah’tır. O
halde O’na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz!
Hud/11:7. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı
hususunda sizi imtihan etmek için, Arş’ı su üzerinde
iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin
ederim ki, (Resûlüm!): “Ölümden sonra muhakkak
diriltileceksiniz” desen, kâfir olanlar derhal “Bu, açık bir
büyüden başka bir şey değildir” derler.
Furkan/25: 59. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri
altı günde yaratan, sonra Arş’a istivâ eden (ona
hükmeden) Rahmân’dır. Bunu bir bilene sor.
Evet, yukarıdaki ayetlerin tümünde, yer ve göğün
altı günde yaratıldığı söyleniyor. Halbuki, aşağıdaki
ayetlerde ise, yer ve göğün sekiz günde yaratıldığı
anlaşılıyor ki, bu ayetlerle yukarıdaki ayetler bir çelişki
içindedir.
Fussilet/41:9. De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde
yaratanı inkâr edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? O,
âlemlerin Rabbidir.
Fussilet/41:10. O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi.
Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde
isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.
Fussilet/41:12. Böylece onları, iki günde yedi gök
olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz,
yakın semâyı kandillerle donattık, bozulmaktan da
koruduk. İşte bu, aziz, alim Allah’ın takdiridir.
Hesap edelim:
2 gün(yer)+4(gıdaların oluşumu)+2(gökler)= 8 Gün
(6 değil!..)
Muhammed’in ya hesabı zayıftı, ya da Kuran’ı
yazdırırken daha önce ne söylediğini unutuyor ve
böylece çelişkili ayetler oluşturuyordu..
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25 KURAN’DAKİ MİRAS HUKUKUNDA SAYISAL
HATALAR
Kadınların cenaze namazı kılıp kılmaması
konusunda bile büyük eksikliklere sahip olan Kuran’da,
miras konularına nedense büyük yer ayrılmış ve bu
konuda çok detaylı ayetlere yer verilmiştir.
Aşağıdaki ayetler, “miras” hukuku ile ilgilidir. Bu
ayetlere göre hesap yapıldığında, mirasçılarda,
“sona kalan dona kalmaktadır, çünkü, mirasın payları
toplandığında, toplam, mirastan “fazla” olmaktadır!
Önce ayetlere bakalım, sonra iki ayrı örnek üzerinde
mirası paylaştıralım ayetlere göre:
Nisa/4:11. Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe,
kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder.
(Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının
üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı
onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her
birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu
yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte
bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda
bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten
ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan
hangisinin size, fayda bakımından daha yakin olduğunu
bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır
(paylardır). Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.
Nisa/4:12. Yapacakları vasiyetten ve borçtan
sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının
yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte
biri sizindir. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız
vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte
biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa,
bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek
veya kadının, ana babası ve çocukları bulunmadığı
halde (kelâle şeklinde) mali mirasçılara kalırsa ve bir
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erkek yahut bir kız kardeşi varsa, her birine altıda bir
düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (Bu
taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse
zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah'tan
size vasiyettir. Allah her şeyi hakkiyle bilendir, halimdir.
Nisa/4:176. Senden fetva isterler. De ki: “Allah,
babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki
hükmü şöyle açıklıyor: Eğer çocuğu olmayan bir kimse
ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının
yarısı bunundur. Kız kardeş ölüp çocuğu olmazsa
erkek kardeş de ona vâris olur. Kız kardeşler iki tane
olursa (erkek kardeşlerinin) bıraktığının üçte ikisi
onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş
mevcut ise erkeğin hakkı, iki kadın payı kadardır.
şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah
her şeyi bilmektedir.
Varsayalım ki, bir adam öldü ve geride üç kız evlat,
bir ana, bir baba ve eşini bıraktı.. Yukarıdaki ayetlere
göre miras paylaşımı şöyle olacaktır:
Üç kız evlada mirasın 2/3›ü, ana ve babanın her
birine 1/6, karısına 1/8 kalacaktır.
Bu durumda, matematik yapalım:
(2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8)=27/24=1,125 bulunur! (1,0
olması gerekirdi!..)
Yani, miras paylaşıldığı zaman her bir mirasçının
aldığının toplamı, mirastan fazla çıkmaktadır!..
Allah, miras paylaşımında böyle büyük bir hesap
hatası yapamayacağına göre, ayet Allah’a ait olamaz,
Muhammed’e aittir.
Hesap bilmeyen Muhammed’e...
Bir diğer örnek verelim:
Bir adam ölür ve geride anası, karısı ve iki kız kardeş
kalır. Kuran’ın yukarıda verilen ilgili miras ayetlerine
göre; ana’ya mirasın 1/3’ü, karısına mirasın 1/4 ‘ü, iki
kız kardeşe de toplam 2/3’ü kalacaktır:
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Hesap yapalım:
(1/3)+(1/4)+(2/3)= 15/12= 1,25!..
Burada da, miras paylaşılıyor, paylar toplanınca,
mirastan daha büyük, %25 daha büyük çıkıyor!..
Allah -varsa eğer- bu kadar hesap bilmez olabilir
mi? Bu yanlış paylaşım oranları ile dolu ayeti Allah
gönderemeyeceğine göre,
Muhammed kendisi yazmış olmaktadır.
Not: Okul önlerinde, Allah’ın örtünme emri gerekçesi
ile, “başörtüsü eylemi” yapan bayanların; Allah’tan
gelmiş olduğuna inandıkları Kuran’ın bu ayetlerine
göre, medeni kanunun miras haklarını kadınların
aleyhine düzenlenmesi için eylem yapmalarını, bir
erkek olarak çok arzu ederim..(:->>
(Malum, bu ayetlere göre erkekler daha avantajlı
da..)
Allah’ın 1 günü 1.000 yıl mı, 50.000 yıl mı?
Kuran’daki bazı ayetlerde Allah’ın bir gününün kaç
dünya yılına eşdeğer olduğu konusunda da çelişkiler
bulunmaktadır:
Hacc/22:47. (Resûlüm!) Onlar senden azabın
çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vâdinden asla
dönmez. Muhakkak ki, Rabbinin nezdinde bir gün sizin
saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.
Secde/32:5. Allah, gökten yere kadar her işi
düzenleyip yönetir. Sonra (bütün bu işler) sizin saya
geldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O’nun
nezdine çıkar.
Yukarıdaki ayetlerde, Allah’ın bir gününün, dünyanın
1.000 yılına denk olduğu söyleniyor.
Halbuki, aşağıdaki ayette ise, Allah’ın bir gününün,
dünyanın 50.000 yılına denk olduğu ifade ediliyor:
Mearic/70:4. Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya,
miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde
yükselip çıkar.
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Peki, bunlardan hangisi doğru? Bu birbiriyle çelişen
ayetlere göre, Allah’ın bir günü, dünyanın 1.000 yılına
mi, 50.000 yılına mı eşdeğer? Bu hatayı Allah-varsa
eğer- yapmış olabilir mi, yoksa, Kuran Muhammed’in
mi kelamıdır? Allah varsa eğer, böylesine bir hatayı
yapmayacağına göre, Kuran’ın insan elinden çıkma
bir kitap olduğu, Allah’ın değil, Muhammed’in kelamı
olduğu anlaşılmaktadır.
Kuran’daki çelişkilerden biri de, “cennet” sayısıdır.
Bir cennet mi var, yoksa, birden çok mu cennet var?
Muhammed, Kuran’ı yazdırırken bu konuya pek
dikkat etmemiş... Bazen tekil, bazen çoğul ifade
kullanmış...
Bu da, Kuran’ın, Allah’ın kelamı değil, fakat
Muhammed’in kelamı olduğunu gösteriyor. Ayetlere
bakalım:
Zümer/39/73. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar,
bölük bölük cennete götürülürler… Oraya varıp da
kapıları açıldığında, bekçileri onlara: “Selam size, hoş
geldiniz! Temelli olarak buraya girin” derler.
Fussilet/ 41/30-2. “Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra
da doğrulukta devam edenler, onları, melekler, ölümleri
anında: “Korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen
cennetle sevinin, biz dünya hayatında da, ahrette de
size dostuz. Burada, canlarınızın çektiği, umduğunuz
şeyler, bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet
olarak size sunulur” diyerek inerler.*
Hadid/ 57/21. Ey insanlar! Rabbiniz tarafından
bağışlanmaya, Allah’a ve peygamberine inananlar için
hazırlanmış, genişliği yerle göğün genişliği kadar olan
cennete koşun; bu Allah’ın dilediğine verdiği lutfudur.
Allah, büyük lutuf sahibidir.
Naziat/79/40-1. Ama kim Rabbinin azametinden
korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı
yer şüphesiz cennettir.
142

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

Yukarıdaki ayetlerde, “cennet”, “tekil” olarak
yazılmış... Yani, bir “adet” cennet anlamında...
Halbuki, aşağıdaki ayetlerde ise tam tersi yazılmış:
Cennet değil, ama “cennetlerden söz ediliyor:
Kehf/18/30-1. İyi hareket edenin ecrini zayi etmeyiz.
Doğrusu, inanıp yararlı iş yapanlara, işte onlara,
içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada
altın bilezikler takınırlar, ince ve kalın ipekliden yeşil
elbiseler giyerek tahtları üzerinde otururlar.
Ne güzel bir mükafat ve ne güzel yaşlanacak yer!*
Hacc/22/23. Doğrusu Allah, inanıp yararlı iş
isteyenleri, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar.
Orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Oradaki
elbiseleri de ipektendir.
Fatir/35/33. Bunlar, Adn cennetlerine girerler. Orada
altın bilezikler ve incilerle süslenirler, oradaki elbiseleri
de ipektir.
Nebe/78/31-4. Doğrusu, Allah’a karşı gelmekten
sakınanlara kurtuluş, bahçeler, bağlar, yaşıtlar ve dolu
kadehler vardır.
Hangisine inanacaksınız?
Kuran, Allah’ın-varsa eğer- kelamı olsa idi, böyle
yanlışlar yapar mıydı?
Ama, Muhammed’in kelamı olunca, bu tip yanlışları
yapmış Muhammed...
Kuran’a Göre Dağlar Deprem’leri Önlemek
İçin(miş)...
Tüm dünyada zaman zaman deprem oluyor.
Müslüman olmayan topraklar, Müslüman olan topraklar
demeden, dünyanın belirli bölgelerinde depremler
oluyor.
1999 yılının 17 Ağustos ve 12 Kasım günlerinde
de Türkiye’de olan depremlerde on binlerce kişi öldü,
milyarlarca dolar maddi kayıp oluştu.
08.10.2005 tarihinde İslami şeriatla yönetilen
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Pakistan’ın dağlık Keşmir bölgesinde meydana gelen
7,6 şiddetindeki deprem, on binlerce kişinin ölümüne
neden olmuştur.
Peki, niye deprem oldu? Muhammed’in Kuran’ında,
deprem olmasın, insanlar sallanmasın diye, Allah’ın
dağları yarattığı yazmıyor mu?
Bu bilimsel(!) gerçeğe rağmen, niye deprem oluyor?
“Enbiya/21/31. Yeryüzüne, insanlar sarsılmasın
diye sabit dağlar yerleştirdik; rahat gidebilsinler diye
aralarında geniş yollar varettik.”
“Nahl/16/15-6. Yeryüzünde, sarsılmayasınız diye,
sabit dağlar, nehirler ve belki yolunuzu bulursunuz diye
yollar ve işaretler meydana getirmiştir. Onlar yıldızlarla
da yollarını bulurlar.”
“Lokman/31/10. Allah gökleri gördüğünüz gibi
direksiz yaratmış, sizi sallar diye yeryüzüne sabit
dağlar koymuş; orada her türlü canlıyı yaymıştır.
Gökten su indirip orada her hoş çiften yetiştirmişizdir.”
İrdeleyelim:
1) Allah, yarattığı dağlarda imalat hatası yapmıştır.
Dağlar, yeterince ağır olmamıştır, onun için yerin
sallanmasını önleyemiyor.
2) Muhammed, bilmediği bir konu hakkında
konuşarak, asırlar sonra haksız çıkmıştır.
Her konuyu bilen(!), tüm zamanlara(!) hitabeden
Kuran’ın Muhammed’in kelamı olduğu bir kez daha
anlaşılıyor.
26 İSLAMİYET ve DEPREM
Kuran’a göre dünya yuvarlak mıdır? Güneş nasıl
batar?
Kuran’da yapılan bilimsel hatalardan birisi de,
dünyanın yuvarlak olmadığının ima edilmesi ve
güneşin balçık içinde batmasıdır. Kehf Suresi’nden
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ayetlere bakalım:
18/83. Sana Zulkarneyn’i sorarlar, “Onu size
anlatacağım” de.
18/84. Doğrusu biz onu yeryüzüne yerleştirmiş ve
her şeyin yolunu ona öğretmiştik. 18/85. O da bir yol
tuttu. Kehf/18/86. Sonunda günesin battığı yere
ulaşınca onu, kara balçıklı bir suda batıyor gördü.
Orada bir millete rastladı. “Zulkarneyn! Onlara azap da
edebilirsin, iyi muamelede de bulunabilirsin” dedik.
18/87-8. “Haksızlık yapana azap edeceğiz, sonra
Rabbine dondurulur, onu görülmemiş bir azaba
uğratır; ama inanıp yararlı iş isleyene, mükafat olarak
güzel şeyler vardır, ona buyruğumuzdan kolay olanı
söyleriz” dedi. 18/89. Sonra yine bir yol tuttu.
Kehf/18/90. Sonunda güneşin doğduğu yere
ulaşınca, güneşi, kendilerini elbise, bina gibi şeylerle
örtmediğimiz bir millet üzerine doğuyor buldu.
Görülüyor ki, Kuran’a göre insan dünya üzerinde
yürüyerek güneşin battığı yere ulaşabiliyor ve
güneşin kara balçıklı bir suda battığını görüyor. Bu
ifadeden Muhammed’in dünyayı tepsi gibi düz sandığı
anlaşılıyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu bilseydi,
kişinin dönüp dolaşıp yola çıktığı noktaya geleceğini
söylerdi. Ayrıca, güneşin batma yerinin de, günümüz
astronomi bilgisine göre yanlış verildiği görülüyor.
27 YILDIZLAR NEDEN YARATILDI?
Kuran’a göre yıldızların neden yaratıldığı da,
her zamanki “bilimsellik”(!) ile açıklanıyor. 1500 yıl
öncesinin Bedevi’si belki kanardı ama, 1998 yılının
insani için bir masaldan ibaret:
“Mulk/ 67/5. And olsun ki, yakın göğü kandillerle
donattık, onlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve
şeytanlara çılgın alev azabını hazırladık.”
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“Saffat/ 37/6. şüphesiz Biz, yakin göğü bir süsle,
yıldızlarla süsledik.”
“37/7. Onu, inatçı her türlü şeytandan koruduk.”
“37/8-9. Onlar yüce alemi asla dinleyemezler. Her
yönden kovularak atılırlar. Onlara sürekli bir azap
vardır.”
Kuran’a göre, yıldızlar, şeytana atış yapacak üsler
olarak hazırlanmış!.. Böylelikle şeytandan korunmuş
olunacakmış. Bu ayetten de Kuran’ın Allah tarafından
gönderilmediğini, Muhammed’in bir bilim kurgu yazarı
gibi hayal gücünü çalıştırarak yazdığını söyleyebiliriz.
(Her şeyi doğru bilen Allah böyle komik gerekçeler
göstermezdi..)
28 HIRİSTİYANLAR CENNETE GİDEBİLİR Mİ?
Kuran’daki ayetlerden Bakara/2:62 ve Maide/5:69’a
göre “evet”, gidebilirler.
Ama, yine Kuran ayetlerinden Maide/5:72 ve
Aliimran/3:85’e göre ise “hayır”, gidemezler.
Demek ki, bu konuda da Kuran’da çelişki vardır.
Diyanet tercümesinden ayetleri veriyorum:
“Bakara/2/62. Şüphesiz, inananlar, Yahudi olanlar,
Hıristiyanlar ve sabilerden Allah’a ve ahret gününe
inanıp yararlı iş yapanların ecirleri Rablerinin katındadır.
Onlar için artık korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir.”
Maide/5/69. Doğrusu inananlar, Yahudiler, Sabiler
ve Hıristiyanlardan Allah’a ve ahret gününe inanan,
yararlı iş yapan kimselere korku yoktur, onlar
üzülmeyeceklerdir.”
“Maide/5/72. And olsun ki, “Allah ancak Meryem
oğlu Mesih’tir” diyenler kafir oldular. Oysa Mesih, “Ey
İsrail oğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk
edin; kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah’ı ona
cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, zulmedenlerin
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yardımcıları yoktur” dedi.”
“Aliimran/3/85. Kim İslamiyet’ten başka bir dine
yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O ahrette de
kaybedenlerdendir.”
29 NUH’UN AİLESİNE “TUFAN”DA NE OLDU?
Nuh’un ailesinin tufanda başına gelenler, Kuran’ın
ayrı ayetlerinde ayrı şekilde hikaye edilmektedir.
Kuran’ın Enbiya/21:76 ayetine göre, Nuh’un ailesi
kurtulur.
Saffat/37:77, soyunun devam ettiğini söyler.
Halbuki, ayet Hud/11:42-43 ise Nuh’un oğlunun
tufanda boğulduğunu söyler.
Hangisine inanacaksınız? Diyanet tercümesinden:
Enbiya/21/76. Nuh da daha önceleri Bize yalvarmıştı,
onun duasını kabul edip, kendisini ve ailesini büyük
sıkıntıdan kurtardık.
Saffat/37/75. And olsun ki, Nuh Bize seslenmişti de
duasına ne güzel icabet etmiştik.
Saffat/37/76. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan
kurtarmıştık.
Saffat/37/77. Ancak onun soyunu sürekli kıldık.
Hud/11/42. Gemi, dağlar gibi dalgalar içinde onları
otururken, Nuh, bir kenarda ayrı kalmış olan olguna
“Ey oğulcuğum! Bizimle beraber gel, kâfirlerle birlik
olma” diye seslendi.
Hud/11/43. Oğlu: “Dağa sığınırım, beni sudan
kurtarır” deyince, Nuh: “Buğun Allah’ın buyruğundan
O’nun acıdıkları dışında kurtulacak yoktur” dedi.
Aralarına dalga girdi, oğlu da boğulanlara karıştı.
30 İNSAN “NE”DEN YARATILDI?
Insan, “yaratıldı” ise, “ne”den yaratıldı? Önemli bir
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soru.. Dinciler ile bilimciler farklı görüşteler.. Bakalım,
Kuran’da bu konuda neler yazıyor? Okuyunca aklınız
karışacak, çünkü Kuran bu konuda farklı farklı şeyler
söylüyor. Diğer bazı konularda olduğu gibi, bunda da
çelişkili ifadeler var.
Ne kadar çok çeşitli maddeden yaratıldığını söylüyor
insanın, Kuran. Bu kadar değişik ve akıl karıştıran
ifadelerin, Allahın -varsa eğer-kelamı olması mümkün
mü? Yoksa, Muhammed’in kelamı mıdır?
“Kan Pıhtısı”ndan (96:1-2),
“Su”dan (21:30, 24:45, 25:54),
"toprak”tan (15:26, 3:59, 30:20, 35:11),
“hiç”ten (19:67),
sonra bunu “inkar etmek” (52:35),
“nutfe”den (16:4) ve de “meni”den (75:37)
Diyanet tercümesinden:
Alak/96/1. Yaratan Rabbinin adıyla oku! 96/2. O,
insani pıhtılaşmış kandan yarattı.
Enbiya/21/30. İnkâr edenler, gökler ve yer
yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan
meydana getirdiğimizi bilmezler mi? İnanmıyorlar mı?
Nur/24/45. Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır.
Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla yürür, kimi
dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır, Allah şüphesiz
her şeye Kadir’dir.
Furkan/25/54. İnsani sudan yaratarak, ona soy sop
veren O'dur. Rabbin her şeye Kadir›dir.
Hicr/15/26. And olsun ki, insani kuru balçıktan,
işlenebilen kara topraktan yarattık.
Aliimran/3/59. Allah’ın katında İsa’nın durumu
kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesiyle olmuş
olan Adem’in durumu gibidir.
Rum/30/20. Sizi topraktan yaratması O’nun
varlığının belgelerindendir. Sonra hemen birer insan
olup yeryüzüne yayılırsınız.
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Fatir/35/11. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden
yaratmış, sonra da sizi çiftler halinde var etmiştir.
Dişinin gebe kalması ve doğurması, ancak O’nun
bilgisiyledir. Ömrü uzun olanın çok yaşaması ve
ömürlerin azalması şüphesiz Kitap’tadır. Doğrusu bu
Allah’a kolaydır.
Meryem/19/67. Bir insan kendisi önceden bir şey
değilken onu yaratmış olduğumuzu hatırlamaz mı?
Tur/52/35. Onlar, yaratan olmaksızın mı yaratıldılar
yoksa yaratanlar kendileri midir?
Hud/11/61. Semud milletine kardeşleri Salih’i
gönderdik. “Ey milletim! Allah’a kulluk edin; O’ndan
başka tanrınız yoktur; sizi yeryüzünde yaratıp orayı
imar etmenizi dileyen O’dur. Öyleyse O’ndan mağfiret
dileyin, sonra da O’na tevbe edin. Doğrusu Rabbim
size yakın ve duaları kabul edendir” dedi.
31 MUHAMMED’E GÖRE; YAZ NEDEN SICAK, KIŞ
NEDEN SOĞUKTUR?
Bunun cevabını Muhammed şöyle veriyor: Yaz
sıcağının şiddeti cehennemin kaynamasındandır..
(Anlaşılan, cehennemde iyi bir izolasyon yok, içeride
yanan odunların ve kaynar sıvıların sıcaklığı dışarı
kaçıp dünyaya ulaşıyor, böylece de yazın hava bazan
çok sıcak oluyor!)
Kışın ise, cehennemde ateş sıcaklığı düşmüş
olmalı ki, (belki de tatil yapıyor ocakçılar) dünyada
hava soğuyor.
Şimdi, bu yazıyı okuyanlar, "nereden çıktı bu?"
diyecekler.. Benim iddiam değil bu, ama İslam
peygamberi Muhammed söylemiş bunu... Güneşin
kızgın olduğu zamanlarda öğle namazını serinliğe
bırakması için söylediği hadisten alınmadır: "Sıcak
şiddetlendiği vakitte salat (i-Zuhru) serinliğe bırakınız.
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Zira sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır.
Nar (i-cehennem) Rabbine arz-i şekva etti: "Ya Rab,
beni ben yiyorum (izin ver)" dedi. Allahu Teala da iki
defa nefes almasına izin verdi. Nefesin birisi kışın,
diğeri yazın. En çok maruz olduğunuz sıcak ile sizi en
ziyade üşüten zemherim (işte budur)."
Görülüyor
ki
Muhammed’in
söylemesine
göre, mevsimlerin sıcak ya da soğuk oluşlarının
nedeni, cehennemin “kaynamasından” ve “nefes
almasındandır; cehennemin kaynaması şiddetli
sıcaklara sebep olmaktadır. Öte yandan fazla
kaynamaktan dolayı cehennem kendi kendini yemeye,
kemirmeye başlar ve Tanrı’ya şikayette bulunur: “Ya
Rab” der, “Beni ben yiyorum!” Ve cehennemin bu
şikayeti üzerine Tanrı ona, iki kez nefes alması için izin
verir, ki bu da sıcak ve soğuk mevsimleri oluşturur!
Evet, bu sözler, Buhari’nin Ebu Hureyre’den rivayet
ettigi bir hadistir ki, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih Tercümesi adli yayınlarının ikinci
cildinin 476-7 sayfalarında 321 sayılı hadis olarak yer
almıştır.
İslamiyet’in bilimdışı ve akıldışı temelleri, mevsimler
ve cehennem konusunda bununla da kalmıyor.
Meğerse "cehennem konuşuyormuş"da:
32 CEHENNEM KONUŞUR MU?..
Muhammed’in söylemesine göre cehennem
Cuma’dan gayri her gün parlatılmaktadır. Ve
parlatıldığı sırada güneş zeval vaktinde bulunmuş olur.
Güneş zeval vaktinde iken yeryüzünün sıcak oluşu,
cehennemin o sırada parlatılmakta oluşundandır. Ve
cehennem, Cuma gününden gayri haftanın her günü,
güneş zeval vaktinde iken parlatıldığı için, o saatlerde
namaz kılınması yasaklanmıştır. Cehennem sadece
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Cuma günü parlatılmadığı içindir ki Cuma günü güneş
zeval vaktinde iken namaz kılmak gerekir. (Bkz imam
Gazali Kimya-i Saadet, İst 1979 s 107).
Öte yandan Kuran'da cehennemin Tanrı ile sık
sık konuştuğu ve Tanrı’nın sorularını cevaplandırdığı
yazılıdır. Örneğin Kuran’ın Kaf suresinde, günahkarlar
ateşe atıldıkça, Tanrı’nın cehenneme "Doldun
mu?" diye sorduğu ve cehennemin de bu soruya
"Hayır, dolmadım. Daha var mı?" diye cevap verdiği
anlatılmıştır. (Kaf suresi Ayet 30). Anlaşılan cehennem
insanları yemekten pek hoşlanıyor olmalı ki bir türlü
doyamamaktadır.
Bu arada aklıma da gelen sorulardan biri şu:
Hani, kıyamet olacak da, kötü insanlar cehenneme
gönderileceklerdi. Kıyamet olmadığına göre, demek
ki cehennem boş bulunuyor. Kaf suresindeki olay ne
zaman olmuş(!) peki? Ayrıca, daha kıyamet kopmadan
cehennem boşu boşuna yanıyor ve parlatılıyor ise bu
boşu boşuna enerji ve emek israfı değil mi?
Günümüzde bilimdışı ve akıldışı hurafelere inanmayı
kim bekleyebilir? “İman”ı, “akıl”a üstün tutanlar bu
devirde nasıl olabilir? insanlar bilgilendikçe, azalacak
dincilerin sayısı doğal olarak..
Yukarıda sıralanan birçok akıldışı ve bilimdışı
ifadeler ile günümüz bilim ve gerçeklerine uymayan
anlatımlar, Kuran’ın 1400 yıl önceki durumu ile
günümüzde kullanılamayacağını göstermektedir.
Dahası, eğer var ise, her şeyi mükemmel yarattığına
inanılan bir Tanrı’nın, bu denli açık hatalarla dolu bir
kitap gönderdiğini düşünmek mümkün olamayacağına
göre, geriye tek bir sonuç kalıyor!..
33 ŞEYTAN HAKKINDAKİ AYETLER
A’raf suresinin 27. ayetinde, “ŞEYTAN”dan söz
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edilirken: “...Sizin onları görmeyeceğiniz yerlerden, o
ve topluluğundan olanlar, sizi görürler.” deniyor.
Bundan şu çıkıyor açıkça: - Şeytan ve topluluğundan
olanlar, insanları görürler. - insanlarsa ne şeytanı, ne
de onun topluluğundan olanları görebilirler. “Şeytan
ve topluluğu (huve ve kabiluhu)” anlatımının kapsamı
içinde, Kuran yorumcuları, “cin”leri de görürler. (Bkz.
Taberi, Camiu’l-Beyan fi-Tefsiri’l-Kur’an, 8/113, F. Razi,
e’t- Tefsiru’l-Kebir, 13/54.)
Böyleyken, Elmalılı Hamdi Yazır, “müfessirin (Kuran
yorumcuları) demişlerdir ki bundan, insanın şeytanı hiç
göremeyeceği zannedilmemelidir...” diyor. (Bkz. Hak
dini Kur’an Dili, 3/2147.). Oysa, ayetteki açık anlatım
nedeniyle, “Kur’an yorumcuları”nın tümü bu görüşü
paylaşmaz. (Bkz. Taberi, ayni yer; F. Razi, aynı yer;
Celaleyn 1/132;Tefsiru’n-Nesefi, 2/50.)
Fahruddin Razi, su nedenlerle “cin”lerin,
“şeytan”ların insanlara görünmemesi gerektiğini yazar:
(Bkz. F. Razi, ayni yer.) Başka kılıklara bürünerek bile
olsa “cin-şeytan” insana gözükür olsa: - insan örneğin
karısının, çocuğunun, gerçekte “CiN” olduğunu
düşünebilir. - İnsan her gördüğü kimse için de bu
sanıya (cin olduğu sanısına) kapılabilir. - Ve böylece
kimseye güven kalmaz.
-......... Gelin görün ki, Muhammed, “ŞEYTAN”I,
“CİN”i hem de somut bir biçimde gördüğünü söyler.
“Şeytanı yere yatırdım, boğuyordum”.
Nesei’nin Aişe’den aktardığı bir hadise göre
Muhammed söyle der: “Namaz kılarken şeytan geldi.
Hemen yakaladım, yere yatırdım, boğuyordum onu.
O denli ki, onun dilinin soğukluğunu elimin üzerinde
duydum”. İbn Teymiyye, bu hadisi sağlamlıkta Buhari’nin
koşullarını taşıdığını belirtir. (Bkz. Takiyyundin ibn
Teymiyye, izahu’d Delale fi Umumi’r-Risale, Misir,
1369, s. 41. Bu hadis için ayrıca bkz. Kamil Miras,
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Tecrid-i Sarih Ter., 288 no.’lu hadisin “izah”ındaki 2 no.lu
not.) Şeytanın “yatırılması”, “boğulması” ve “dilindeki
soğukluk, bu soğukluğun elde duyulması”, “beş duyu”
içine giren, somut durumlardır. Muhammed’in “şeytanı
boğarken onun salyasının eline bulaştığını, elinde
bunu duyduğunu (hissettigini)” anlattığı da aktarılır.
(Bkz. Ahmet ibn Hanbel, Müsned, 3/82. )
Cinin-Şeytanın Direğe Bağlanması
Ayni hadiste, Muhammed’in “şeytanı yakaladığında,
bir direğe bağlamak istediğini, buna güç yetirebildiğini,
ama bu tür şeylerin Süleyman peygambere özgü
kalması gerektiğini düşünüp direğe bağlamaktan
vazgeçtiğini” anlattığı belirtilir. Yine bu hadiste
Muhammed’in “...Direğe bağlardım ve Medine
çocukları onunla oynarlardı yoksa” dediği de aktarılır.
(Bkz. Ayni kaynaklar.)
Bu hadis, Buhari’nin ve Müslüm’in e’s-sahihlerinde
de -biraz değişikliklerle- yer alıyor. Müslim’deki bir
aktarmaya göre Muhammed şöyle anlatmakta: -”Tanrı
düşmanı iblis, yüzümü yakmak amacıyla, bir ateş
aleviyle geldi. Bu nedenle ben üç kez: “Senden Tanrı’ya
sığınırım!” dedim. Sonra “Tanrı’nın tam lanetiyle seni
lanetlerim!” diye ekledim. Yine üç kez geriye gitmedi.
Yakalamak istedim sonra. Tanrı’ya ant içerek söylerim
ki, kardeşimiz Süleyman’ın (bu tür şeyleri yapmanın
kendisine özgü kılınmasına ilişkin) isteği olmasaydı
bağlanacaktı o. Ve Medine halkının çocukları onunla
oynayacaklardı.” (Bkz. Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’lMesacid/40, hadis no: 542.)
Bir başka aktarmaya da, Buhari ve Müslim, birlikte
şöyle yer verirler: “Dün gece, CİNLERDEN İFRİT,
namazımı bozdurmak için bana ansızın saldırdı. Tanrı,
bana, onu yakalama olanağı verdi. Ve onu, Mescidin
direklerinden bir direğe bağlamak istedim. Sabah
olunca, tümünüz ona bakıp seyredesiniz diye... Ne var
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ki, kardeşim Süleyman’ın: "Tanrım beni bağışla, bana
benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir egemenlik
ver!” (Sad, ayet:35) biçimindeki sözünü anımsadım
(ve onu direğe bağlamaktan vazgeçtim).” (Bkz. Buhari,
e’s-Sahih, Kitabu’s-Selat/75; Tecrid, hadis, no: 288;
Müslüm, e’s-Sahih, Kitabu’s,Selat/75; Tecrid, hadis no:
288; Müslüim, e’s-Sahih, Kitabu’l- Mesacid/39, hadis
no: 541.) “Cin-şeytan” için, hadislerde başka somut
şeyler de anlatılır. Örneğin “Şeytan”ın “zart” diye “sesli
olarak yellenmesi”.
“Şeytan Zart Diye Ses Çıkararak Yellenir”
Muhammed’in şöyle dediği aktarılır: “Namaza
çağrıldığında (ezan), ŞEYTAN geri geri gidip uzaklaşır.
VE ZART (zurat) diye sesli yellenerek gider. Ezan sesini
işitemeyeceği yere değin uzaklaşır... (Bkz. Buhari,
e’s- Sahih, Ezan/4; Tecrid, hadis no: 360; Müslim, e’sSahih, Kitabu’s-Selat/16-19 hadis no:389.)
Kimileri bunun bir “temsil” olduğu görüşünde.
(Bkz. Kamil Miras, bu hadisin “İzahı”ndaki 2 no’lu
not.). Ne var ki, “temsil” için “Şeytan”ın yellenirken
ZART diye ses çıkardığını” söylemeye gerek olmadığı
düşünülebilir. Şu da var: Muhammed, “cinin-şeytanın,
yemesinden-içmesinden” söz eder. (Bkz. Müslim, e’sSahih, Kitabu’l Esribe/102-106; hadis no: 2017-2020.)
ibn Melek de Nevevi’ye dayanarak “bu yeme-içmenin
gerçek anlamdaki bir yeme içme olduğunu” savunur.
(Bkz. Mebakiru’l-Ezhar fi Serhi Mesariki’l-Envar,
1/100.)
“Yemesi-içmesi” olanın, “sesli olarak yellenmesi”
de doğal değil mi? Yani Muhammed’in sözlerini “tevil”
etmeye gerek bulunmamakta.
(2000’e Doğru, 8 Nisan 1990, Yıl 4, Sayı 15’ten
alınmıştır)
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34 KURAN’DAKİ BİLGİLER İSLAMİYET’TEN ÖNCE
BİLİNİYORDU…
İslamcılar, Kuran'ın bilimsel bir kitap olduğunu,
Kuran’da yazılı olan bazı bilgilerin o zamandan önce
insanlarca bilinmediğini ve böylece Kuran'ın Allah'tanvarsa eğer- geldiğini iddia ederler.
Muhammed’in Kuran’ı hazırladığı zamanda
Muhammed’in de içinde bulunduğu Arap toplumunun
bilimsel konularda cahil olduğu bellidir. Öyle ki,
Kuran’dan önce diğer gelişmiş toplumlarca zaten
bilinen bilgiler Kuran’da yer alınca ilk Müslümanlar ve
onları takip eden Müslümanlar bu bilgileri yeniymiş gibi
sanmışlar ve Kuran’ın insan elinden çıkamayacağına
ancak ve ancak Allah’ın sözü olabileceğine kanaat
getirerek büyük yanılgıya düşmüşlerdir.
Kuran’dan önce yaşamış olan Vikingler dünya
akarsuları ve denizleri arasında mekik dokuyarak
değişik coğrafi bölgeleri tanıyorlardı. hangi denizin
tuzlu, hangi denizin daha az tuzlu suya sahip olduğunu
biliyorlardı.
Sümerler, Asurlular ve Babilliler büyük şehirler ve
medeniyetler kurmuşlardı. Romalılar o muhteşem
Roma İmparatorluğu’nu oluşturmuş, metal ve taş
işlemesinin büyük ustalığıyla Roma’yı ve Roma
ordusunun silahlarını mühendislik harikası olarak
yaratmıştı. Mısırlılar, bugün bile nasıl inşa edildiği
tartışılan muhteşem piramitleri mühendislik ve
mimarlık bilimlerinin en üst seviyesindeki bilgilerle inşa
etmişlerdi yine Mısırlılar.
Muhammed’den yüzlerce yıl önce ölü insanları
mumyalayarak insan bedeninin en bilinmez sanılan
sırlarını ortaya çıkarmışlar, insanın üremesinin
embriyodan bebek oluşumuna kadar olan safhaları
resimlerle açıklar duruma gelmişlerdi.
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Şimdi de bazı somut örneklere bir göz atalım:
Yazının Bilinen İlk Örneği Basra’da
Bilinen ilkyazı örneği yaklaşık MÖ 3300 tarihinden
kalma Basra yakınlarında bulunan Uruk kil tabletleri
üzerinde yer alıyor. Yazı bu tarihte bile 700’ün üstünde
değişik işarete sahip bütünsel bir sistemdi. İlk tabletler,
tahıl, bira ve canlı hayvan gibi malların alışverişine
ilişkin kayıtları ya da yazmayı yeni öğrenen yazmanların
kullandığı listeleri içeriyordu.
4 BİN YIL ÖNCE BİLEŞİK FAİZ HESABI
YAPIYORLARDI.
Geometri Mısır’da cebir Mezopotamya’da doğdu.
Mezopotamyalılar MÖ 2000’lerde olağanüstü bir
matematik bilgisine sahiptiler. Çarpma ve ters sayı
cetvellerinden başka kare, karekök, küp ve küp
kök cetvellerini kullanıyorlar, bileşik faiz hesaplarını
yapabiliyorlardı. Pi sayısını bulmuşlardı ve 3.125 olarak
uyguluyorlardı. Hesaplarında iki tabanlı logaritma
kullanıyorlardı.
Klasik matematiğin esaslarını MÖ 700-600’lü
yıllarda yaşayan Yunanlı Pisagor ve Tales’ten 1400
yıl önce biliyorlardı. Babilliler, ünlü Pisagor Teoremi’ni,
ondan 1400 yıl önce 15 ayrı çözümde bulmuşlardı.
Mezopotamyalıların Tales teoremini Yunanlılardan
önce bildiklerini gösteren bir tablet halen Vatikan’da
bulunuyor.
Babilliler’in Mönüsünde 20 Çeşit Bira Vardı
İlk bağcılık burada yapılmış, ilk şarap kadehi burada
kaldırılmıştı. Biranın da doğum yeri burası olmuştu.
Bira ile ilgili en eski belgeler 6 bin yıl öncesine dek
uzanıyor. Birayı Sümerler ortaya çıkarmış, Babilliler de
çeşitlendirmiş. Babillilerin mönüsünde tam 20 farklı bira
olduğu tespit edilmiş. Bira ile ilgili ilk yasayı koymak da
yine aynı Hammurabi'ye nasip olmuş.
Hammurabi, kişi başına günlük bira istihkakı
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konusunda da bir yasa çıkarmış. Buna göre, sıradan
bir işçiye 2 litre, devlet memuruna 3 litre ve idarecilerle
yüksek makamlardaki din adamlarına 5 litre bira
veriliyormuş. Para ile satılmaz, satan da idamla
cezalandırılırmış.
Bütün İnançlar Burada Yeşerdi
Eski Mezopotamya’da yüzlerce tanrıya tapılır, her
etnik grubun, hatta her kentin kendi tanrıları bulunurdu.
Aynı topraklarda daha sonraki dönemlerde tek tanrılı
dinler ortaya çıktı. Ama çok tanrılı dönemlerde de
hoşgörü hakimdi. Bir yörenin tanrıları çoğu kez bir başka
bölgenin tanrılarına dönüşür ya da özdeşleştirilirdi.
Böylece Babil ve Asur geliştikçe Marduk ve Aşşur öne
çıktı. Tanrılar insan biçimindeydi, olağanüstü güçleri
vardı, ama tıpkı insanlar gibi duygulara ve ihtiyaçlara da
sahipti. Kimi iyi, kimi kötü olan cinler, ruhlar, doğaüstü
güçler çeşitli biçimlere girer ve çoğu kez de hem insan
hem de hayvan özelliklerine sahip olurdu.
Bugün Anadolu’da yer yer devam eden cin ve
perilere ilişkin inançların kökeninde eski Mezopotamya
efsanelerinin önemli bir yeri var. Eski Mezopotamyalılar
da kötü ruhları ve cinleri kovalamak, insanı nazardan
korumak için kurşun demetleri bağlar, nallar asarlardı.
Harry Potter Ve Yüzüklerin Efendisi De
Mezopotamyalı
Mezopotamya’dan
yayılan
inançlar
Batı
düşüncesinin ve hayal gücünün şekillenmesinde
hâlâ etkisini sürdürüyor. Bilimkurgu romanlarında ve
filmlerde görülen doğaüstü kahramanların neredeyse
tümü Mezopotamya inançlarının bir başka versiyonu
olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde dünyanın
ilgisini çeken Harry Potter ya da Yüzüklerin Efendisi
gibi roman ve filmlerde hemen tüm kahramanların
prototipini Mezopotamya efsaneleri ve inançlarında
bulmak mümkün.
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Bir Çeşit Pil Keşfettiler Tıp Alanında Kullandılar
Mezopotamyalıların elektriği de bilinenden yaklaşık
2 bin yıl önce keşfetmiş olabilecekleri düşünülüyor.
1938’de Alman arkeolog Wilhelm König Bağdat’ın biraz
dışında bir toprak kap buldu. 13 santim yüksekliğindeki
kabın içinde demir bir çubuğu saran bakır bir silindir
vardı.
O zaman König bunun bir pil olduğuna kanaat
getirmişti. Günümüzde bu konu üzerine kafa yoran
birçok uzman pillerin tarihini MÖ 200 yılı civarındaki
Pers ya da Sasani kültürüne dayandırıyor. Uzmanlar
aynı teknikle laboratuar ortamında pillerin taklitlerini
ürettiler. Bu sayede Bağdat pillerinin 0,8 ile 2 volt
arasında bir güçte elektrik üretebildiği anlaşıldı. Bu
pillerin hangi amaçla kullanıldığı konusunda iki ihtimal
ortaya atılıyor. Bir ihtimale göre pillerin ürettiği elektrik
akımı tıpta bir tür ağrı kesici gibi kullanılıyordu. Diğer
ihtimalde ise altın ve gümüş gibi değerli metalleri
parlatmak için pilin ürettiği akımdan faydalanılıyordu.
Bağdat’taki pillere inanan uzmanlar elektrolit madde
olarak da üzüm suyunun kullanıldığını öne sürüyorlar.
Babil devleti, bölgedeki uygarlıklar arasında en ileri
olanı. Babil’in en büyük kralı, şüphesiz Hammurabi’ydi.
Onun düzeninin hüküm sürdüğü Babil’de tek eşlilik
esastı. Kadın dava açmak, çeyizinin gelirini veya
kocasından kalan mirası yönetmekte özgürdü. Miras
kız ve erkek çocuk arasında eşit paylaştırılırdı.
Kaynak: Hürriyet, 20.04.2003
Kuran, Sigara ve Uyuşturucular
Günümüzde sigara ve uyuşturucuların sağlığa
ne kadar zararlı olduğu ispatlanmıştır. Modern
toplumlarda, kapalı mekânlarda sigara içmek
yasaklanıyor. Sigara ambalajlarının üzerine öldürücü
olduğuna dair uyarı ibareleri konuluyor. Uyuşturucu
maddelerin kullanımı yasaklanıyor, uyuşturucu içeren
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ilaçlar özel reçetelerle sayılıyor. Çünkü tıbben sigara
ve uyuşturucu maddelerin sağlık için bir felaket olduğu
ispatlanmıştır.
Hal böyle iken, Kuran’da, sigara ve uyuşturucu
haram edilmemiştir. Domuz etini haksız yere haram
eden Kuran, sigara ve uyuşturucuyu haram etmemiştir,
yasaklamamıştır.
Günde bir bardak içilen kırmızı şarabın sağlığa
faydalı olduğu bugün tıbben ispatlanmışken,
Kuran, sigara ve uyuşturucuyu haram etmemiştir,
yasaklamamıştır.
Kuran’ın ne denli “bilimsel(!) olduğu bu örneklerden
de görülmektedir. Bu örnekler de göstermektedir ki,
Kuran, Allah’ın-varsa eğer- sözleri değil, insan ürünü,
Muhammed ve arkadaşlarının ürünü bir kitaptır.
35 DİN, BEYİNE ÖRÜLEN BİR DUVARDIR

Kul olmak sömürü düzeninin bir parçasıdır. Kul
yetişecek ki sömürücüler ayakta kalabilsin. Kulu
yaşatan kılıf dindir. Din insanımsıyı dindirerek
kutsallaştırır. Dindirme işlemi çocuklardan başlar.
İlk iş olarak çocuğa bir tanrının varlığı öğretilir
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ve dinin temeli atılır. Bu temel insanımsılar için çok
önemlidir. Temel ne kadar sağlam atılırsa cennet de
o kadar yalandan sıyrılmış olur. Temel atılınca artık
tuğlaları yerleştirmek kolaydır. Artık çocuk gerçeğin
ışığını kapatan bir duvarın içinde bir hırsız, sömürücü,
yalancı olarak yetişecektir. Çünkü çocuğun beyni bu
duvar içerisinde - yani karınlıkta- minimum düzeyde
çalışmaktadır. Minimum düzeyde çalışan beyin
gerçekleri bir oyun olarak algılarken yalanları gerçekmiş
gibi algılayacaktır. Beyin ne kadar yalan bilgiyle
donatılırsa düşünme o kadar azalacaktır. Örneğin
ezber ile beynini dolduran kişi artık düşünemez. Çünkü
düşünmek gerçeklerin hamuruyla oluşur. Yalan ile
insanımsı düşüncesizliğe varır. Düşünemeyen çocuk
artık karanlığın dışına başka bir şey aramaz. Karanlık
artık onun için doğal bir ortamdır. Zeki çocuklar
bu karanlıkla yetinmeyerek karanlığın duvarlarını
yıkabilir. Zeki olmayan çocuk ise bu karanlığı doğal
bir ortam olarak görüp yalanlarla yaşamaya devam
eder. Karanlığın içinde yetişen çocuk yetişkin olunca
dışarıdan gelen her ışığı kapatmaya yönelir. Çünkü
karanlıkta tuttuğu çıkar hesapları görülecek diye
telaşa düşer. Kişi, yaşamını yalanlar üzerine kurar
ve araç değerler peşinde koşan bir canlı türü haline
gelir. Beynin içine örülen bu duvarın içindeki karanlık,
kişiyi dışarıya yabancılaştır ve dışarıda kendisi gibi
olmayanları düşman görür. Dışarıya yabancılaşan
kişi artık anarşi ortamına düşmüş bir teröristtir. Çünkü
hırsızlığı, sömürüyü, yalanları kaybetmemek için
kendisi gibilerle devamlı savaşım içerisindedir.
Din duvarı çeşitli toplumlarca yıkılmıştır. Bunlar
için pek sorun yoktur. Onlar artık evrimin ellerinde
yetişecektir. Oysa din duvarını sağlamlaştırmaya
çalışan topluluklar bu dünyayı akılsızlığınca geçici
görür. İnsanımsı kafasında çıkarlarını sonsuzlaştıracak
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bir mekân yaratır. Bu mekân cennettir. Cennet
insanımsının sarayıdır. Bu sarayın yaşaması
insanımsının tek güvencesidir. Çünkü bataklığa
batmış olan insanımsı bu saray hayaliyle o bataklığı
geçicileştirir. Oysa kendi kendini kandırmaktadır.
O bataklıktan ancak kendi gücüyle kurtulacağını
düşünemez. Çünkü kendisi de biliyor ki o bataklıktan
çıkacak ne gücü ne de düşüncesi vardır. Bir insan
onu kurtarmak istediğinde reddeder. Çünkü bataklıkta
iken kurduğu yalanlar yok olacak, yeni bir yaşamı da
reddedecektir.
Din, beyine örülmüş bir duvardır. Bu duvar
çocukluktan örülmeye başlanır. Bu duvar içinde çocuk
insanımsılaşır ve geleceğin teröristi olur. Yüzyıllardır
süren savaşların nedeni de budur. Barışı isteyenler
ilk önce bu duvarların yıkılması için savaş vermelidir.
Yalan ortamında barış olmaz. Barış için yalanla
savaşım gerekir.
Tansel Semir, 6.9.2006
+
Sayın Tansel Semir,
Önce sevgi derim. Sonra yazdığın yazıların hepsini
okuduğumu bildiririm. Ancak rahatsızlığım nedeniyle
yanıt veremiyorum, özür dilerim.
“DİN, BEYİNE ÖRÜLEN BİR DUVARDIR “ başlıklı
yazında geçen din yerine “yalan” ve “şeriat” sözcüklerini
kullanarak gazetemdeki köşemde yayınlamak ve
siteme almak istiyorum. İzin verirseniz eğer diyorum.
“Bu yazılar sen yaşta birinin yazacağı yazılar değil”
sözümü yineliyorum…
Sevgiler… Av. Hayri Balta, 6.9.2006
+
Sayın Öğreticim,
Önce saygı, sevgi derim…
Size, 20 yaşlarında bir gencin hakkınızda yazdığı
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yazıyı gönderirim.
Gazeteler, televizyonlar istedikleri kadar size yer
vermesinler. Yeni yetişenler izinizden gidecekler…
Siz insanlık yaşadıkça yaşacaksınız; size düşmanlık
edenler ise silinecekler...
Saygılarımla,
Av. Hayri Balta, 6.9.2006
36 İLHAN ARSEL ve AYDINLANMA
http://tanselsemir.blogspot.com/
Bir insan düşünün ki ömrünü; yalanı, karanlığı yok
etmek için adamış olsun.
Düşünün ki; milyarlarca insanin mutluluğunu
isteyen biri; milyarlarca insanımsı tarafından, düşman
görülsün. Ölüme giden bir yılanı kurtarmak isterken
yılanın saldırısına uğramak gibi bir durum belki de bu.
İlhan Arsel'in adını ne bir televizyonda ne
de gazetelerde duyarsınız. Adı sır gibi saklanır,
kimsenin öğrenmemesi istenir. Peki, neden bu
kadar İlhan Arsel'den korkuyorlar? Neden büyük bir
aydınlanmacının adı gizlenmek isteniyor?
İlhan Arsel'in sömürücüye, yalana, bağnazlığa,
yobazlığa, hukuksuzluğa, düzensizliğe vb. insanlık
dışı olayların karşısında savaşım vermesi neredeyse
her kesim tarafından tepki çekmiştir. Çünkü karanlıkta
oynanan oyunun açığa çıkmasından korkuyorlar.
Karanlıkta oynaşmak-sevişmek güzeldir. Bu
karanlık tüm dünyayı açlığa, yoksulluğa, sömürüye
sürüklerken bu karanlığın aydınlanmasını hiç kimse
istemiyor.
Aydınlık insanımsıların gözlerini kamaştırır.
Ne yapacaklarını bilemezler. Çünkü alışmışlardır
karanlıkta yaşamaya. İlhan Arsel bu karanlığa öyle
bir ışık tuttu ki herkes bu ışığı kapamaya yok etmeye
çalışıyor. Oysa güneş doğmuş, aydınlığa hasret
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insanlar ışıkla özdeşleşmiştir. Geri dönmek olamazdı.
Olmadı da. Turan Dursun geri adım atmadı. Tıpkı
Bruno gibi.
Bruno’nun alevi bugün evreni aydınlata dursun;
şeriatçının karanlık tezgâhını İlhan Arsel su yüzüne
çıkardı. Verdiği eserlerle tüm dünyaya düşüncenin
gücünü gösterdi. Tek Tanrılı dinlerde Tanrı anlayışının
çok adaletsiz ve eşitsiz olduğunu haykırdı. Kulaklarını
kapayanlar duymasa da tarih onu kayda geçti. Gelecek
ondan çok şey öğrenecektir.
Evet, bir insan düşünün ki hayatını karanlıkla
savaşıma adasın. Zaman, her şeyi doğru bir biçimde
tartacaktır. Gün geldiği zaman karanlık bir hikâye
olarak anlatılacak ve çocuklar yalanlarla değil bilimin
doğrularıyla yetişecektir.
Tansel Semir, 6.9.2006
37 İNCİL’DEN…
Bu bölümde: Tevrat, İncil ve Kuranla ilgili
görüşlerimizi bildirerek her üç kitabın günümüz anlayışı,
hukuk, ve sağduyusu ile uyuşmayan olumlu ya da
olumsuz kurallarını gündeme getirerek eleştirilerde
bulunacağız.
Bu görüşlerimi dile getirirken Daniel Wickwire’nin
“Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Hakkında 100
SORU” (ABC Matbaacılıkta bastırılan Eylül 2003 tarihli
2. Basım) adlı kitabı esas alınmıştır.
Daniel Wickwire ilginç bir kişidir. Mesih İnanlıların
aktif elemanlarındandır. Ara-sıra bana gelir. Ne var ki
kendisi konuşurken ben can kulağı ile dinlerim de ben
konuşmaya başlayınca kendisi uyuklayarak şekerleme
yapmaya başlar.
Kitabında belirttiğine göre öğrenim durumu
şöyledir: ”1951’de California’da doğdu. Liseyi 1969’da
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bitirdi. 1970-1973 yılları arasında sağlıkçı olarak ABD
Ordusunda askerlik yaparken; komando ve yeşil bereli
eğitimi gördüğü gibi aynı zamanda Vietnam savaşında
bulundu ve bu savaşta 4 ayrı madalya ile onurlandırıldı.
Savaştan sonra Amerika’da 22 yaşında iken Mesih
inanlısı olarak vaftiz edildi. Bakersfiel College’de iki yıl
eğitim gören D.W. İspanyolca, Fransızca ve Yunanca
üzerine eğitim gördü ve 1974 yılında Associate of arts
(A.A.) diploması aldı; daha sonra, İlahiyat Fakültesi
olan Multnomah Scool of the Bible’de 3 yıl Kitab-ı
Mukaddes, Grekçe ve İbranice üzerine eğitim görerek
1977 yılında Bachelor of Tehology ‘Th. B.) dereceği ile
mezun oldu.
Yazar, 1976 yılının yaz döneminde de Üniversity of
Washington - Seattle’de dilbilimi (lengüistik) eğitimine
başladı ve 1977-1978 yılları arasında da Üniversity of
Texas - Arlington’da dilbilimi eğitimine, ağırlıklı olarak
da Arapça üzerine eğitim gördü.
1979-1980 yılında da University of Oklahomah,
Norman’da dilbilim eğitimi sürdürdü. Dilbilimi Master’ını
da 1980 yılında Columbia International Üniversity
İlahiyat Fakültesinde ve 1983 yılında mezun oldu.
1995-1996 yıllarında Ankara Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Kelâm Anabilim
Dalında, Prof. Dr.Hüseyin Atay’ın özel doktora öğrencisi
olarak öğrenim gördü.” (Yahudi, Hristiyan ve İslam
Kaynaklarına göre KUTSAL KİTABIN DEĞİŞMEZLİĞİ.
Daniel Wickwire. Lütuf Yayıncılık. Eylül 1999. s. 9)”
Bu açıklamaları yapmaktan amacım; kitabından
yararlandığım kişinin din konusunda geniş bilgisi
sahibi olduğunu belirtmektir.
Az-buz değil bu; benim gibi gece okulunu bitirmiş,
herhangi bir din eğitimi almamış binlerce kişiyi
cebinden çıkarır. Din bilgisi bakımından onun din
bilgisi yanında benim dinsel bilgilerim bir hiçi sayılır.
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Ne var ki bu iş öğrenimle, eğitimle, ilahiyat fakülteleri
bitirmekle olmaz. Bu iş bir doğa (Allah) vergisidir.
Çünkü yazılmıştır:
“O zaman İsa cevap verdi ve dedi: Ey Baba,
göklerin ve yerin Rabbi, sana şükrederim ki, sen
bu şeyleri akıllılardan ve hikmetlilerden gizledin
ve onları küçük çocuklara açtın. Evet, zira Baba
indinde böylece hoş göründü.” (İncil. Matta. 11/2526)
Bu sözlerime yurdumuzun tanınmış ilahiyatçıları da
dahildir. Ancak görüşüme göre bunlar; olması gereken
Tanrı ve din ve bilgisinden yoksunlardır. Onların
okudukları okullardan ve kitaplardandır; benim bilgim
ise Tanrı’dan (doğuştan) dır. Ben Tanrı’nın şeylerini
söylüyorum onlar insanların şeylerini… Zira yazılmıştır:
“…çünkü sen Allah’ın şeylerini değil; ancak,
insanların şeylerini söylüyorsun.” (İncil. Matta.
16/23)
Başta Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Prof. Zekeriya
Beyaz ve İlahiyatçılar yanında Daniel Wickwire de
olmak üzere bunların dinlerine ilişkin (şeriat konusunda)
bilgileri vardır; ne var ki asıl bilinmesi gereken Tanrı ve
Din bilgileri yoktur. Çünkü onlar kitaplardan konuşuyor
ben ise doğrudan doğruya Doğa’dan (Allah’tan:
Gerçeklerden, gerçek olandan...) konuşuyorum...
Demek istediğim Tanrı ve din bilgisi öğrenimle
olmaz; yaratılışından (Doğa - Allah vergisi...) olur… Bu
görüşüm Kuran’da şöyle dile getirilir:
“Kör ile gören, karanlıklar ile ışık ve
gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler
de bir değildir. Doğrusu Allah, dilediği kişiye
işittirir. Ey Muhammed! Sen kabirlerde olanlara
işittiremezsin!” (Kuran. 35/1-22).
Bu açıklamaları yapmaktan amacım bu konudaki
görüşlerimi dile getirmektir. Bu yazıları yazmaktan
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amacım görene ışık olmak ve karanlığı bir ışık tutmaktır.
Ayrıca kutsal kitaplarda geçen “kör ile görene”; “ ışık
ile karanlığa”, “Ölü ile diriye”; “Kabirlerde olanlarla
olmayanlara” açıklık getirmektir...
Açıklamalarıma adı geçen kitabın önsözü ile
başlayalım.
İşte kitaptaki ÖNSÖZ: “Hıristiyanların birçoğunun
Kur’an-ı Kerim’i okumadığı gibi, birçok Müslüman
da Kitab-ı Mukaddes-i okumamıştır. (Hayri Balta
açıklıyor: Birçok Müslüman değil Tevrat’ı, İncil’i;
kendi kitabını bile okumamıştır...)
Bu yüzden, her iki inanca mensup olanların
çoğu Kitab-ı Mukaddes-i ve Kur’an-ı yeterince
bilmemektedirler. Dolayısiyle bu kitapta bulunan sorular
ve cevaplar insanların kendi bilgilerini sınamaları
açısından yararlı olacaktır.
Kitap okunduğunda, bazı soruların yanıtlarının
aynı, bazılarınınsa zıt olduğu görülecektir. (Hayri
Balta soruyor: Nasıl olur, Tevrat’ı da, İncil’i de,
Kuran’ı da gönderen aynı Allah değil mi? Allah’ın
sözlerinde çelişki olur mu? Olursa, ona Allah denir
mi?.. Müslümanlar bu soruya Kuran dışındaki
kutsal kitaplar değiştirilmiştir diye yanıt vererek
işin içinden çıkmaya çalışırlar. Ne var ki bu sava
karşılık sorulan şu soruya yanıt veremezler: “O
nasıl Allah ki, kendi sözleri bulunan Tevrat ve
İncil’in değiştirilmesine göz yumar da; Kuran’ın
bir harfinin değişmesine izin vermez!”) Böylece,
Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim arasındaki benzer
ve farklı olan bazı kavramlar tespit edilmiş olacaktır.
Bu kitaptaki sorular tamamen Kitab-ı Mukadddes ve
Kur’an ayetlerine dayalıdır. Ama sunduğumuz sorular
tamamen tarafsız olmayıp Protestan Hıristiyanların
bakış açısıyla hazırlanmıştır. (H. B. a: Benim bu üç
dinin her hangi birinin şeriat kuralları ile ilgim
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olmadığı için yansız olacağım doğaldır...)
Protestanların çalışma metodunun temelinde
“sola scriptura” prensibi vardır; yani, yorum yaparken
sadece Allah’ın ayetlerine önem verilir. Dolayısı ile,
bu kitap hazırlanırken, hadisler, rivayetler ve halk
arasında anlatılan öyküler göz önüne alınmamıştır.
Böylece, bizim verdiğimiz yanıtlar bazı insanların
alıştığı yanıtlardan farklı olabilir. Bazı sorularımız size
basit, bazıları ise size çok zor gelebilir.
“Bu konuların üzerine dur. Kendini bunlara ver
ki, herkes senin ilerlediğini görsün. Kendisine ve
öğretişine dikkat et, bu yolda yürümeye devam
et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini, hem seni
dinleyenleri kurtaracaksın.” (İncil. 1. Timoteyus.
4/15-16).
+
İncil’de; Timoteyus bölümü, Pavlus’un Timoteyus’a
yazdığı bir mektubu içerir. Oysa Allah yalnızca
peygamberlerine seslendiğine göre; Pavlus İsa’nın
havarilerinden biri bile olmadığına ve Hıristiyanlığı
sonradan seçtiğine göre, nasıl olur da onun
mektuplarına Tanrı sözü “Allah kelamı” denebilir?
Kimlere Tanrı dendiğini ve kimlerin söylediklerine
Tanrı sözü dendiği öğrenmek için sitemizin Aydınlığa
Katkı bölümünü izleyiniz... Az aşağıda da bu konuda
özet bilgiler verilmiştir...
Burada görülüyor ki Müslümanlık ile Hıristiyanlık
arasında Peygamberlik anlayışı bakımından da
ayrılık vardır. Müslüman inancına göre Allah yalnız
Peygamberlerine vahiy gönderir... Oysa kitapları
Kuran’da; Meryem’e, Havarilere, hayvana, Arı’ya
ve arza da vahiy gönderildiği yazılıdır. Ne var ki
Müslümanlar bu tümceler üzerinde durup düşünme
gereği bile duymazlar… Önemli olan Kuran’da
yazılanlar değil, görüşlerine dayanarak, kendi
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söyledikleridir. Bilmiyorlar ki böyle yapmakla insanları
Tanrı’dan uzaklaştırıyorlar…
Kuran’a göre Havarilere ve Havarilerden sonra
gelenlere de vahiy gönderilmiş olduğu yazıyor.
“Hani ben Havarilere ‘Bana ve benim
Peygamberlerime iman edin!’ diye vahyetmiştim...”
(K. 5/111)
Aslında Doğa (Allah); bilge, erdemli, olgun ve ruhsal
güzelliğe erişen her kişiye; esin, (içe doğuş, ilham,
vahiy...) gönderir... Vahiy kapısı İslam peygamberiyle
kapanmış değildir... İçe doğuş (Vahiy, ilham…) doğru
dürüst yaşayan, kötülükte, haksız çıkarda, malda
mülkte gözü olmayan, olanakları ile huzurlu bir yaşamı
yeğleyen ve yaşamı lekesiz olan her insana vahiy
gelir...
Hayvanlara;
örneğin
arıya
vahyedildi
de
yazılmaktadır Kuran’da: "Tanrın bal arısına vahyetti
ki: Dağlarda, ağaçlarda, çardak kurdukları yerlerde
kovanlar yapın…” (K. 16/68-69)
Aynı zamanda yer küresine de vahyedildiği
bildirilmektedir. (K. 99/1-5)
Bu duruma göre arıya, yer küreye (arza) ve halen
gelen vahiy, insanlara niçin kapansın?.. İçe doğuş
‘vahiy) kapısı kapanmamıştır. Çünkü Kuran’da şöyle
yazılmıştır:
“Allah, vahyi kullarından dilediğine indirir.” (K.
40/15)
Demek oluyor ki içe doğuş (vahiy) yolu
kapanmamıştır... Doğa (Allah), yarattıkları ile
bağlantısını kesmez. Bu görüş İslamiyet’te şu söylem
ile dile getirilir: “Allah ile kulun arasına kimse
giremez!..”
Kitaba girmeden önce şu bilgileri vermek gerekiyor:
Tevrat’tan ve İncil’den alınan tümceler (âyetler) Kitab-ı
Mukaddes Şirketi. 2002; Kuran’dan alınan tümceler
1983 Diyanet çevirisinden alınmıştır.
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Parantez içinde koyu ve italik harflerle yapılan açıklamalar
tarafımdan yapılmıştır.
Kimi tümcelerin gösteren sayıların karşısında sadece bir yıldız
(*) göreceksiniz, ki bu yıldızların yazar tarafından önemli bulunan
ayetlerdir.

Bir de Allah, Tanrı, Yaratan kavramlarına
tarafımdan verilen anlamların bilinmesi gerekir:
Allah: Doğa (Evren) yasalarının açıklayamadığımız
gizlerine (sırlarına), bilgilerimizin eksikliği nedeni
ile bilemediğimiz, üstesinden gelemediğimiz doğa
yasalarına ve nedenini bilemediğimiz doğal afetlerden
doğan korkularımıza, önlemediğimiz beklenmedik
kazalara Allah ve Allah’ın işi deriz.
Ne var ki bilgilerimiz artıkça, korkularımızın yersiz
olduğu anlaşıldıkça, olaylara akıl erdirmeye başlayıp
önlem aldıkça Allah kavramı gider yerine insan aklının
yüceliği gelir ve bilinmeyen ve sanal olan Allah’ın yerini
insan aklı alır.
Yine doğru, güzel, iyi, güzel olan bütün olumlu
kavramlara, üstün değerlere, genel doğrulara, bilgelik
ve erdemli nitelikleri ile olgunlaşmış örnek kişilere,
özellikle din edebiyat ve felsefesinde (tasavvufta),
Allah niteliği verilir.
Bu nitelikteki kişilerin toplum yararına söylediği
hikmetli ve güzel sözlere de Tanrı kelamı denir.
Bu nitelikteki bilge ve erdemli kişilerin sözlerinin
kaynakları içe doğuştur. (Esin, ilham, vahiy…) İçe
doğuşlardan; İnsanların ahlaklı, dürüst iyi olmasını
öğütleyen sözler vahiy adı verilerek diğerlerinden
ayrılır. Bu güzel öğütleri veren ve insanları doğruluğa,
dürüstlüğü, güzelliğe sözleri dile getirenlere aydınlatıcı
ve gelecek hakkında insanları bilgilendirdiği için haberi
verici, uyarıcı anlamında Peygamber adı verilir.
Kendi duygu ve düşüncelerini dile getiren
yazarlara gelen içe doğuşlara ise esin (ilham) adı
verilir. Peygamberlere gelen içeriden doğuş nereden
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geliyorsa duygu ve düşüncelerini dile getiren insanlara
da aynı yerden gelir. İlhamın da vahyin de kaynağı
aynıdır.
İnsanların doğruluk, dürüstlük, güzellik, iyilik gibi
yüce kavramları yaşamına uygulaması bir yaşam
yöntemi yani din olarak kabul edilir. Bu olumlu
kavramlar, genel doğrular, yüce erdemler, insanların
uyması amacı ile kutsallaştırılarak Allah adı verilir.
İnsanın dışında bir Tanrı (Allah) yoktur ki sözü
olsun... Bunlar hep simgesel anlatımlar olup din
edebiyat ve felsefesinin dışa vurumudur. İşte bu
nedenle İsa ben O'yum (Tanrı’yım) demiştir:
“Eğer siz benim O olduğuma iman etmezseniz,
günahlarınız içinde öleceksiniz. İmdi ona: ‘Sen
kimsin?’ dediler. İsa onlara dedi: ‘Ben tam o size
söylediğim zatim…” (İncil, Yuhanna. 8/24-25)
İsa’nın bu türden daha çok sözleri vardır. Bunları
derli toplu bir arada görmek isterseniz adını verdiğim
şu kitaba bakabilirsiniz: MESİH İSA’NIN TANRILIĞI.
Josh Mc Dovel & Bart Larson. Çev. Fikret Böcek.
Zirve Yayıncılık. 1. Baskı: Aralık 2001
Tanrı: Madde olarak yoktur, mana olarak vardır;
varlık olarak yoktur, kavram olarak vardır; somut olarak
yoktur, soyut olarak vardır; ruh olarak yoktur, simge
olarak vardır. Dikkat edilirse Allah yok demiyorum...
Benden iyi Allahçıyı nerede bulacaksınız?
Tanrı: Bir anlamda da Aklın simgesidir. Kültürel
birikimlerimizle oluşan öngörümüzün, sağduyumuzun,
sorumluluk duygumuzun ve vicdanımızın uyarısı olup
olumsuz bir davranışta bulunmaya kalkışınca bu
duygularımız “Cız!..” diye bizi uyarır. Hıristiyanlıkta bu
uyarıcı duyguya “Kutsal Ruh” denir. Bir de içimizde bizi
kötü yola sürükleyen duygularımız vardır ki buna da
“Şeytan “ (Kutsal olmayan duygu, ruh...) denir.
Bilge, erdemli, olgun insan, ki buna, dinde, insan-ı
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kâmil denir... Tanrı’nın niteliği olgunlaşmış insanın
davranışlarında görünür (tezahür eder…) Esma-ı hüsna
dedikleri Tanrısal özelliklerin insanda yansımasıdır.
Bu nitelikleri bünyesinde toplayan kişilere gibi vuslata
ermek, erişmek denir... Yoksa bizim dışımızda, bizden
uzakta, Evrenin bilinmeyen bir yerinde bir Allah olsa
insan ona ulaşamaz ki, vuslata eremez ki…
Yaratan: Yaratan maddedir (Doğa-Evren). Maddeyi
yaratan Allah’tır diyenler yalnızca insandır. Allah,
televizyona çıkıp, dünyayı, sizleri yaratan benim,
demiyor ki. Kaldı ki Allah diye bir varlık olsa idi uzay
teleskoplarına, radarlara yakalanır fotoğraf makinesi
ise fotoğrafı çekilir ve de televizyonlarda görüntüye
getirilirdi. Dediği gibi Tanrı (Allah) kavramı hep simgesel
anlamda dile getirilmiştir…
Yaratan biri var düşüncesi, İnsanların doğadaki
güzelliklere, oluşumlara ve olaylara bakarak yaptığı
kıyaslama (mukayese) sonucu ortaya çıkan bir ön
yargıdır (peşin hükümdür).
İnönü döneminin (1965 yılları) Yargıtay Başkanı
İmran Öktem, bu düşünce ile: “Allah’ı yaratan
insandır!” demiştir...
Bizim ilahiyatçılar iki de bir Allah her yerde hazır
ve nazırdır diyor. Aklı yeten de yetmeyen de böyle
demiyor. Allah’tan (gerçekten) korkun; hiç lağım
çukurunda Allah olur mu? Allah, insanın bulunduğu
yerde olur… İnsanın olmadığı yerde ne Tanrı (Allah=
Doğruluk, güzellik, iyilik gibi olumluluklar...) ne de
Şeytan (kötülük gibi olumsuzluk) vardır. İnsanın
olmadığı yerde ancak madde vardır. Maddenin tabi
olduğu doğa (Evren) yasaları vardır...
Yaratan Peygamber görevlendirmemiştir. Kitap
indirmemiştir. Din koymamıştır. Bütün bunlar huzur
içinde yaşamak isteyen insanların bulduğu yollardır ki
insana toplum tarafından dayatılır ve dayatmalar Allah
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adına yapılır ve din adını alır…
Bir de insanın yaratılışta olan akıl, sağduyu, vicdan
gibi nitelikleri vardır ki bu nitelikleri ile insan iyi ile
kötünün ayrımına vararak kendisine bir yol çizer ve bu
çizgiyi yaşam yöntemi kabul eder ki işte asıl din budur:
“Sen yüzünü Allah’ı birleyici olarak doğruca
dine çevir. Allah’ın yaratma kanununa (uygun
olan dine) dön ki, insanları ona göre yaratmıştır.
Allah’ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din
odur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (K. 30/30)
Allah; ırkçılık güden, şu Müslüman şu kafir
diye insanları kamplara ayırtıp birbirine düşüren
Peygamberler göndermez. “Mümin müminin kardeşidir”
demez; “Bütün insanlar kardeştir!” der.
Allah, hırsızın elini kesin (K. 5/38). Hırsızın elini
kesin diyen Hamurabi’dir... Suç işleyen insanın ellerini
ayaklarını çapraz keserek cezalandırın demez (K.
5/33). Bunu deyen Firavundur (K. 7/124. 20/71.
26/49) Zina yapanı taşlayarak öldürün demez. İlâhir...
Olumsuz kurallar Allah tarafından konulmaz...
Gelin şu Allah’ı, Allah’ı bilmeyenlerin elinden
kurtaralım; Allah’ı onlar gibi küçültmeyelim, yüceltelim
ve Allah kavramını çağımız anlayışına göre
yorumlamaya çalışalım...
Bunları açıklamaktan amacım kitaptaki sorulara
verilen yanıtların bu bakış açısı ile verildiğinin bilinmesi
isteğidir.
Artık kitaba girebiliriz. Kitabın birinci sorusu ile
başlıyoruz.)
+
Soru 1: “Allah’ın sözü ezeli ve ebedî midir?
D. W’in açıklaması: “İslam tarihinde, Tanrı’nın
Kelâmının ezelî olması hakkında iki karşıt görüş
ortaya atılmıştır. Mu’tezile’ye göre, Tanrı’nın Kelâmı
yaratılmıştır ve ezeli değildir. Yani Mutezile; Kuran’ın,
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Tanrı sözü değil de Peygamber sözü olduğunu ileri
sürmüştür. Karşıt görüşü savunan Eş’ari’ye göre ise,
Allah’ın Kelâmı yaratılmamıştır ve ezelidir. (-Yazıcıoğlu,
Kelâm Ders Notları, 1998. s.42-71. Bak, kitaptaki
dipnotu.)
(Abbasiler döneminde bu konu harcıalem bir
konudur. Kahvelerde, sokaklarda halkın sıradan
yaptığı olağan konuşmalardır.
Ne var ki günümüz laik Türkiye’sinde böyle görüş ileri
sürenlerin ölümlerden ölüm beğenmesi gerekir. Artık
siz ölçümleyin: İleri mi gitmişiz? Geri mi kalmışız?..)
Tevrat’tan: Tekvin: 17/7, 19 ...ahdimi, nesillerince
ebedi ahit olarak sabit kılacağım... sonra zürriyet ile
ahdimi ebedî ahit olarak sabit kılacağım.
(Niçin? Allah, yalnızca Yahudilerin Allah’ı mıdır?)
Tesniye: 7/7-10 ...bin nesle kadar ahdi ve... koruyan...
29/29*...bu şeriatın bütün sözleri ... ebediyen bizimdir
ve oğullarımızındır.
(Allah şeriatını niçin İsrail oğullarına özgülesin?)
Mezmur: 19/8-9 ... ebediyen durur; RABBİN
hükümleri haktır; 33/8-1... Yüreğinin düşünceleri
nesilden nesle durur...
(Yahudilerin yüreğinin düşünceleri mi? Yoksa
Allah’ın yüreğinin düşünceleri mi? Sonra aklın
düşünceleri olur, yüreğin düşünceleri mi olur?)
48/14 ... Allah daima ve ebediyen bizim Allah’ımızdır;
Ölüme kadar o bize yol gösterecektir.
(Allah niçin yalnızca İsrail oğullarının Allah’ı olsun?
Allah, hepimizin Allah’ıdır...)
111/7-10... Bütün vesayası sadıktır. Ebediyen ve
daima sabittir... Ahdimi ebedi buyurmuştur;
119/152... şahadetlerinde... sen onları ebediyen
kurdun.
İşa’ya: 40/8...Ot kurur çiçek solar; fakat Allah’ımızın
sözü ebediyen durur...
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(Allah’ın sözü hangisidir? Musa yoluyla söylediği
mi? İsa yoluyla söylediği mi? Muhammet yoluyla
söylediği mi? Bunlar niçin birbirini tutmaz? Tutmamış
olması değiştirilmiş olmasındansa; Allah sözlerinin
değiştirilmesine niçin izin verir? Kuran’da:” Allah’ın
sözlerini değiştirecek kimse yoktur” (K. 6/115) diye
yazar...)
46/9-11.. Öğüdüm duracak ve bütün muradımı
yapacağım...
(Ne zaman? Dünyanın yarısı açlıktan kırılıyor?
Namussuzlar, hortumcular, soyguncular, vurguncular
malı almış götürüyor? Gelişmiş ülkeler gelişmemiş
ülkeleri, ki bunların çoğu Müslüman, sömürüyor...
Aradan geçmiş iki bin yıl... İnsanlar her gün birbirini
öldürüp duruyor?... Sözü edilen murat ne zaman
yapılacak?)
+
İncil’den: Matta: 5/18... Kutsal Yasadan ufacık bir
harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.
24/35...benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
(Nasıl inanalım? Dinleyen kim? Her türlü kötülük
yeryüzüne egemen olmuş... Şeytan dünyanın egemeni
olmuş... Hala sözlerim ortadan kalkmayacak deniyor...)
Yuhanna: 1/1-3... Başlangıçta söz vardı... Söz Tanrı
idi...
(Sözden murat İsa’dır. İsa gitti, adı kaldı yadigar...
Hıristiyan olduklarını söyleyenler tutsak kadınlara ve
erkeklere tecavüz eder.)
12/48... yargılayacak biri var. Söylediğim söz, o
kişiyi son günde yargılayacaktır.
Korintliler 1. Mek. 11/23-26... yeni antlaşmadır...
Rabbin gelişine dek...
(Rab ne zaman gelecek? Gideli iki bin yıl olmuş.
Bu sözün anlamı başkadır, İsa’nın öğreticisi
dünyada en tercih edileni olacaktır, demektir…)
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İbraniler: 1/3.. Kudretli sözüyle her şeyi devam
ettirir.
(Paradan başka bir şeyi gözü görmeyen sermaye
şirketleri dünyaya hakim olmuş. Şeytan denen
kötülük dünyaya egemen olmuş, iyilik öksüz kalmış...
Hıristiyanı tecavüz ediyor; Müslüman’ı kelle kesiyor.
“Her şeyi devam ettirir” dendiğine göre iyilik de, kötülük
de Allah’tan mı? İslamiyet’teki kaderciliğe ne kadar
benziyor...)
Petrus 1: 1/23-25*... Tanrının diri ve kalıcı olan sözü
aracılığıyla yeniden doğdunuz... Rabbin sözü sonsuza
dek kalıcıdır.
(İsa’ya inanmak yeniden doğmak değildir. İsa
ne demişti: “Bana, ya Rab ya Rab deyen her adam
Rabbin melekutuna girecek değildir...” (Mat. 7/21)
demiştir. Demek ki her İsa deyen kişi yeniden doğmuş
değildir. Yeniden doğmak demek kötülükleri terk edip
iyi bir kişi olmak demektir. Yine; “Rabbin sözü sonsuza
dek kalıcıdır.” Sözü gereğince Haçlılar doğu dünyasına
posta koymuştur; ama Kudüs’te tutunamayarak geri
dönmüştür. Haçlı savaşlarının nedeni ganimet ve
yağmadır. Ganimet, bütün dinlerin esaslı gelir kaynağı
olup gerekçesi Hak dine davettir…)
Esinleme 14/6-7... Bir melek... iletmek üzere
sonsuza dek kalıcı olan Müjdeyi getiriyordu.
(Meleğin getirdiği Müjde ile İncil kastediliyor.
Hiçbir kitabın sonsuza dek varlığını sürdüreceğine
inanmıyorum. Dünyaya öyle dinler, öyle kitaplar gelmiş
geçmiş ki adını bilene aşk olsun? Hani nerde Güneşe,
yıldıza, aya tapanlar?... Hani nerde ateşe tapanlar?
Hani nerde Mısır tanrısı Amon Ra’ya tapanlar? Kim
bilir gelecekte kimler gelecek. Neler söyleyecek…
Allah’tan umut kesilmez… Yani Doğa doğurgandır;
asıl erkeksiz doğuran Doğa’dır. Kimbilir daha neler
oğuracaktır? )
+
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Kuran: Yunus 10/64 ... Allah’ın kelimeleri değişmez,
İşte gerçek bu, büyük kurtuluştur.
(Allah’ın kelimeleri değişmez deniyor; ama,
Müslümanlar; Tevrat ve İncil değiştirilmiştir, diyor.
Görüldüğü gibi Müslümanlar kendi dinlerinden
başkasını kabul etmiyor. “Hak din İslam’dır. (K. 3/85)
diyor. Eğer Müslümanların dediği gibi Tevrat, İncil
değiştirilmişse onlar Allah’ın sözleri değil mi idi? Allah
sözleri değiştirilirken niçin müdahale etmedi?.. Kuran,
Tevrat ve İncil’i doğrulamıyor mu? ve onlar da benim
kelamım demiyor mu? (K. 5/43-44) Bu ayetlere Tevrat
ve İncil İslam’dan önce değiştirilmiş olsaydı böyle
denmezdi. İslam’dan sonra değiştirildi ise bunu da her
şeyi bilen Allah Kuran’da dile getirirdi…)
İsra 17/58... Biz kıyamet gününden önce onu... Bu
kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmıştır.
(Bu nasıl olabilir? Amerika ve İngiliz’in Müslüman
Afganistan’ın, Irak’ın başına bomba yağdırmasını Allah
Levh-i Mahfuzda niçin yazsın. una nasıl yazarsın?..
Müslümanlara ne kastı garezi var... Bu Allah’ın
Allahlığına yakışır mı? Levh-i mahfuzdan murat doğa
kanunlarının önceden belirlenmiş olmasıdır.)
Hadid. 57/22*... Hiçbir musibet yoktur ki, biz onu
yaratmadan önce, bir kitapta (yazılmış ezeli bilgilimizde
tespit edilmiş) olmasın.
(Yanıtı bir yukarıdaki İsra, 17/58’de verilmiştir. Böyle
bir yazgının Allah tarafından belirlendiğine inanmak
Allah’ı hiç bilmemek demektir. Allah denilen varlık
hem bizim kâfir ya da Müslüman olmamızı belirliyor.
Ondan sonra da gel bakalım kâfir diye cehenneme
atıp yakıyor… Allah böyle adaletsizlik yapar mı?)
+
2. Soru: Kitab-ı Mukaddes Allah’ın sözü müdür?
(Tevrat, Zebur İncil)
Tevrat: Tesniye, 27/36: Bu şeriatin sözlerini yapmak
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için onları tasdik etmeyen lânetli olsun.
(Burada söyleyen belli değil. Allah mı söylüyor,
yoksa insan mı? Sonra zina yapan kadını taşlayarak
öldürenler senin Allah’ın lanetinden kurtuluyorsa; ben
Allah’ın lanetinden kurtulmak için de olsa bir kadını
taşlayarak öldürmem. Çünkü böyle bir anlayış Allah’ın
yüceliği ile bağdaşmaz. Benim bildiğim Allah böyle
vahşi ceza koymaz ve hiçbir cezanın karşılığı da ölüm
olamaz... Ben cahilliğimle bunu bilip hissediyorum da
koskoca Allah bunu bilmez olur mu?)
İncil. Yuhanna, 6/68: Rab, biz kime gidelim? Sonsuz
yaşamın sözleri sendedir.
(Dikkat edilirse, burada Rab’ dedikleri Allah’a
seslenen bir insan var... Bu insan kim acaba? İnsanın
ağzından çıkan bu yakarışa nasıl Allah kelamı diyelim?..
Bu ayette bir kişi ile İsa yüceliğini dile getiriyor ve ona
olan inancını açıklıyor…)
Romalılar, 15/4: Önceden ne yazıldıysa, bize
öğretmek için... Kutsal Yazıların verdiği cesaretle
ümidimiz olsun diye yazıldı.
(Burada da “biz” denildiğine göre konuşanın
topluluk adına konuşan biri olduğu anlaşılıyor... Dikkat
edilirse burada bir insan topluluk adına görüşlerini dile
getiriyor. Bir kişinin sözleri nasıl oluyor da Allah kelamı
oluyor ve bütün dinciler bunun ayrımına varamıyor...)
Korintliler 1, 14/37: ...Bilsin ki, size yazdıklarım
Rabb’ın buyruğudur.
(Burada “yazdıklarım” deyen birisi var ki bu
Pavlus’tur. Ayrıca “size Rabb’in buyruklarıdır” diyor ki
Rab dediği Allah değil İsa’dır... Çünkü Hıristiyanların
çoğu İsa’yı Rab, Allah olarak bilirler. Dikkat edilirse
Pavlus’un söyledikleri de Allah kelamı oluyor...)
Timoteyus 2, 3/13-17: ...Kutsal Yazıların tümü Tanrı
esinidir ve ... insanları yola getirmek... için yararlıdır.
(Burada bir ikrar var. Bu sözler, insanlar tarafından
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söyleniyor ama; bu esinin kaynağı Tanrı’dır deniyor.
Peki, Halk ozanlarına ve şairlere gelen esinin kaynağı
nedir? Halk ozanları saatlerce hem güfte yazıyorlar;
hem de beste yapıyorlar... Hele bir atışmaya başladıkları
zaman saatlerce atışmaları bitmiyor, ki bu aşıkların
çoğu ilkokul mezunu bile değil. Peki, bu aşıklara gelen
içe doğuşun (esin, vahiy, ilhamın,) kaynağı neresi...
Yanıtı benden: Peygamber denilenlere nereden
geliyorsa Halk ozanlarına ve şairlere de gelen esinin
kaynağı orasıdır. Ozanlara ve şairlere gelen sözler de
aynı kaynaktan gelmektedir. Ahlaksal ve dinsel olan
sözleri diğerlerinden ayırmak için vahiy adı verilmiştir.
Sorun bu kadar basittir...)
Petrus 2, 1/20-21: ...Kutsal Yazılarda... insanın
isteğinden kaynaklanmadı... Kutsal Ruh’ça yönetilerek
Tanrı’nın sözlerini ilettiler.
(Burada kutsal ruh dedikleri, insanı; doğru, dürüst,
iyi olmaya yönelten ve içten gelen duygudur ki; buna
kutsal ruh denir. Ayrıca Faraklit ruhu dedikleri de
budur... Bir de kutsal olmayan bir ruh vardır ki buna
da ”Ruhul kûbuh” denir ve bu ruh da insanı kabahat
ve suç işlemeye yönelttiği için böyle denmiştir. Bu da
kutsal olmayan ruhtur...)
Petrus 2, 3/15-16: Pavlus bütün mektuplarında bu
konulardan ... diğer mektuplarında olduğu gibi..
(Pavlus; ne Peygamberdir, ne de havarilerdendir.
Kaldı ki Hıristiyan olmadan önce de binlerce Hıristiyanın
öldürülmesine vesile olmuştur. Ama görüldüğü gibi,
Hıristiyan olunca, mektupları İncil’e alınmış ve bu da
Allah’ın sözü olarak kabul edilmiştir. İnanalım mı?
Müslümanlar ise bu gerçekleri vurgulayacaklarına
değiştirilmiştir demeyi yeğliyorlar...)
Kuran: Bakara, 2/4: ...senden önce indirilene
inanırlar.
(Burada Allah, Peygamberine sesleniyor... Ama
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unutmayalım, Allah, insanları doğruluğa, dürüstlüğe,
iyiliğe sürükleyen içimizdeki Ruhtur. Bu konuyu
belirtmek için Kuran’da şöyle yazılıdır: “Allah, kişinin
kalbi ile kendisi arasına girer... 8/24” Dolayısı ile
senden sana... Burada konuşan Muhammed’in iç
benidir. Aklı, Kültürü ve inancından oluşan duygu ve
düşünceleridir.)
Bakara, 2/53: ...Yola gelesiniz diye Musa’ya kitap
ve furkan vermiştik.
(Dikkat burada söyleyen Allah’tır... 1. kişi..)
Bakara, 2/87: ... And olsun, Musa’ya Kitabı verdik...
İsa’ya...
(Dikkat, burada da konuşan Allah’tır... Bir aşağıda
da Peygamberin konuştuğunu göreceğiz...)
Al-i İmrân,3/3-4:.. önce de insanlara doğru yolu
göstermek için Tevrat ve İncil’i indirmişti.
(Dikkat edilirse burada konuşan Peygamberdir.
Çünkü yukarıdaki iki tümcede “vermiştik”, “verdik”
denirken; burada, “indirmişti” deniyor ki konuşan
üçüncü tekil kişidir...)
Nisa, 4/119:... Kitabın hepsine inanırsınız...
(Burada “Kitabın hepsine inanırsınız” deyen Allah
da olsa olur, Peygamber de olsa olur; ama, belli değil..)
Nisa, 4/136: ...daha önce indirilmiş... kitaba inanın.
(Bu sözleri Allah mı, Peygamberi mi söylüyor, belli
değil..)
Maide, 5/43-44...Tevrat yanlarında dururken...
Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse... Tevrat’ı... onda yol
gösterme ve nur vardır.
(Kuran’ın söyleniş nedenlerine (Esbab-ı Nüzul)
bakıldığın da görülür ki burada Yahudiler; zina
yapan bir gencin elini yüzünü boyayarak gezdirirken
bunu gören Muhammed Yahudileri ‘Niçin böyle
yapıyorsunuz? Sizin kitabınızda zina yapanı taşlayarak
öldürmek yok mu?’ dedikten sonra “Allah’ın indirdiği
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ile hükmetmeyenler kafirdir, zalimdir!” (K. 5/44-47)
diyor... Bizim ilahiyatçılar Kuran’da Recm yok diyorlar.
Oysa, İslam’da recmin kaynağı hadisler yanında bu iki
ayettir…)
Maide, 5/46:.. yanlarındaki Tevrat’ı İncil’i verdik.
(Burada “verdik” sözcüğü dinsel söyleme aykırıdır.
“indirdik” diye çevrilmeli idi...)
Maide, 5/47: ...Allah’ın indirdiği ile hükmetsinler...
(Burada sözü söyleyen Allah olsaydı “benim
indirdiğim
ile hükmedin..” demesi gerekirdi.
“Hükmetsinler” dendiğine göre söyleyen üçüncü
kişidir...)
Maide, 5/66: ...Tevrat’ı... İncil’i ve kendilerine
indirileni...
Ankebut, 29/46:... Bize indirilene de, size indirilene
inandık.
(“Bize indirilene de, size indirilene inandık”
dendiğine göre, burada konuşan Allah değil, insandır.
Allah’a da bir kitaba inanacak değil ya...)
Secde, 32/22-23:... Rabb’in ayetleri ...hakkında
şüphe içine düşme..
(Eğer Allah söylemiş olsaydı, ayetlerim hakkında
kuşkuya düşme diye konuşurdu.)
Şura, 42/15:.. Ben Allah’ın indirdiği her kitab’a
inandım.
(Allah’ın üstünde de bir Allah mı var ki, “Ben
Allah’ın indirdiği her kitaba inandım” desin. Görülüyor
ki insanlar düşünerek okumuyor, ön yargı ile okuyor.
Bir kere kendilerine Tevrat, Zebur, İncil, Kuran Allah
kelamı denmiş; o da bunu gerçek sanıyor. Oysa
bunlar din edebiyatında söz sanatları olup anlamları
başkadır... Yüzlerce ilahiyatçı profesör televizyona
çıkıp konuşuyor; bir tanesi çıkıp da bu konulara
değinmiyor... Değinsin de bak cahil güruhu kendilerini
topa tutarak ekmeğinden eder...)
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Bir kere şu kabul edilmelidir. İnsanın dışında,
madde olarak, varlık olarak, ruh olarak, somut olarak
Allah diye bir maddi varlık yoktur ki onun sözleri olsun.
Din edebiyat ve felsefesinde her bakımdan yetişmiş
olgun insanlara; onun üstünlüğünü ve yüceliğini
belirtmek amacıyla ermiş, erişmiş derlerdi. Erişmiş
demek; bir insanın, yaşamını bütün yüce kavramlarla,
genel doğrularla, yüce olarak kabul edilen ahlakla
donatmış olması demektir.
Bilge, ahlaklı, erdem sahibi olgun kişilerin; hikmet
(alacak) dolu sözleri ile insanı; doğruluğa, dürüstlüğe,
nefsine hakim olarak olgunlaşmaya yönelten sözlerine
inandırıcılık ve itaat sağlamak Tanrı sözü denirdi. Tanrı
sözünün aslı budur. Yoksa insanın dışında bir varlık
yoktur ki peygamber göndersin, kitap indirsin...)
Av. Hayri Balta, 14.5.2004
38 ŞİDDET AYETLERİNDEN BÂZILARI…
1. Bakara 2/191. Onları bulduğunuz yerde oldurun.
Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne
çıkarmak, adam öldürmekten daha kotudur. Mescidi
Haram’ın yanında, onlar savaşmadıkça siz de onlarla
savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İnkar
edenlerin cezası böyledir.
2. Ali Imran 3/85. Kim İslamiyet’ten başka bir dine
yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O ahrette de
kaybedenlerdendir.
3. Ali Imran 3/118. Ey İnananlar! Sizden olmayanı
sırdaş edinmeyin, onlar sizi şaşırtmaktan geri
durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların öfkesi
ağızlarından taşmaktadır, Kabelerinin gizlediği ise
daha büyüktür. Eğer aklediyorsanız, şüphesiz size
ayetleri açıkladık.
4. Ali Imran 3/119. İste siz, onlar sizi sevmezken
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onları seven ve Kitapların bütününe inanan
kimselersiniz. Size rastladıkları zaman: “İnandık”
derler, yalnız kaldıklarında da, size öfkelerinden
parmaklarını ısırırlar. De ki: “Öfkenizden çatlayın”.
Allah kalplerde olanı bilir.
5. Maide 5/33. Allah ve peygamberiyle savaşanların
ve yeryüzünde bozgunculuğa uğraşanların cezası
öldürülmek veya asılmak yahut çapraz olarak el ve
ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. Bu
onlara dünyada bir rezilliktir. Onlara ahrette büyük
azab vardır.
6. Maide 5/35. Ey İnananlar! Allah’tan sakının, O’na
ulaşmaya yol arayın, yolunda cihad edin ki kurtulasınız.
7. Maide 5/38. Erkek hırsız ve kadın hırsızın,
yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir
ceza olarak, ellerini kesin. Allah güçlüdür, Hakim’dir.
8. Maide 5/51. Ey İnananlar! Yahudileri ve
Hıristiyanları dost olarak benimsemeyin, onlar
birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa
o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola
eriştirmez.
9. Tevbe 9/5. Hürmetli aylar çıkınca, puta tapanları
bulduğunuz yerde oldurun; onları yakalayıp hapsedin;
her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tevbe
eder, namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest
bırakın. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder.
10. Tevbe 9/29. Kitap verilenlerden, Allah’a, ahiret
gününe inanmayan, Allah’ın ve peygamberinin
haram kıldığını haram saymayan, hak dinini din
edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle
cizye verene kadar savasın.
11. Tevbe 9/41. İsteyen, istemeyen, hepiniz savaşa
çıkın. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat
edin. Bilirseniz bu sizin cin hayırlıdır.
12. Tevbe 9/73. Ey Peygamber! İnkarcılarla,
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ikiyüzlülerle savaş; onlara karsı sert davran. Varacakları
yer cehennemdir, ne kötü dönüştür.
13. Tevbe 9/113. Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan
sonra, akraba bile olsalar, puta tapanlar için mağfiret
dilemek Peygamber’e ve müminlere yaraşmaz.
14. Tahrim 66/9. Ey Peygamber! İnkarcılarla ve
ikiyüzlülerle savaş; onlara karsı sert davran. Onların
varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür...
Av. Hayri Balta,12.4.2006
39 ÇETİNER ÇALIŞ’TAN
Aydınlanma yolundaki mücadelenizde size başarılar
diliyorum sevgili Hayri bey.
Iste o elleri ağızları kanlı gulyabani taifesinin
motivasyonlarının arkasındaki sırlar bu karikatürde ve
de aşağıya alıntıladığım Kuran ayetlerinde.
Aklıma gelmişken sormak isterim.
Bu ayetlerden bazıları ve özellikle Nebe 33 sofra
duasında geçer.
Yani açıkça Allahtan sizi yanına aldığında
cennetlerinde size yer ihsan buyurmasını, huriler,
gılmanlar (inciler gibi erkek çocuklar) ve de göğüsleri
tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, kevser şarabı,
bıldırcın kebabı ve tuba meyvesi ihsan etmesini
istersiniz ondan.
Aklıma takılan şu: kadınlar ne yapacaklar tomurcuk
gibi kabarmış göğüsleri?
Duhan Suresi 54. Ayet İşte böyle. Bunun yanı sıra
biz onları, iri gözlü hurilerle evlendiririz.
Tur Suresi 20. Ayet Sıra sıra dizilmiş koltuklara
yaslanarak
Onları,
ceylan
gözlü
hurilerle
evlendirmişizdir.
Rahman Suresi 72. Ayet Otağlar içinde sahiplerine
tahsis edilmiş huriler vardır.
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Vakia Suresi 22. Ayet İri gözlü huriler,
Vakia Suresi 35. Ayet Gerçekten biz hurileri apayrı
biçimde yeni yarattık.
Tur Suresi 24. Ayet Kendilerine ait hizmetçiler
(gılmanlar), sanki sedef içinde saklı inciler gibi onların
etrafında pırıl pırıl dönerler.
Vakia Suresi 23. Ayet sakli inciler gibi,
Insan Suresi 19. Ayet Etraflarında daima genç
çocuklar (gılmanlar) dolaşır; görünce onları saçılmış
inciler sanırsın.
Nebe Suresi 33. Ayet göğüsleri tomurcuk gibi
kabarmış yaşıt kızlar,
Saygılarımla,
Çetiner Çalış, 4.2.2004
+
Değerli üyeler,
Sevgili Av. Hayri Balta beyden uzun süredir bir haber
alamıyorduk. Bakiniz meğerse nelerle meşgulmüş.
Paylaşayım dedim.
Sevgili Bahattin Aslan ve sevgili Kaptanımız
Melike’nin din ile ilgili iletilerinden sonra bir durum
değerlendirmesi için Hayri beyin maceraları epeyce
ışık tutacaktır bizlere.
Ve de özellikle CHP lidere tabiî ki.
Kuran Kursları Yemini bölümüne dikkatlerinizi
çekmek isterim.
Saygılarımla,
Cetiner, 5.2.2004
+
Çetiner Dostum,
Önce her zaman olduğu gibi saygılar, sevgiler
sundum.
Gönderdiğin mektubu okudum mutlu oldum.
Mektubunun altında yazıyı da beğendim.
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Atatürk’e, Cumhuriyet’e, demokrasiye ve laikliğe
bağlılığınıza imrendim.
Yazınızda söylenmesini gerekenleri çok güzel dile
getirmişsin.
Ancak dile getirirken biraz öfkelenmişsin.
Unutma söyleyecek sözü olmayanlar küfreder,
söver, öfkelenerek ortalığı gerer.
Sonunda da öfkelenen kim olursa olsun kaybeder.
Söyleyecek sözü olanlar öfkelenmez.
Ne denli haksızlığa uğrasa da etkilenmez.
Atatürk’ün erki eline geçirdikten sonra İslamiyet
hakkında söylediği öylesine ağır sözler vardır ki
Atatürk’ün irticaya karşı düşmanlığını, kinini, nefretini
bildirir.
Atatürk’ün şu sözleri görmezden gelinir?
Bu sözler: Atatürk’ü İslam şeraitinden yanaymış
gibi gösterenlerin önüne sürülmelidir:
“Eğer onlara karşı benim şahsımdan bir şey
anlamak isterseniz derim ki, ben şahsen onların
düşmanıyım. Onların olumsuz yönde atacakları bir
adım, yalnız benim değil amacıma, o adım benim
milletimin hayatıyla ilgili, o adım milletimin hayatına
karşı bir kasıt, o adım milletimin kalbine yöneltilmiş
zehirli bir hançerdir. Benim ve benimle aynı görüşte
olan arkadaşlarımın yapacağı şey, mutlaka ve mutlaka
o adımı atanı tepelemektir.” (20 Mart 1923, Konya
Gençleriyle Konuşma... ASD, c. II, s. 145-146)
Bu vahiy anaforuna kapılmış insanlar yalnız
Atatürk’ü değil kendi dinlerini de bilmiyorlar.
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Aşağıda dinleri konusunda sayfayı aşacağını
sandığım yazımın birinci sayfasını göndereceğim.
Her gün bir sayfa olmak üzere bekleyin.
Ömer Malik arkadaşa tarafımdan bir şey
söylenmeyecektir.
Durumu elverdiği ölçüde karanlığa karşı aydınlanma
ışığını söndürmeyecektir.
Şimdi kal sağlıcakla,
Saygılar sevgiler sana.
Av. Hayri Balta, 26.2.2003
40 HALK OZANLARINDAN…
Al sana Allah ile İnsan özdeşliğini dile getiren
bir şiir:
Minareye çıkıp bize bağırma,
Haberimiz vardır sağır değiliz.
Sen kendini düşün bizi kayırma
Allah’la biz ayrı gayrı değiliz.
Sarız’lı Ozan İbreti,
Al sana bir de Edip Harabi’den:
Ey müminler beni ziyaret edin
Yüzüm Cemalullah sıfat bendedir
Dört kitabım yahu kıraat edin
Kuran Zebur Tevrat İncil bendedir…
Not: Diğer üç soruna da yanıt vereceğim biraz
bekle…
+
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YENIDEN DOĞDUM
Otuz yıl aradım gökte Allah’ı,
Bizim evde buldum gül yüzlü şahı
Karanlıkta fark eyledim şafağı
Uyudum uyandım yeniden doğdum
Füze yaratıyor çarpışan fikir
Bizi aç bıraktı bu dua ile zikir
Aynel yakîn Hakkı gördüm şükür
Uyudum uyandım yeniden doğdum
Adem’i Hak bildim dersim özveri
Geldiğim diyara dönmedim geri
Dört kapı kırk makam girdim içeri
Uyudum uyandım yeniden doğdum
Üryan püryan oldum girdim meydana
Anda teslim ettim canana
Allah’ın adresin öğretti bana
Uyudum uyandım yeniden doğdum
Mihraç aynel yakin cenab-i bari
Aşk üzre tanıdım yari ağyari
Bir canlı kitapta kıldım kararı
Uyudum uyandım yeniden doğdum
Bir zaman oturup posteki saydım
Ne medrese koydum, ne mektep koydum
Kardeş sofrasını meydana yaydım
Uyudum uyandım yeniden doğdum
Aşık oldum ser çeşmenin gözüne
İtibar etmedim vaiz sözüne
Ben de başım koydum pirin dizine
Uyudum uyandım yeniden doğdum
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Dağlı’nın sözleri değildir riya
Hırkayı cübbeyi bıraktım suya
Yedilerle yatmış idim uykuya
Uyudum uyandım yeniden doğdum
Halk ozanı Osman Dağlı,
Kahramanmaraş Afşin İlcesi, Arıtaş köyünden ((Aşık
Kul Hasan’dan (Hasan Gören) alınmıştır)). 19.3.2002
41 TANRI YANILGISI
İnsanlardaki
Tanrı
anlayışını
dayanmaktadır…
Hayri Balta da buna şaşıp kalmaktadır…

zanna

Her insan, kendi anlayışına göre bir Tanrı yaratmış.
Bu yaratış, insanın zannından oluşmuş…
İnsanlar sanıyorlar ki yukarda bir yerlerde dünyayı
yöneten, dilediğini zengin, dilediğini yoksul eden, her
şeye gücü yeten, günah işleyenlerden hesap soran,
öfkelendiği zaman binlerce insanı aynı anda yok eden
bir varlık var.
Yukarılarda bir yerlerde var sanılan bu Tanrı;
Peygamber gönderiyor,
Kitap indiriyor; insanlara doğru yolu gösteriyor…
Dahası bu varlığın gözü insanların üzerinde.
Kimin iyi, kimin kötü iş yaptığını gözetliyor…
Asıl önemlisi de kendisine yapılan dilekleri, istekleri
(duaları…) kabul etmesinde…
Bu konuda kitabında şöyle demekte:
“O halde O’ndan mağfiret isteyin; sonra da O’na
tövbe edin. Çünkü Rabbim (kullarına) çok yakındır,
(dualarını) kabul edendir. (K. Hud. 11/61)
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Gelin şöyle bir dilekte, istekte bulunalım.
Biliyorsunuz Şili’de iki aydır 33 madenci yerin 700
metre altında mahsur kaldı. İki aydır onlara ulaşmak
için bir insanın sığabileceği büyüklükte bulundukları
yere doğru bir delik açılmakta. İki aydır çalışıyorlar,
daha bir ay da çalışacaklar…
Bir ay sonra yerin 700 metre altındaki 33 madenciyi
tek kişilik asansörle tek tek çıkaracaklar.
İşte burada diyorum ki: Hahamlar, İmamlar,
Papazlar, bütün evliyalar, veliler, müminler, inananlar
inanmayanlar, bulunduğu yerden dilekte ve istekte
(dua) bulunsunlar.
Yerin 700 metre altındaki 33 madenci için dua
etsinler.
“Ey Allah’ım; şu Musa kavmini, Firavun’un
şerrinden, nasıl Nil nehrini ikiyi yarıp kurtardıysan,
onların da rahatlıkla yer yüzüne çıkmasını sağla!..”
Haksız bir dilek ve istek de değil. Çok da haklı bir
dilek, istek… Tam Allahlık bir olay… Hadi göstersin
Allah gücünü kudretini de görelim…
Biz de Doğa yasalarından daha güçlü bir varlığın
olduğunu bilelim…
Can alıcı bir örnek daha:
Bunlar zanlarına dayanarak yarattıkları Tanrı’nın
Doğa yasalarından daha güçlü olduğunu sanır…
Burada şöyle bir örnek vermekte yarar vardır…
Bilindiği gibi erkekler belli bir yaşa gelince cinsel
gücünü yitirir.
Zaten bunlar için de “Yaş yetmiş iş bitmiş!”
denir…
Şimdi dünyadaki bütün dinli dinsiz bir araya gelsin.
Yukarıda var sandıkları varlıktan istesin:
“Tanrım şu cinsellikten düşmüş erkeğin geri ver
cinsel gücünü.
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Böylece seni Doğa’dan üstün görmeyenlere göster
yüzünü…”
Olamaz, o gökte var sanılan ve her şeye gücünün
yettiğine inanılan Allah dedikleri cinsellikten düşmüş
erkeğin kılını bile kıpırdatamaz.
Doğa, kendisinden daha güçlü bir varlık tanımaz…
Kuran’ın 57/3 ayetini okuyup anlamayanlar
sözlerimin doğruluğunu anlayamaz…
Ne diyor bu ayet açıklayalım.
Sizleri merakta koymayalım…
“O, ilk ve sondur. Görünen ve Görünmeyendir. O
hakkıyla her şeyi bilendir.” (K. 57/3. Elmalılı Hamdi
Yazır çevisi…)
O halde görünen (zahir), görünmeyen (batın) nedir?
Kuran okuyanlar öncelikle bu ayet üstünde
düşünmelidir…
Ve de ne demek istediğini bilmelidir…
Olur derseniz, hemen denemeye başlayabilirsiniz…
Bütün inananlar bir kampanya yürütsünler dilekte
ve istekte bulunsunlar.
Görelim bakalım ne olacak?
Biliyorum ki Allah’ın kılı bile kıpırdamayacak…
Yani şimdi bütün dünyada duası kabul edilecek yok
mu bir tek insan?
Yok mu bu deneyi yapacak bir insan?..
Hiç olmazsa o bir tek insanın duasını kabul etsin de
gerçekleştirsin kurtarsın şu yerin 700 metre altındaki
maden işçilerini…
Yine versin şu cinselliğini yitiren erkeğin cinsel
gücünü…
Böyle bir girişimle Tanrı’nın varlığını ve de
dualarımızı kabul edip etmediğini test etmiş oluruz.
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Boşuna beklemeyin. Hiçbir şey olmayacaktır.
Zanna dayanan Tanrı kılını bile kımıldatmayacaktır.
Çünkü bütün insanların Tanrı anlayışı zanna
dayanmaktadır.
Bunun yalnız ben söylemiyorum; Kuran da aynı
şeyi söylüyor. Bir bakalım:
“K. 53/28. Bu hususta onların hiç bilgileri yoktur,
sırf zanna tabi oluyorlar. Hâlbuki zan, gerçeğe
ait hiçbir şey ifade etmez.” (Ayrıca 2/78. 6/148.
10/66’ya da bakabilirsiniz…)
Bu Tanrı yanılgısından kurtulmanın yolu bu konuda
araştırma yapmaktır.
Gerçeğe ulaşıp zandan ve yanılgıdan kurtulmaktır…
Kurtuluruz hayale ve zanna dayanan Tanrı’ya da
yalvarmaktan…
Bu kadarını isteme hakkımız yok mu insanlıktan…
Hiç olmazsa kendi aklımızla, kendi gücümüze baş
başa kalırız…
Çünkü Doğa yasalarının gücü zanna dayanan
Allah’ın yasalarından daha baskın olduğunu görürüz…
Düşünerek geçeğe ulaşmak bizim hakkımızdır…
Bilin ki insan doğa karşısında yapayalnızdır…
Av. Eren Bilge Balta, 2.10.2010
+
Teşekkürler Baba,
İyi bir örnek olmuş. Peki, senin fikrinin tam tersi
olan, yani Allah yukarıda diye inananlara sorsan, bu
33 kişi örneği için ne gibi bir açıklama yaparlar?
Cinsel gücünü yitiren erkeğin gücünü nasıl geri
getirecekler?
İşte o zaman bu Tanrı’nın işi değil,
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Doğa yasaların işi diyecekler…
Gerçeğe erecekler…
Doğru mu sence?
Görüşmek üzere,
Yener Balta, 22.10.2010
42 BİR OKURDAN…
Herkese merhaba Hayri bey şaşıp kaldığınız konuya
biraz açıklık getirelim de insanlar yanlış anlamasınlar.
Öncelikle "zan" kelimesi ne anlama gelmektedir
buna bir baklalım.
Türkçe Sözlükle “zan” = Kesin Bilgiye Dayanmayan
Şey. Vehim Ve Kuruntu. Gerçek Olarak Bilinen,
Fakat Aslında Gerçek Olmayan Şey. Yanlış Bilgi
Veya Tahmin. Anlamına gelmektedir. Dolayısı ile
sizin düşüncenize göre ALLAH veya RAB geçek
değil insanların kafasında yarattıkları bir inanıştan
gelmektedir. o zaman bunu biraz açalım yazdıklarınıza
cevap vererek konuya girelim.
1 - DEMİŞSİNİZ Kİ YAZINIZDA AYNEN ALIYORUM
(İnsanlar sanıyorlar ki yukarda bir yerlerde dünyayı
yöneten, dilediğini zengin, dilediğini yoksul eden, her
şeye gücü yeten, günah işleyenlerden hesap soran,
öfkelendiği zaman binlerce insanı aynı anda yok eden
bir varlık var.
Yukarılarda bir yerlerde var sanılan bu Tanrı;
Peygamber gönderiyor, kitap indiriyor; insanlara doğru
yolu gösteriyor…
Dahası bu varlığın gözü insanların üzerinde.
Kimin iyi, kimin kötü iş yaptığını gözetliyor…
Asıl önemlisi de kendisine yapılan dilekleri, istekleri
(duaları…) kabul etmesinde…)
Bu tamamen yanlıştır. Allah veya Rab yukarılarda
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bir yerlerde değil Kur’an da ayette belirtildiği gibi “Ben
size şah damarınızdan daha yakınım” buyurmaktadır.
öyleyse yukarılarda bir yerlerde değil her yerdedir.
gözünüzle gördüğünüz veya görmediğiniz her yerde
ve ALLAH tabiki kendisine dua edilmesini istemektedir.
ve İnanan her insan ona dua eder. duaların kabul olup
olmaması da tamamen Kader İle orantılıdır. Yani her
dua edenin her duasının kabul olmayacağı gibi kabul
olunan duaları da olacaktır. Bu o kişinin dünyadaki
yaşamıyla ve kaderine bağlıdır. ALLAH dilediğini
zengin veya fakir etmez. Herkesin dünyadaki yaşamı
kadere bağlıdır. Peki Kader nedir. Her insanın dünyaya
gelmeden önce ALLAH’la ahidleşerek dünyada
yaşayacağı süre içerisindeki yapacağı işlerin ALLAH
katında Levh-i Hahfuz da yazılı olmasıdır. Zira Kuran’da Ayetde şöyle denilmektedir. O kitaba sonradan
ilave olunmayacağı gibi değişiklikle olunmayacaktır.
ALLAH kulları üzerinde kendi insiyatifini kullanmış olsa
idi o zaman haksızlık olacak ve İnandığımız ALLAH
olmayacakdı. “Kader konusu çok derin olduğu için
burada bırakıyorum akıllar karışmasın”
Demişsiniz ki Şili’de 33 madenci var yerin 700
metre altında kurtarılmayı bekliyorlar. Gerçekden
sizin inandığınız tanrı varsa dua edin de kurtarsın o
madencileri demişsiniz. Hahamlar, papazlar, bütün
inanmayan ve inanlar dua etsin varsa tanrı kurtarsın o
madencileri demişsiniz. Bu sözlerinize inanın ilkokula
giden çocuğa söyleyin size kıçıyla güler.
ALLAH inancı her dinde ayrıdır. Müslümanların
kitabı Yani Kur-an’ı kerimde Ayete göre ALLAH katında
tek din İslam’dır. Dolayısı ile Müslüman ve Müslüman
olmayanlar ne diye birlikte dua etsinler. Zira onlar
bizler gibi inanmıyorlar değiştirilmiş kendi kafalarına
ve nefisleri göre yazdıkları kitaba inanıyorlar. Şöyle bir
örnek vereyim. Bütün dünyada üniversite sınavları var
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ve o sınavlara devletin hazırladığı belirlediği derslerden
çıkacak sorularla giriliyor. Bir öğrenci dese ki hayır
kardeşim ben devletin kitabına değil kendi hazırladığım
kitap’tan sınav olmak istiyorum dese hangi devlet
kabul eder. Devletin kabul etmeyeceğini Alemlerin
Rabbi’nin kabul etmesini mi bekliyorsunuz. Şili deki
33 madenciyi nasıl kurtarmasını bekliyorsunuz mesela
birden ALLAH ortaya çıkıp tamam fazla çalışmayın
sizin için ben kurtaracağım demesini mi bekliyorsunuz
veya göklerden bir el gelerek toprağı alt üst etmesini
ve madencileri kurtarmasını mı bekliyorsunuz. Nasıl
bir mucize beklediğinizi söyleyin ona göre örnekler
verelim size. Mesela
1- Yüce Allah Ku’an’da: “Gök yarılıp da, erimiş
yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman”
(Rahman:37) dediğinde anlıyoruz ki; bu hadise yüce
Allah’ın Kur’an’da bildirdiği mucizelerden bir mucize
olduğunu, bu ayette gökyüzünün yarılacağından ve
onun erimiş yağ gibi kızarmış bir güle dönüşeceğinden
bahsedilmektedir. Bilindiği gibi günümüzde bazı
bilim adamları patlayan bazı yıldızların, yağlı boya
resimlerini andıran rengarenk bir levhaya benzediğini
görmüşlerdir. Bu patlama (kayma) dan sonra yıldızların
meydana getirdiği levhalar tabi ki kıyamet gününü
tasvir etmemektedir. Bu sadece kıyamet gününün
küçük bir tablosudur.
Bu tablo gökyüzünde patlayan bir yıldızın şeklidir.
Güle benzeyen bu şekli düşünün ki, yüce Allah ne
büyük kudret sahibidir.
2- Bilim adamları; şayet insanlar, sadece bir saniye
içerisinde güneşin yaydığı ve verdiği bütün enerjiden
yararlanmaları takdir olunmuş olsaydı, bu enerjinin
bütün kâinata (dünyaya) yetebileceğini, bunun da
yüz bin sene kadar bir zaman için kâfi gelebileceğini
söylemişlerdir. O halde güneşin ne kadar çok enerji
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verdiğini, bununla da bizlere karşılıksız olarak ne büyük
hizmetler sunduğunu, bütün bu gücün bize musahhar
kılındığını birlikte düşünelim. Yüce Allah bu konuda
şöyle buyuruyor: “Güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren
Allah’tır) (Ra’d:2). Ayette geçen (Sahhara) kelimesinin
sözlük manası: Karşılıksız olarak boyun eğdirdi.
Güneşin de yaptığı iş budur. O halde; yüce Allah’ın
üzerimizdeki nimetini acaba düşünüyor muyuz?
3 - Bilim adamları; gök tabakasının, kocaman ağırlığı
sebebiyle yerin üzerine düşebileceğinin mümkün
olabileceğini öne sürmüşlerdir. Gök tabakasını
yukarıda tutan ve onu muhafaza eden bir takım
ince ve hassas kanunlar mevcuttur. Bu kanunlarda
herhangi bir aksaklık veya düzensizlik meydana
geldiği takdirde yukarıdaki gök tabakasının, içindeki
hava ve milyarlarca ton ağırlığındaki bulutlarla birlikte
yerin cazibesi ile yere düşebileceğini, böylece dünya
hayatının da sona ereceğini vurgulamışlardır. İşte bu
gerçeği Kur’an bize şöyle hatırlatmaktadır: “Göğü
de, kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten
korur. Çünkü Allah, insanlara çok şefkatli ve çok
merhametlidir” (Hac:63-65). Allah büyük kudret
sahibidir.
Daha bunlar gibi binlerce mucize bulabilirim size
görmek isteyen göze bir tane yeterlidir. Cahiliye
devrinde insanların Peygamber efendimize inanmak
için öyleyse bize mucize göster dediklerini ve mucize
gösterdikten sonra da inanan veya inanmayan bir sürü
insan olduğunu biliyoruz.
Bir de cinselliğe takmışsınız yaşınız kaç bilmiyorum
ama Belli yaştan sonra cinselliği biten adamların
tekrar cinselliğini geri kazanmasını kimse istemezdi
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herhalde. Hiç bir kadın veya kız 60 veya 70 yaşındaki
bir erkeğin yani ölüme son anları kalmış bir adamın
cinsellik peşinde koşmasını istemezdi sanırım. Sizin
bu konuda sorununuz varsa doktorlara başvurun.
Bir Okur, 13.8.2015
+
AKDENIZ ACILIYDI
......
Denizin sakladığı bir şey var
Sevmek der kimi,
Kimi unutulmak.
Peki, neden üşütür hep
Bu Ağustus gecesinde
Karanlığın büyüklüğü?
Beni düşünme, dedindi ayrılırken
Düşünmüyorum ki
Düşüncem sende kalmış.
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
+
+
Ateizm peygambersiz bir organizasyondur.
George Carlin
+
SABAH DUASI
......
Sen doğmana bak güzel gün
Gözümü alan aydınlık
Dağlar seninle heybetli
Ovalar seninle sonsuz.
Şükür sayabildiğime
Şehrimin bacalarını
Duası anacığımın
Her bacada duman gerek.
Bir neşedir ağaçlarda
Yaprak yaprak ışıldayan
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Uçan kuşa güle güle
Gönlüm kanatlarındadır.
Artik ayırd ediyorum
Fabrikayı mezardan
Meydan şimdi meydan oldu
Yollar şimdi yola benzer.
Kulak ver ne musikidir
Her doğan günle beraber
Şehirden gelen uğultu
Dinlemeye doyamadığım.
Dilerim ulu Tanrı’dan
Bu mübarek sabah vakti
Okula giden çocuğa
Zihin açıklığı versin.
İsçisine memuruna
Cümlesine cesaret sabır
Açılan pencerelere
Kalkan kepeneklere selam.
Sen doğmana bak güzel gün
Gözümü alan aydınlık
Trenler seninle gider
Vapurlar seninle gelir
Senden her beklediğimiz.
Cahit Sıtkı TARANCI
+
Safsata [(Ing:Fallacy), (Osm;Kiyasi-i batil)], bir
düşünceyi ortaya koyarken ya da anlamaya çalışırken
yapılan yanlış çıkarsamaların tamamına safsata denir.
Safsatalar, ilk anda geçerli ve ikna edici gibi
gözüken ancak yakından bakıldığında kendilerini ele
veren sahte argümanlardır.
Günümüz Türkçesinde safsata kelimesi kusurlu akıl
yürütme, anlamını kaybetmiş, yanlış inanç manasında
kullanılır olmuştur. Oysa safsata, insanin muhakeme
yetisinin yanlış yönde kullanımıdır ve çoğu kez
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önyargı, eksik bilgi, batıl inançlar, duygusallık, yersiz
göndermeler, acelecilik, özensizlik, genelleme, duygu
sömürüsü Türkçe'yi kötu kullanma gibi sebeplerden
kaynaklanır.
+
Sayın Okuruma…
Hayri Balta size sevgiler sunar…
Ancak aşağıdaki konularda da görüşünüzü sorar.
“Ben size şah damarınızdan daha yakınım”
Ayetinde duralım.
Bu ayetten ne anlamalıyım.
Şimdi sağlıklı bir düşünce ile soralım.
Bize şahdamarımızdan yakın olan Allah’ı nerede
bulalım…
Bize bizden yakın olan nedir.
Bu sorunun yanıtı Kuran 57/3’te verilmektedir…
Okuyalım: ”O, ilk ve sondur. Zahir ve Bâtın’dır. O
her şeyi hakkıyla bilendir…” (Diyanet Çeviris, K. 57/3)
Bu ayette ki Zahir; açıktır, görünendir.
Bâtın ise; gizlidir, görünmeyendir…
Ona kavuşmak için vesile arayınız. K. 5/35.
Allah karşıki köyde değil ki, gidip ona kavuşasın.
Öyleyse Allah’ın ne demek olduğunu anlamalısın…
Allah’ın yüzü: K. 2/115.
Bu ne anlama gelmektedir?
Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. K.
57/4
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Bizimle beraber olan nedir?
“… elde ettiğiniz ganimetin beşte birinin; Allah’ın,
Peygamberin, onun yakınlarının, öksüzlerin,
düşkünlerin ve yolcuların olduğunu kabul edin...”
(K.. 8/41)
Bir de şöyle demişsiniz bize:
“Sizin bu konuda sorununuz varsa doktorlara
başvurun.”
Bil ki dostum Doğa’nın yasalarına doktorun da gücü
yetmez.
Allah’ın hükmü ve emri kabul edilen şeriat
emirlerinin en az 232’sinin Türkiye Cumhuriyeti’nde
uygulanmadığını sevgili dostum niçin görmez…
Hani Allah emrini yerine getirendi…
Bu durumda Allah emri niçin geçmedi...
Şimdi kal sağlıcakla,
Av. Hayri Balta, 13.8.2015
+
Günaydın Hayri bey
Görüşümü sormuşsunuz bazı şeyler yazarak,
cevap vermeye çalışalım. Gene yazdıklarınızdan alıntı
yaparak başlıyorum.
Yazınızda demişsiniz ki;
1- “Ben size şah damarınızdan daha yakınım”
Ayetinde duralım.
Allah insanları ceset olarak topraktan yarattıktan
sonra onlara ruh üflediğini Kur-an’da ayetiyle beyan
eder. "Biz size ruhumuzdan üfledik” İnsanlarda ruh
olmasa yaşam ve canlı olmayacağına göre insana
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üflenen ruh da Allah’ın cüzisidir. Cüzi ise bütünün
parçası demek olduğuna göre Her insanda ALLAH’TAN
bir parça yani ruh vardır.
Bu ayetten ne anlamalıyım.
Bu Ayet aslında kader ve insan yaratılışının
önemini vurgular. İnsan yaratılışındaki incelik de
vardır. Kadere girmeden cevap vereceğim. Bu ayet
den anlayabileceğiniz basit olarak Yüce Yaratan
ALLAH’IN insanlara çok yakın olduğunu söylediğimiz
söylemediğimiz, aklımıza gelen bütün duygularımıza,
yaptıklarımıza ve yapacaklarımıza vakıf olduğudur.
Gene yazdıklarınızdan alıntı yapıyorum öncelikle
2- Okuyalım: “O, ilk ve sondur. Zahir ve
Bâtın’dır. O her şeyi hakkıyla bilendir…”
Bu ayette ki Zahir; açıktır, görünendir.
Bâtın ise; gizlidir, görünmeyendir…
“Ona kavuşmak için vesile arayınız…” (K. 5/35.)
Allah karşıki köyde değil ki, gidip ona kavuşasın.
Öyleyse
Allah’ın
ne
demek
olduğunu
anlamalısın…
O ilk ve sondur Zahir ve Batın’dır açmaya gerek yok
diye düşünüyorum ama kısaca açarsak hiçbir şey yok
iken var olan ve her şeyi yok ettikten sonra da (Kıyamet
günü) var olacak olan tektir.
“Ona kavuşmak için vesile arayınız. Ayetini yazarak
altına da kendi kafanıza göre ALLAH karşıki köyde
değil ki gidip ona kavuşasın demişsiniz. gerçekten çok
komiksiniz. yaşınız kaç bilmiyorum ama 20 den büyük
olduğunu sanmıyorum yazdıklarınıza bakarak. Mesela
bir sevdiğiniz kız olsa ve uzakta olsa ona kavuşmak
için her yolu denerdiniz dimi. tabir de hata olmazsa
öyledir. ALLAH’ı seven insanlarda ona kavuşmak için
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her yolu denerler. nedir bu yollar. Namaz kılmak, Kuran okumak oruç tutmak ve her daim onu düşünmek ve
onun kendisini gördüğünü bilerek yaşamaktır.
Bu ayetin altına da ALLAH’IN ne demek olduğunu
bilmesin anlamalısın yazmışsın. Ben biliyorum da
acaba sen biliyor musun? ALLAH âlemleri yoktan var
edendir. Üstüne başka yaratıcının olmadığı tek zahir
ve batındır.
Hayri aklına göre oyun oynamaya kalkmışsın
ama Kur-anda ayetler değişmez o yüzden oyun
oynamanı tavsiye etmem. Ayeti eksik yazarak bu
ne anlama gelmektedir gibi saçma sapan bir soru
sormuşsun ayeti tam okuyarak yazsaydın anlardın
ne anlama geldiğini. Önce senin yazdığını sonra
Ayetin tamamını yazıyorum.
Senin yazdığın: Allah’ın yüzü: K. 2/115.
Bu ne anlama gelmektedir?
Ayetin tamamı: (2/BAKARA-115: Doğu da, Batı
da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. Nereye dönerseniz
Allah’ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş
olandır, hakkıyla bilendir.) / Abdulbaki Gölpınarlı (2/
BAKARA-115: Doğu da Allah’ındır, batı da. Artık nereye
dönerseniz dönün, orada Allah’a dönmüş olursunuz.
Şüphe yok ki Allah’ın lütfü, rahmeti boldur, o her şeyi
bilir.)
ALLAH’IN yüzünden kasıt tüm âlemleri Allah
yarattığı için onun olmadığı görmediği hiç bir yer
olmayacağını insanın nereye bakarsa baksın ALLAH’I
bulacağı bulabileceği anlamını taşımaktadır.
Senin yazdığın Ayet gene: Nerede olursanız
olun o sizinle beraberdir. K. 57/4
Bizimle beraber olan nedir?
Bizimle beraber olan tabi ki Yüce Yaratan ALLAH’dır.
Ayetleri eksik yazarak kendi aklına göre sorular
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çıkartmaya çalışmışsın önce tam bir meal al eline
oku sonuna kadar tamamını ondan sonra aklına
takılanları sor.
Demişsin ki: Bil ki dostum Doğa’nın yasalarına
doktorun da gücü yetmez.
Doğanın yasalarını merak ettim. Neymiş bu yasalar
doktorların da gücünün yetmeyeceği?
Demişsin ki: Allah’ın hükmü ve emri kabul
edilen şeriat emirlerinin en az 232’sinin Türkiye
Cumhuriyeti’nde uygulanmadığını sevgili dostum
niçin görmez…
Sen ya çok cahilsin ya sarhoşsun yada aklına
göre inanan insanlarla saçma sapan sorularla oyun
oynamaya çalışıyorsun. Türkiye cumhuriyeti şeriatla
yönetilmiyor ki Şeriat emirleri olsun. değil 232.si hiç bir
şeriat emri yoktur. ülkemizde.
…. 14.8.2015
+
Sayın …
Anladım ki aramızda görüş ayrılığı var.
Bu da sizin tasavvuf görüşünüze yatkın
olmamasındandır.
Benim görüşlerimi anlayabilmeniz için tasavvuf
kitapları anlayarak okunmalıdır.
Birbirimizi yormaya gerek yok.
En iyisi: “Söz gümüşse sükut altındır”a uymak…
Kalın sağlıcakla,
Av. Hayri Balta, 14.8.2015
+
Günaydın Hayri bey bahsettiğiniz kişiye baktım.
Ama sanırım sizde eksik veya hatalı bilgi var. (veya
ben yanlış kişiye baktım eğer öyleyse lütfen bana
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bahsettiğiniz kişi hakkında link veya ayrıntılı bilgi
geçin ama yanlış olduğunu sanıyorum çünkü
soylediğiniz eseri yazan bu kişidir.) bu bahsettiğiniz
kişi Şeyh Bedreddin Simavi Osmanlı’ adalet işleri
bakanı. veya diyanet işleri bakanı değildi.Sadece 1410
veya 1413 yıllarında Edirne Kazaskerliği yapmıştı. Kısa
olarak hayatına bakacak olursak devamlı Osmanlı’ya
başkaldıran kişilerle beraber olan ve bu yüzden başı
beladan kurtulmayan devamlı sürgüne gönderilen ve
devletten kaçan kaçak yaşamaya başlayan sonunda
ise İdam edilen birisidir. Yazdığı eser Varidat'a gelince
bir çok alim tarafından reddedilen, Şeyh Bedrettin
Simav en çok eleştiriyi ise Kıyameti inkar ve Öldükten
sonra bedenin tekrar eskisi gibi toparlanamayacağını
söyleyerek bedenin tekrar yaratılışı inkar etmesi
yüzünden almıştır. Zira Kur-an’da ayette derki “İlk
defa yaratmak mı zor Tekrar yaratma mı zor” diye ayet
vardır. Yani vücudu evreni yoktan var eden için bunları
yok edip tekrar yaratmak hiç de zor olmasa gerek.
şöyle düşünün siz bir kitap yazıyorsunuz sonra birileri
gelip bu kitabı yok ediyorlar. siz bu kitabı ikinci sefer
yazmakta ilk seferki gibi zorlanır mısın hayır neden ana
hatlarıyla konuyu biliyorsunuz çünkü. Görüşlerinden
bir kaçını aşağıda yazıyorum varın karar verin siz. Siz
illa tasavvuf diyorsanız
Mevlanı Celaleddin Rumi Hz. Okuyun.
Şeyh Bedreddin Simavi görüşleri
-Kıyamet diye bir şey yoktur. İnsanlar, kıyameti
boşuna bekliyorlar.
-Beden bir kez parçalandıktan sonra, bir daha
bir araya gelemez. Bu nedenle ölü bedenlerin
yeniden dirilmesi olanaksızdır. -Evrenin bir
başlangıcı yoktur. -Gerçekte her nesne Tanrı’dır.
Tanrı’dan başka gerçek yoktur. -Her şey Tanrı’dan
gelir. Bu anlamda birisi ben o’yum derse yanlış
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olmaz. -Tanrı var olduğu için evren vardır. Tanrı’nın
dışında hiçbir şey gerçekleşemez. -Türlülük,
ayrılık, farklılık bir görüntüdür, öz aynıdır…
hangi tasavvuf dan bahsettiğinizi de söylerseniz
daha rahat anlaşırız belki.de
Mesela Hangi tasavvuf da ALLAH inancı
insanlardaki zanna dayanmaktadır deniyor? merak
ettim doğrusu ve hangi tasavvufda Doğa kanunlarını
ALLaH’dan üstün tutmaktadır.
14 Ağustos 2015
+
Sayın …
Önce selamımız var.
Demişsin ki: “Doğanın yasalarını merak ettim.
Neymiş bu yasalar?..
Bunu bilmeyecek ne var…
Doğmak, büyümek, yaşlanmak, ölmek Doğa
yasaları değil mi?
Eğer hayali Allah’ın gücü yetseydi.
Başta genç denecek bir yaşta Peygamberlerinin
ölmesini önlerdi…
Eğer hayalî Allah’ın gücü yetseydi,
Hiç olmazsa İslam ülkelerinde depremin olmasını
önlemez miydi?
Dünyanın dönmesini, mevsimlerin olmasını, zanna
dayanan Allah önleyebilir mi?
Bu duruma göre Doğa zanna dayanan Allah’tan
güçlü değil mi?
“Mesela Hangi tasavvuf da ALLAH inancı
insanlardaki zanna dayanmaktadır deniyor ? Merak
ettim doğrusu?” demişsiniz…
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Demek ki sen daha önce gönderdiğim: “K. 53/28.
Bu hususta onların hiç bilgileri yoktur, sırf zanna
tabi oluyorlar. Hâlbuki zan, gerçeğe ait hiçbir
şey ifade etmez.” (Ayrıca 2/78. 6/148. 10/66’ya da
bakabilirsiniz…)
Bu ayetleri şöyle yorumluyor Muhittin Arabî:
“Varlığına itikaf edilen Allah, kulun zannına göre
yapılan İlâhtır. Bu bir sıfattır ki: kulun kendiliğinden
yaptığı bir ilâh olup övgülerini de ona göre yapar
ve Hakkı kendi dar çerçevesine sokmuş olur. Bu
sebepten kendi itikadına uymayan kimsenin
itikadını kötüler. Sebep: Hakkın arzusuna değil;
kendi zannına uymayışıdır. Eğer insafı olsaydı böyle
yapmazdı... O kul, böyle yapmakla kendine özel bir
mabut yapmış olur ve kendine uymayan herkesi
kötüler; çünkü cahildir.” (ÖZÜN ÖZÜ. İBN ARABİ.
Kırkambar Kitaplığı. Şubat. 2005. s. 93)
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İslam Peygamberi bu gerçeği asırlarca önce
görmüş ve Kuran’da dile getirmiştir: “O, ilk ve sondur.
Görünen ve Görünmeyendir. O hakkıyla her şeyi
bilendir.” (K. 57/3. Elmalılı Hamdi Yazır çevisi…)
Prof. Dr. Muhammed Hamidullah bu ayeti şöyle
yorumlamaktadır: “Bu ayet, İslam teolojisinin (Tanrı
Biliminin) temelidir.
AZİZ KURAN Çevirisi ve Açıklamalar… Burada bir
söyleme dikkatinizi çekerim: “O” deniyor. Kim kime “O”
diyor. KURAN, Allah’ın sözleri ise Allah’tan başka Allah
yoktur ki Allah ona “O” diye. Bu sonuca göre bu sözler
(ayet) İslam Peygamberinindir.
Görünen Allah: Doğa’dır, Evren’dir…
Bu ayet Kuran’da şöyle yorumlanmış. “Nereye
dönerseniz dönün Allah’ın yüzü işte oradadır.” (K.
2/115)
Nereye dönersek dönelim gözümüze ilk çarpan
Doğa’dır, Evren’dir… Özetlersek Görünen Allah’tır…
Görünmeyen Allah ise: Olumsuz bir davranıştı
bulunurken içimizden “Cızz!” dile uyarı alırız ki bu
vicdanımızın sesidir. Bunun yanında Görünmeyen
Allah: Aklımızdır, mantığımızdır, sağduyumuzdur.
Önsezimizdir. Yine Görünmeyen Allah denince
Doğa’nın, Evren’in kuralları ile makbul değerleri, olumlu
kuralları, ahlak ve erdem ilkelerini hatırlamalıyız.
Bunlara uyarsak Allah yolunda sayılırız…
Ne var ki siz şöyle demektesiniz: “ALLAH’ı seven
insanlarda ona kavuşmak için her yolu denerler.
Nedir bu yollar. Namaz kılmak, Kur-an okumak, oruç
tutmak ve her daim onu düşünmek ve onun kendisini
gördüğünü bilerek yaşamaktır.
Ama bu konuda büyük İslam Alimi Ebu Said şöyle
demektedir:
“O’nu kullukta arayan bulamaz. O’nu, O’nunla
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arayan hemencecik buluverir.” (TEVHİDİN SIRLARI.
Muhammed ibn Münevver. Kabalcı yayınları. 2003. s.
294)
İslam Peygamberi de bu konuda şöyle demiştir:
“Rabbımı Rabbımla anladım.” (Sırr’ül Esrar. Abdülkadir
Geylani, Rahmet Yayınları. s. 50)
Bütün bu sıraladıklarım Allah’ın görünmeyen
niteliğidir. Görünmez ama hissedilir, yaşamda
karşılaşılır ve bizi bağlar…
Bunun içindir ki “Ona kavuşmak için vesile
arayınız." (K. 5/35) denmiştir. Bu demektir ki iyilik
yapma olasılığınız varken kötülük yapmayınız. Kötülük
yerine iyilik yaparsak Allah’a kavuşmuş oluruz…
Bunun Tevrat’taki karşılığı şu ayettir:
“Bulma
fırsatı
varken
RAB’bi
arayın,
Yakındayken O’na yakarın.” (Tevrat, İşaya. 55/6)
“Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı’da yaşar.
Tanrı da onda yaşar.” (İncil, Yuhanna’nın 1. Mektubu,
4/16)
Son olarak şu sözlerin üzerinde duralım:
Bunlara ne diyeceksin bakalım:
“Sen ya çok cahilsin ya serhoşsun yada aklına
göre inanan insanlarla saçma sapan sorularla oyun
oynamaya çalışıyorsun. Türkiye cumhuriyeti şeriatla
yönetilmiyor ki Şeriat emirleri olsun. değil 232.si hiç bir
şeriat emri yoktur. ülkemizde.” demişsin…
Hukuk Fakültesini bitiren bir adama cahilsin
diyebilmek için Hakk’ı tepelemek gerekir…
Sarhoş olan bir kişi bu derin satırları nasıl dile
getirir…
Kuran’da şöyle bir ayet vardır: “Allah emrini yerine
getirendir.” (K. 65/3)
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Demek ki Kuran’da verilen bu emirler Allah’ın emri
değildir.
Çünkü Allah emirini yerine getirendir…
Eğer Allah’ın sözleri olsaydı “Allah sözlerini
muhakkak yerine getirirdi…”
Kimse Allah’ın emirlerini yerine getirmemezlik
edemezdi…
Buradan şu sonuç çıkıyor ki hayale ve zanna
dayanan bir Allah anlayışı ile bu sorunlara bir çözüm
bulamayız.
Öncelikle Allah’ın ne demek olduğunu bilmeliyiz…
Allah’ın ne demek olduğunu bilmek için de Kuran’a
ve tasavvuf kitaplarına bakmalıyız.
Şimdi kal sağlıcakla,
Daha ne diyebilirim sana…
Av. Hayri Balta, 15.8.2015
+
Hayri bey merhaba, cevap vermeyecektim çünkü
tartışma boş saçma sapan bir mecraya doğru gidiyor
ama bir şey söylemeden de geçemedim. Öncelikle
şunu belirteyim Saçmalıkta zirve yaptığınızın bilmem
farkında mısınız. Ayetleri kafanıza eksik olarak alarak
kafanıza göre yorumluyor ve anlam çıkartıyorsunuz.
Kendi inançsızlığınıza Ayetleri ve Kur-an’ı ortak
etmeyin. kısa yoldan ben ALLAH2a inanmıyorum
deyip geçin. zira sİzin inançsızlığınıza kur-an’dan bir
ayet bulamazsınız.
Gene öncelikle yazdıklarınızdan alıntı
Gene sözlerime yazdıklarınızdan alıntı yaparak
başlıyorum.
1 - Demişsiniz ki:
Doğmak, büyümek, yaşlanmak, ölmek Doğa
yasaları değil mi?
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Eğer hayali Allah’ın gücü yetseydi.
Başta genç denecek bir yaşta Peygamberlerinin
ölmesini önlerdi…
Eğer hayalî Allah’ın gücü yetseydi,
Hiç olmazsa İslam ülkelerinde
olmasını önlemez miydi?

depremin

Dünyanın dönmesini, mevsimlerin olmasını,
zanna dayanan Allah önleyebilir mi?
Bu duruma göre Doğa zanna dayanan Allah’tan
güçlü değil mi?
İnsanların doğup büyümesini hangi doğa kanununa
göre açıklıyorsunuz merak ettim. İnsanların ki buna
peygamberler alimler de dahil, Bu dünyadaki yaşam
ve ölüm süreleri kaderlerine bağlıdır. Kader ise
değişmezdir. Bunu daha önce yazmıştım. Kur-anı
iyi incelerseniz art niyetsiz göreceksiniz. Ne demeye
çalıştığımı
Hem Tasavvuf dan bahsediyorsun hem Muhyiddini
arabiden örnek veriyorsunuz hem de ALLAH’a
inanmıyorsunuz ne yapmaya ne söylemeye çalıştığınızı
anlamadım. Düşen bir yaprağı bile kaldıramayan
doğanın bu mükemmel evreni kontrol altında tuttuğunu
söylüyorsunuz uç noktalardasınız. İnanmamak için
kendinizi o kadar zorluyorsunuz ki okuduğunuz her
şeyi kafanıza göre yontarak anlamaya çalışıyorsunuz.
Kendinizi Hukuk fakültesini bitirmiş bir alim olarak
görebilirsiniz ama hukuk fakülteli cahillerde olabilir
sizin gibi okumak cahilliği almaz.. bu konuda onlarca
atasözü bile var. Birtanesinni örnek olarak yazıyorum.
Hakaret ettiğimi sanmayın sakın.

209

DİNLİ DİNSİZ TARTIŞIYOR

Mey biter saki kalır,
Her renk solar haki kalır,
Diploma insanın cehlini alsa da;
Hamurunda varsa eşeklik, baki kalır..
Bütün bu yazdıklarınızdan sonra altına birde sonuç
eklemişsiniz….
Buradan şu sonuç çıkıyor ki hayale ve zanna
dayanan bir Allah anlayışı ile bu sorunlara bir çözüm
bulamayız.
Merak etmeyin Kur-an’da her şeyin bir çözümü
vardır. Gören ve anlayan gözlere tabii ki. Siz
inançsızlığınıza kılıf bulmaya çalışmayın.
…
+
Sayın …
Tamam anladım, artık yeter!...
Sevgiler,
Av. Hayri Balta, 15.8.2015
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41 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 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, ilimcilik
yaparak sağladı... Çalışmaktan artan boş zamanlarında
futbol oynadı. Kendisi futbolu değil de futbol kendisini
bıraktığı zaman futbol hakemlik kursuna gitti ve bitirdi…
Stajyer olarak yönettiği ilk maçta taraftarlarca
geleneksel tezahürat yapılınca futbol hakemliğini
bıraktı.
25 yaşında Gaziantepli tasavvufçu, tekke ve
tasavvuf müziği ustası olgun insan Dindar Filozof Dr.
Emin Kılıç Kale’den; Ahlak, tasavvuf, yaşam ve müzik
dersleri aldı... O toplulukta kimi zaman tef vurdu ve
kimi zaman da ney (nay) üfledi.
Bu toplulukta “fırınlara girip çıktı”, “ölmeden önce
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öldü”, “yeniden doğdu”. Bu topluluğa “ölü” olarak girdi
“diri” olarak çıktı.
Dünya görüşü nedeniyle kavmiyetçi ve ümmetçi
kişilerce
hakaretlere
ve
iftiralara
uğrayarak
komünistlikten yargılandı.
Yargılama sonunda mahkeme: “Hayri Balta,
Atatürkçü ve aydın bir kimse!” (Gaziantep Sorgu
Hakimliği. E. 962. K. 127/16) diye karar verdi. Böylece
Türkiye’de mahkeme kararı ile “Atatürkçü ve Aydın”
sayılan bir kişi oldu. Ne var ki aklanmasına karşın 10’a
yakın işyerinden kovuldu. 10’a yakın ev değiştirmek ve
sonunda Gaziantep’ten ayrılmak zorunda kaldı…
1965 yılında, 33 yaşında iken, Gaziantep Lisesi
Akşam Ortaokuluna başladı. 1969 yılında dört yıllık
olan bu okulu sınıf ve okul birincisi olarak bitirdi.
Gaziantep Akşam Lisesi 1. Sınıfında okurken
“Kavmiyetçi ve Ümmetçi” kişilerce rahat verilmemesi
üzerine 11 Mart 1971’de Ankara’ya göçtü.
Gaziantep’ten ayrıldıktan bir gün sonra 12 Mart
1971’de Ordu, yönetime el koydu. Böylece 12 Mart’ın
hışmından kurtulmuş oldu. Eğer o tarihte Gaziantep’te
olsaydı başına gelecek vardı...
Ankara’ya gelir gelmez Anafartalar Akşam
Lisesi 1. sınıfına kaydını yaptırdı ve Genel-İş Genel
Merkezi Hukuk Bürosunda yazman, bir süre sonra da
muhasebe bölümünde muhasebeci ve daktilo olarak
çalıştıktan sonra muhasebe şefliğine getirildi.
Gündüzleri çalıştı, akşamları okula gitti. 4 yıllık
Anafartalar Akşam lisesini bitirdikten sonra Ankara
Gazi Eğitim Enstitüsü Akşam Türkçe Bölümüne
kaydını yaptırarak derslere gidip gelmeye başladı. 15
gün sonra yaşının geçmiş olduğu gerekçesiyle okuldan
kaydı silindi.
Bunun üzerine yılmadı bir yıl da üniversite
sınavlarına çalıştıktan sonra 1974’te Ankara Hukuk
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Fakültesine girmeyi başardı ve hem çalışıp hem
okuyarak 1979 yılında Hukuk Fakültesini bitirdi ve bir
yıl da staj gördükten sonra 1980 yılında (48 yaşında)
avukatlığa başladı.
Hukuk Fakültesi öğrencisi iken: 27 Mart l977
yılında ölüm döşeğindeki babaannesini görmek
için gittiği Gaziantep’te, gece yarısı evinin önünde,
faşistlerce kurşunlandı... Sağ göğsünden giren kurşun
akciğerinin üst lobunu delerek kürek kemiğinden çıktı.
15 gün ağzından kan geldikten sonra “hayatî tehlikeyi”
atlatarak yeniden yaşama döndü. Hâlâ zaman zaman
kurşun yarasının acısını hisseder ve düşlerinde yakın
mesafeden ateş edilen tabanca sesi ile uyanır...
Avukatlık yaptığı sırada Atatürkçü Düşünce
Derneği’nin 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 avukatlığı
bıraktı. O günden bu güne değin de evinde yazarlık
yapmaktadır…
Yaşamı boyunca emeğinden başka geliri olmadığı
için eşi ve dört çocuğu ile geçim zorluğu çekti. Ankara’da
iki kışı, ailesi ile birlikte, odunsuz, kömürsüz, elektrik
sobası ile geçirdi...
65 yaşına kadar yoksul olarak yaşadıktan sonra
babaannesinden kendisine kalan trilyon değerinde
taşınmazları, kendisine yeteri kadarını ayırdıktan
sonra, kalanını 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 şiirkette inşaat mühendisi olarak
çalışmaktadır…
Yaşamı boyunca, hastalığında bile, bir Aydınlanmacı
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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 50 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
da dinci sayılır...
Av. Eren Bilge, 21.4.2014
+
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42 TABULARA TALANA YALANA BALTA
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AV. HAYRİ BALTA’NIN ÖZGEÇMİŞİ
1932 yılında Gaziantep’te doğdu. 10
yaşında iken annesi öldü. Babası, eşinin
ölümüne dayanamayarak yaşama küstü.
Çocukluğunun
kış
günlerini
Gaziantep’in Tabakhane semtinde; yaz
günlerini de Gaziantep’e yakın İbrahimli
köyündeki üzüm bağlarında geçirdi.
Yaz günlerinin gecelerinde kayan gök taşlarını görünce
“Tanrım! Ölen annemi geri gönder!” diye dileklerde bulundu...
Dileklerinin yerine getirilmemesi üzerine sükut-u hayale uğradı
ve Allah’ı aramaya başladı...
1945 yılında Gaziantep lisesi Ortaokul 1. Sınıfa giderken
yapılan bir temizlik yoklamasında Türkçe öğretmeni: “Gömleğin
kirli, git değiştir gel!” deyince, çok da istediği halde, bir daha okula
gidemedi...
Okula gidememesine karşın; okuma ve öğrenme tutkusu
ile yanıp tutuştu. Okuyamamış olmasının eksikliğini; günlük
gazeteleri, haftalık ve aylık dergilerle kitaplar okuyarak gidermeye
çalıştı.
Okuldan koptuğu yıllarda geçimini dericilik ve kilimci kalfalığı
yaparak sağlamaya çalıştı... Çalışmaktan artan boş zamanlarında
futbol oynadı. Kendisi futbolu değil de futbol kendisini bıraktığı
zaman futbol hakemlik kursunu bitirdi.
Stajyer olarak yönettiği ilk maçta taraftarlarca geleneksel
tezahürat yapılınca futbol hakemliğini de bıraktı.
25 yaşında Gaziantepli tasavvufçu, tekke ve tasavvuf müziği
ustası olgun insan Dindar Filozof Dr. Emin Kılıç Kale’den; Ahlak,
tasavvuf, yaşam ve müzik dersleri aldı... O toplulukta kimi zaman
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.
Devamı en son sayfada

