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BENİ ASIN !!!

Evet beni asın!Eğer millet kurtulacaksa,bir asırdır yoluna girmeyen, girdirilmeyen her şey
düzelecekse,belki bir Hz.Ebubekir değilim,bir Bediüzzaman gibi de değilim,!’Ya
Rabbi,vücudumu cehennemde öyle büyült ki ehli imana yer kalmasın” diyecek kadar olmasa
da,deva olacaksa,Beni Asın.
Bu vatan Çanakkale gibi bir çok mevzide milyonlar verdi.Maneviyat ve vatan kurtulacaksa Beni
Asın.
Ashab-ı Kehfin kurtulması,Dakyanusların tarihe gömülmesine sebeb olacaksa Beni Asın!
Aslında asmanız için çok sebeb var.Neler mi?;
İşte ilk defa belki de burada söylüyorum.Şimdiye kadar şöylememiştim.Burada yeri geldiği için
söylüyorum.Çünkü savcı iddianamesinde başörtüsünün bir simge olduğunu ve başbakanında
!Farzetki bubir simgedir..ne olur.”demesini suç unsuru olarak gösteriyor.Bende bu iddianameye
istinaden diyorum.İşte o suçlarım;
Çünkü ben yıllardır Allah diyor ve dediriyorum,Kur'an öğretiyorum,Risale-i Nurları
okuyorum,namaz kılıyorum,simgemizden birisi olan sünneti tavsiye ediyor ve gerçekleştirerek
oğlumda uyguluyorum,eşim, annem,bacılarım ve kızlarım başörtülü,babamın kabir
taşına;’Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,fâni dünyada bıraktığın eserlere de
kıymet verme.’ yazdırdım,ölümden korkanlara ölümü hatırlattım,yıllarca ezan okuyup namaz
kıldırdım,çocuklara tesettürü anlatıyorum,selamı yaygınlaştırıyorum, sitemde kendimin ve
herkesin sesi olmaya çalışıyorum,çocuklarıma dinimizi öğretmeye,haberdar etmeye
çalışıyorum, Kutlu Doğumları tertipliyor ve katılıyorum,aslında bunları söylerken bir gurur ve
kibir olur mu diye de titremiyor değilim.Bundan dolayı da bir tahdis-i nimet kabilinden kabul
edilmesini diliyorum, şeriatın kestiği parmak acımaz diye şeriattan bahsediyorum,İslam
hukukunu ve uygulamalarını uzunca araştırmalarımda,genişçe yazdım.Eskiden bir kere Allah
diyen hapse atılıyordu,Osman Yüksel Serdengeçti gibi ki;’Hakim kendisine mahkemede;Sen
Allah demenin suç olduğunu bilmiyormusun?deyince Serdengeçti;-haretini ifade
sadedinde;’Allah Allah,der.-şimdi hesabı yok..Allah kabul etsin belki binlerce defa diyorum,onun
için beni asın!!! Eğer dürüst iseniz.
Ben Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyim..Ak partiyi savunduğum veya başka partileri
kötülediğim için değil-biz ailece o partiye oy vermiştik.ondan dolayı da Beni asın..
Bu bir parti meselesi değil,milletin meselesidir.
İsnad edilen suçları okudukça,düşündükçe-duydukça adeta kahroluyorum..bu durumda beni
asın!demekten başka çare bulamıyorum.
Müslüman olmayanların dahi kabullenip,tahammül ettikleri şeyleri, tahammülsüzlük gösterip kin
ve nefret adına hınçla saldırmayı görünce,Beni Asın,çünkü bende bulunan onların azı
değil,diyorum.
Öğrencilerimizden peygamberimize on bin salavat çekene sözlü notu veriyorum.. tam da
Mehmetçiğimiz pkk ile savaşırken onların ruhuna öğrencilerimizle 30 hatim gönderip dua
ettik..bu bir cürmü meşhutsa;
Beni Asın…
Cephede Mehmetçiğin yaptığı hizmetten geri kalmayan bir hizmet veren Mehmet Akif Ersoy’a
tahammülsüzlük göstermek;hangi insanlıkla,düşünce özgürlüğüyle, sevgiyle, aydınlıkla,
şereflilikle bağdaşabilir?
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Âkif’i seviyor,Safahat’ını okuduğum için;
Beni Asın!
Millet sürekli tahrik ediliyor ve buna alet olunuyor.Bunu yapanlar bir türlü
cezalandırılmıyor.Bunları yapanlar,Ergenekon deşifre edilecekti,kasıtlı kapatılmaya
çalışılıyor,Ergenekon’un ve pkk-nın ekmeğine yağ sürülüyor,dediğim için;
Beni Asın!
Hrank Dink-i öldüreni Allah kahretsin ancak binlerce insan bizde Hrant Dink-iz dedi,suç
olmadı,olmamalı da…
İslamı bin yıldır şerefle dalgalandıran bu milletin,Müslümanız deyip gereklerini yapmak neden
suç olsun?
Bu bir suç ise bunları asın,uzaydan yenilerini getirin veya kendinizin fotokopisini çekip çoğaltın..
Dünya bütünleşmeye giderken,kör olup,sağır kalıp,kalpsiz davranarak bu bölünmeler niye?
Bu bölünmenin bütünleşmesinde harç olacaksam,
Beni Asın!
Osmanlı büyüktü..çünkü her milleti içinde barındırmış,memnun etmiş hatta gayrı Müslimlere
özel kendi mahkemelerini kurdurtmuştu.Neden kendimize anlayış göstermiyoruz!
Dört ihtilal döneminde de yaşadım..çok olumsuzluk,mantıksızlık,seviyesizliklere şahit
oldum..ama hiç bu kadar kahrolmadım.
Dini değerlere bu kadar laiklik adına hücum edilmesi,hakaret edilmesi,ateşe düşeni kurtarmaya
çalışana bu dünyayı,hayatı ateş etmenin ne ile izahı mümkündür.
Binlerce insanımız öldü,öldürüldü,kandırıldı…Gelin bunlar ölmesin;
Beni Asın!
Toplumun rahmine düşmek,gönüllere ve gözlere bir kıvılcım ve hayat olmak için Beni Asın!
Dedem gitti..babamda gitti..bende gideceğim..bari benim çocuğum bu korkular, bu kaoslar,bu
hazımsızlıklar,bu hıyanet,cinayetlerle yaşamasın..Dört ihtilal geçirildi.. millet hep
susturuldu..Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir,denildi,millet dinlenmedi,
dinlenemedi..sustu,susturuldu. 
Bu milletin dokunulmayan neyi kaldı?Kur’anına dokunuldu.. ezanına..
namazına..peygamberine..kısaca tüm değerlerine…
Hafızam almıyor!Nasıl oldu da islamın bin yıldır bayraktarlığını yapan bu millet bu hale
getirildi,sürekli müsbet gelişmelere engel olundu?
Eğer dünyada zulmeden insanların zulümlerine denk gelecek bir zulüm gösterilecekse;işte,
kendi vatandaşının inancı gereği olarak örtülmesini engellemek, okumasına mani olmaktır.
Rusya yıkıldı,içteki kavgayı bitirdi.Biz hala birbirimizi anlamıyor,değerlerimizi göz ardı
ediyoruz.Bizdeki zihniyet hala ayakta,yıkılmadı,yıkıyor.
Çevre devletlerle olan kavgamız bitti,hala kendimizle kavga halindeyiz.
Yazarken ve düşünürken hiç şimdiye kadar olmayan bir beyin zonklaması ve zorlanma içerisine
giriyorum.Hafızamın sınırlarını aşıyor..cahiliyet dönemindeki uygulamaları geride bırakan
uygulamalarla karşı karşıya kalışımız beni kahrediyor.
Maalesef,dini bilmeyenler,dünyayı da bilmiyorlar..dünyayı bilen böyle yapmaz.
Sonuç olarak diyorum;Dini değerleri suç olarak gösteren ve memleketin
maddi-manevi-ekonomik yönden zaafa uğramasına sebeb olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Abdurrahman Yalçınkaya sorgulanarak ve cezası onaylanmak şartıyla cezası verilsin veya
İsnad edilen suçlar bende de var,onun için, 
Beni Asın!!!
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