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Batılılar
Görüyorsunuz ya,
insanlık
dışı
ne müthiş
plânlar uyguluyorlar…
İnsanlarımızın bir kısmı,
morfinlenmiş gibi şuursuzlaştırılıyor,
sonra
bunlara
kendi öz yurtlarında,
kendi
kültürlerini
yok
edecek kararları,
yine
kendilerine aldırtıyorlar.
Ω
. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu
ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf

Bu
duruma
gelmiş insanları,
Hıristiyan yapmak ya da
kendilerini hâlâ Müslüman zanneden
bu
insanlar vâsıtasıyla
İslâm’ı bozup tahrif etmek de,
artık
zor olmasa
gerektir.
Geo G. Harris
“Müslümanlar Nasıl Hıristiyan Yapılır?”
adlı
kitapta
şöyle demektedir:
“İçlerinden elde ettiğimiz kimseler
vâsıtasıyla
İslâmiyet’e hurafeler sokun!”
“Bunlar yardımıyla
dinin emir ve yasaklarının
çağa
uymadığını ve
reform gerektiğini
sık sık
gündeme getirin!”
“Târihleriyle
olan
irtibatlarını kesin!”

“Herkesin
din kurallarını
kendisinin
koymasını sağlayın!”
“Bu
fikirde olanları
el
altından
destekleyin!”
“İslâmiyet,
aslından
ne
kadar uzaklaştırılırsa,
bizim işimiz
o
kadar kolay olur1.”
Ey,
gayrı însânî bir mahlûk olan,
Geo G. Harris!
Şimdi size
sormak
gerek:
Sizin işiniz,
söylediklerinizin tersinden de,
anlaşıldığına göre,
insanlığın
en
değerli
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Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 173-174, Kum Saati Yayınları, 2005.

mânevî iftiharı olan
bu
kadar
mükemmel bir dinden
faydalanma yollarını düşünmeyip de,
tahrif
etmeye uğraşmak mıdır?
Tony Antrella,
dinin
önemi
konusunda,
“Bunalımlı Topluma Hayır”
adlı
eserinde:
“18. Yüzyıl düşünür ve
yazarları,
insanlığa kötülük etmişlerdir.
İnsanların
hayatlarını dar kalıplarla sınırlamışlardır ve
dinden
soğutmuşlardır.”
“20. Yüzyıl ise,
gençlere
varlık
sebeplerini
bile
unutturdu.”
“Çürümüş
bir

toplumda yaşıyoruz.”
“Yalan, sahtekârlık ve hırsızlık cemiyetimizde
hâkimiyet kurmuştur.”
“Îmansızlık yüzünden Batı Toplumu,
boşanma ve evlilik dışı yaşamda sapıklık, uyuşturucu ve
intihar gibi,
4 amansız hastalığa yakalanmıştır.”
“Toplumlar
ahlâk kurallarından
aslâ
vazgeçemez.”
“Ancak,
kaynağı din olmayan bir ahlâk
olmaz.”
“Medya ve sanâtçılar
bize
zaman öldürmeyi öğretti,
değerlerimizi
ise
imhâ etti.”
“Batının
geleceği yoktur.”
“Çocuklara din eğitimi verilmezse
sonunda
herhangi bir şeye inanırlar.”
“Meselâ
sihire, yıldız falına, medyumlara, falcılara, sahte din ve
tarikatlara,

akıl
dışı
ne varsa
onlara inanırlar.”
“Bunların hiç biri medeniyet kaynağı değildir2.”
demektedir.
Bu
sözleri
Batı özentisi olan kardeşlerimiz
özellikle okumalı,
düşünmeli ve
değerlendirmelidirler!
Bu
sözlere bakarak
Dinimiz’in kıymetini anlayalım!
Fransa’nın
meşhur romancısı ve Fransız dilini en güzel şekilde
kullanan
yazar
Michel Buton’un
şu
sözlerinden de
Dinimiz’in
ne
kadar kıymetli olduğu
anlaşılmıyor mu?
“Arapların
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Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 236, Kum Saati Yayınları, 2005.

(tabiî ki biz Türkler’in de)
elinde
başvuracakları ve
kaynak olarak kullanacakları
Kur’an var.”
“Bizim ise,
hiçbir müracaat kaynağımız yok3…”
Michel,
bu
sözüyle
aynı zamanda,
İncil’in devrinin geçmiş olduğunu ve
Kur’an’ın ise
aslından hiç değişmediğini,
her
çağa
hitâbettiğini îmâ etmektedir.
İşte düşmanlarımız,
Dinimiz’in de içinde bulunduğu
bütün kültür değerlerimiz ile irtibatımızı kesip
onu
yıkarak
insanlarımızı
şuursuzlaştırmak sûretiyle
Memleketimiz’i
elde edip
kaynaklarını
kullanmak istemektedirler.
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Bu
oyunlara
gelirsek vay
hâlimize!
Dinimiz
İslâm’ın kıymetini
başka
nasıl
ve
ne zaman
anlayacağız?

