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Batılı ve / veyâ Siyonistler‟in
gayrı insânî durumları ve
canavarlıkları
artık
“bilimselleĢmiĢ”
durumdadır.
Dünyâ
çapındaki
bu
“bilimselleĢmede”
CumhurbaĢkanımız’ın
-eksik ya da yanlıĢları olabilir, o baĢkaĠslâmî Ve Kültürel ölçülerdeki
samîmi
davranıĢ ve uygulamalarının
büyük payı
olduğu

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
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açıktır.
“BilimselleĢmek” demek,
fikir, düĢünce ve olayların gözle görülür ve / veyâ
elle tutulur biçimde somutlaĢması ve / veyâ
akıl ve mantık yoluyla
kolayca
anlaĢılabilir olması
demektir.
Çünkü
50-100 yıl öncsine kadar
iletiĢim ve haberleĢme teknolojilerinin
yetersizliği nedeniyle
bu
imkân,
o zamanlar
pek
yoktu.
Tüm insanların yaratılıĢında
“doğal doğruluk” diyebileceğimiz
Ġslâmî ve insânî
izler vardır.
Ama
“doğal doğruluk” izleri
Müslümanlarda geliĢmiĢ / geliĢtirilmiĢ olduğu için,
onların uygulamalarında
“hak”
yâni gerçek
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ya da
“doğru”
uygulama ve davanıĢlar
hâkim
durumdadır.
Müslüman olmayanlarda
“Doğal doğruluk”
izleri
geliĢememiĢ,
baĢlangıçta olduğu gibi
sönük durumda
kalmıĢ,
bâzılarında ise
yok
denecek kadar azdır.
Dolayısıyla
Müslüman olmayanların uygulamalarında
bâtıl
yâni gerçekdıĢı
ya da
yanlıĢ
uygulama ve davranıĢlar baskın
durumdadır;
Ama
“Rahmet çoğunluk tarafındadır”
hadîsinin
tecellîsine göre,
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hak ve bâtıl cephelerindeki insanların
tutum, davranıĢ ve fikirleri
bilimsel olarak
netleĢince,
tüm
insanların çoğu,
genel olarak,
daha çok “doğruluktan”
yana olurlar / tavır alırlar.
Bunda
“Doğal doğruluk” da dediğimiz
vicdan1 ya da vijdan,
önemli
bir rol oynar.
Dolayısıyla
CumhurbaĢkanımız’ın Ġslâmî Ve Kültürel ölçülerdeki
samîmi
davranıĢ ve uygulamalarıyla ortaya çıkan
gerçekler,
dünyânın her tarafında
bütün
sahtekârlıkların, gayrı insânî davranıĢların ve
bütün yalan-bazlı algıların
toplum vicdanında
cıva gibi
açığa
1
vicdan: Kişiyi kendi fikir ve davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten kendisine doğruyu ve
iyiyi yapma yükümünü de yükleyen içsel güç… Ya da “İyiyi kötüden ayırabilen, iyilik etmekten lezzet alan ve
kötülükten elem duyan mânevî his.”
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çıkmasını hızlandırmıĢ
bulunuyor / bulunmaktadır.
Bütün bu gerçeklere rağmen
bâtıl cephesi de elbetteki
boĢ
duracak değildir!
Durmuyor da, zâten!
Sonuçta ne oluyor?
“Her Ģey zıddı ile kâimdir”
kânunu gereğince
dünyânın
her tarafında
hak-bâtıl mücâdelesi
devam ediyor…
Pek, ne zamana kadar
devam edecek?
Toplumlar tarafından
“hak”
yâni gerçek
ya da
“doğru”
uygulama ve davranıĢlar
tanındıkça
bâtıl
yâni gerçekdıĢı
ya da yanlıĢ
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uygulama ve davranıĢlar zayıflayacak
Hak ve / veyâ hak,
“Hak gelince bâtıl zâil olur2”
âyeti gereğince,
gâlip
gelecektir.
GeliĢen
iletiĢim ve haberleĢme teknolojileri,
Hak ve / veyâ hakkın toplumlar tarafından
algılanmasını
gittikçe
hızlandırmaktadır.
Bilimsel gerçekler
bu Ģekilde ortada iken
Batılılar ve / veyâ Siyonistler
kitle veyâ grupların
kafalarındaki düĢünce yapılarını istedikleri yönde
değiĢtirip,
ondan sonra da
bu kitle veyâ grupların beyinlerindeki,
“içgüdüleri” uyararak
doğru ve mantıklı
düĢünmeyi
istedikleri kadar
baskılamaya çalıĢsınlar…
Netice ve kalıcılık açısından
2
İsrâ Sûresi, âyet 81: “(Ey Muhammed!) De ki: „Hak geldi, bâtıl yok oldu. Elbette bâtıl yok olmaya
mahkûmdur‟.”
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bunda aslâ
baĢarılı olamazlar / olamayacaklardır da...
Hâlbuki
bilmiyorlar ki
gelecek,
Hak Teâlâ tarafından
Hak ve / veyâ hakkın
gâlibiyetine
hazırlanıyor…

Yalan yok… Yukarıdaki resimleri görüp okuyunca, Vatan
Ve Milletimiz‟in geleceği adına sevinemeyen ya da sevinen Ġnönü
Zihniyeti‟ndeki kiĢileri bilme ve tanıma merâkım birden
artmaktadır…
7
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

Demek ki güçlü bir devlet, özgür davranınca müttefik olmuyor,
öyle mi? Adamlar, müttefik devlet sözünden “emir dinleyen
devleti” anlıyorlar… ĠĢin enteresan tarafı Eski Türkiye
Yöneticilerimiz adamları çok kötü alıĢtırmıĢlar!

Resimde görüldüğü gibi, Ġnönü Zihniyeti tarafından, Batılı
emperyalistler karĢısında rezil bir duruma düĢürülmüĢ olan
Müslümanların, bugün yeniden dirilip, silkinip tekrar ayağa
kalkmasıyla, bâtıl üzerine kurulu tüm Batılı devletlerin tepetakla
olacakları günlerin baĢlamıĢ bulunduğu anları yaĢıyoruz, bu
sıralarda…

8
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ

ġimdi insafla bir düĢününüz, Emperyalistlerin emir kulu olmakla
neler kaybettiğimizi!
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Görüyorsunuz ki,
CumhurbaĢkanımız ERDOĞAN
yüzünden,
çoğu ülkelerde
ihtilâl yapma / yaptırma imkânlarını da
kaybeden
Batılı ve / veyâ Siyonistler‟in,
hayallerindeki
Yeni Dünyâ Düzeni de
böylece
en son
“one minute” ile
bugün
epey
yara almıĢa
benziyor...
Bu
bir rekor sayılır...
Bakalım,
Cumhûriyet Dönemi‟nin bu en anlamlı rekoru,
bundan sonra,
tekrar
kırılabilecek mi?
Ġnönü Zihniyeti ve onun doğurduğu
Paralel Yapı,
Batılı ve / veyâ Siyonistler‟in son yüzyılda
biz Türklere
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uyguladıkları,
en önemli
projelerdendir.
Görüyorsunuz,
değil mi
Cumhûriyet kurulduktan sonraki
dönemlerde,
bu Proje‟nin
geleceği ve gelecekte uygulanabilirliği
konusunda,
Batılıları
en çok
hayal kırıklığına uğratan,
Yönetici ve / veyâ CumhurbaĢkanı ise,
Ġslâmî Ġstikâmeti kendisine,
en kararlı bir Ģekilde,
referans seçtiğini
samîmi olarak
açıkça ve cesurca
belli eden,
Ġslâm’ın
gerçek ölçülerini Ģecaatle3 uygulamaya
gayret gösteren,
Ģimdilik,
Recep Tayyip ERDOĞAN
olmuĢtur.

3
Ģecaatle: Savaşta kahramanlık göstermeye, sıkıntıları göze alarak, üstün değerleri korumaya yönelten
ruhsal yetenek anlamında bir ahlâk terimi. Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.diyanetislamansiklopedisi.com/secaat/, En Son Erişim Târihi: 13.07.2016.
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Emperyalist Batılıların ya da
Siyonistler‟in
Milletimiz‟in aleyhine
olgunlaĢtırdıkları,
En BaĢarılı Proje Ġnönü Zihniyeti‟dir.
Ġnönü Zihniyeti‟nin
en
Hâin Ürünü ise,
HaĢhâĢî de denilen,
içimizdeki
Palalel Yapı
olmuĢtur.
2009 Mart‟ında yapılan
Belediye Seçimleri‟nde
Ġnönü Zihniyeti ile Paralel Yapı‟nın kirli ve hâince
iĢbirliği,
ilk kez
bilimsel olarak
tescillenmiĢtir…
Öyle ki
Vatan Ve Milletini seven
Halkımız‟ın
her bir ferdindeki
“bekâ
rûhu ve aĢkı”
güncel
tartıĢmalara
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ilk kez
damgasını vurmuĢtur.
ĠĢte
Bu durumu gören
iç hâinler ve dıĢ emperyalistler,
harekete geçip
YumuĢak Güç odakları vâsıtasıyla,
bunun
etkilerini
en aza
indirmek için,
her
konuĢmalarında
„bekâ‟ sözünü
dillerine pelesenk ederek
yöneticilerimizi yıpratmaya
baĢlamıĢlardır.
Çünkü
Ġnönü‟nün Ġslâm yasağı nedeniyle,
Ġnsanların
yıllarca
boĢ
kalmıĢ kafaları,
Batılılar tarafından
safsatalarla doldurulmuĢtur.
Batılılar,
bu câhilleĢtirme iĢini,
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dünyânın her tarafında
organize ettikleri,
günümüzdeki
HaĢhaĢîler,
IŞİD ve Bokoharam gibi,
yüzlerce
yeraltı örgütleri vâsıtasıyla,
her zaman,
iĢtahla ve harâretle
yürütmektedirler / yürütmekteydiler.
Ġslâmî görünümlü olan ama
Ġslâm‟ı
“sıfırlamak” üzerine tasarlanmıĢ olan,
bu örgütlerin içinde
öyleleri vardı ki,
Müslüman Milletimiz
bunları,
çok yakın zamanlara kadar,
hep
kendinden sayma tuzağına
düĢürülmüĢtür.
Ġnönü‟yü
Ġslâm düĢmanlığına hazırlayanlar da,
yine
Ġslâm‟ın,
çağ dıĢı Ģeklinde,
bâzı
kafalara yerleĢtirilmesini baĢarmıĢ olan
Batılılar ve / veyâ Siyonistler‟dır.
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Bugün
Ġnönü Zihniyeti‟nin
Batılıların ve / veyâ Siyonistler‟in
emellerine
paralel ya da uyumlu
davranmasından,
bunları
anlamak
zor
olmasa gerek
Palalel Yapı‟nın hâinlikleri,
2009 Mart‟ında yapılan
Belediye Seçimleri‟nde
tamâmen
bilimselleĢmiĢ,
Devletimizi
emperyalistlerin emirlerine
amâde
kılmak için,
15 Haziran 2016 târihinde kalkıĢtıkları,
darbe
teĢebbüsü ile de
yüzde yüz
belgelenmiĢ bulunuyor…
Sâhi,
bunları hâlâ anlayamıyor muyuz?
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