HÂĠNLERĠN KULAKLARINA KAR SUYU!
VARDIR BUNDA DA BĠR HĠKMET YA DA HAYIR!
Özler:
Sayın
Cumhurbaşkanım!
ġimdi,
İslâmî Îtikât
Ve Kültürel İstikâmetiniz’e
ek olarak, Türkiye Gemimiz’in
su almaması uğrunda, çeşitli şekillerle,
imâ edilen Senaryo’nun sizin yaptığınıza ilişkin, Kontrollü
Darbe iddialarına benim aklım bir türlü yatmıyor.
Ama Ġslâmî
Îtikât Ve Kültürel
Ġstikâmeti düzgün bir kişi olarak,
bu beceriyi de eğer yapabildiyseniz, Ġslâmî Îtikât Ve
Kültürel Ġstikâmetiniz’in düzgünlüğüne ek olarak, eğer böyle bir
donanımınız da varsa, o zaman buna, ister inanalım, ister inanmayalım,
Allâhü Teâlâ sizleri mü’minler için, gerçekten, Ġlâhî bir nîmet saymış demektir.
Öyle ki:
- Biz Mü’minler olarak sizin
Ġslâmî Îtikât Ve Kültürel Ġstikâmetiniz’in
düzgünlüğünden dolayı, çok seviniyoruz!
- Hâin ve fâsıklarımız ve
hattâ bütün Batılı inançsız ve
dünyâlaşmışlar da, sizin olağanüstü bir senaryo
gücünüze inanarak korkuyorlar demektir.
“Hadi, öyle olsun!”
“Müslümanlara hayır getirmek üzere,
vardır bunda da bir hikmet ya da hayır! Öyle ya!”
diyelim ki,
bu iş olsun, bitsin!
Bu katmerli donanımınız
nedeniyle, hâinlerin ve emperyalistlerin
kulaklarına, soğuk ve dondurucu kar suyu, böylece,
bir kere daha gitsin! Fenâ mı olur, yâni?

ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
03.03.2017

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%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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Giriş
İnönü Zihniyeti’nin dillerine dolamış oldukları, Şu Kontrollü Darbe
sözüne, fikir yoksulluğu (fakirliği) yüzünden, sarılanların sayısı, o kadar çoğaldı ki, insan, bu kadar fikirsizliğe, şaşırmadan edemiyor!
Onların bu fikrî bunalımlarını, daha önceden görmüş, bunu bir yazımda işlemiştim. Onlar için Örneğin:
“Dağların altındaki hazînelerle uğraşacaklarını düşlediğimiz bugünkü şu 21. yüzyılda dahî, ceviz kabuğunu doldurmayan, köhnemiş ve bayatlamış çağ dışı uğraĢlarıyla, hâlâ daha deniz kenârlarındaki kumluklarda renkli
taş ve cicili-bicili böcek kabuklarıyla incik-boncuk oynayan çocukları andırıyorlar…1” demiştim.
Her bakımdan tükenmiĢ oldukları için, onların bunları da düşünecek
kadar akıl yürütme yetenekleri kalmadığından dolayı, bugünlerde tek çıkar
yol olarak, ellerinde yalnızca, Batı TaĢeronluğu’na fikrî olarak devam etmekten başka, bir mecalleri de yok, aslında… Başka ne yapsınlar!
Öyle görünüyor ki, akıllılarımız ve akl-ı selîm sâhiplerimiz, bunların
bu gidişleriyle, akıllarının hepten sıfırlandığını, tarla ve bahçelerde sırt üstü
yatıp ağırarak gösterebilmek için, bağ ve bahçe sâhiplerine de musallat olacaklarından, endişe ediyor, artık!
Batılılarda, Ġslâm’daki gibi, bir îman târifi ve gücü olmadığı için,
onlar, her şaşkınlık durumumlarında, her şeyin maddî bir açıklamasını yapmaya çalışırarak, rahatlamaya çalışırlar. Maddî açıdan açıklanamayan bir
olaya, elbette bir kulp takarak, ya sır derler ya da doğru-yanlıĢ bir îzah tarzı
bulmaya çalışırlar. Meselâ Pirî Reis’in çizmiş olduğu, o meşhur Dünyâ
Haritası’na da akıl erdiremedikleri için, ona kendilerince bir açıklama
getirmişlerdi: Tanrının Arabaları adlı kitabın yazarı, Erich Von Daniken,
bu bilinmezliği, uzaylıların yardımıyla açıklamıştır, biliyorsunuz... Îmansızlık derecelerine hele bir bakınız ki, Allah’a (CC) değil de, şimdilik bir

1
Temiz, M., Hâlâ Daha Çöplüklerdeki Ġncik-Boncuk Ama Neden Meselâ Yüce Dağ Rezervlerindeki
Altınlar, Elmaslar Ya Da Petroller Değil? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….pdf YA DA http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….docx, En
Son Erişim Târihi: 25.08.2015.

Vikipedi, Pîrî Reis, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
Haritası http://tr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AEr%C3%AE_Reis_Haritas%C4%B1, En Son Erişim Târihi:
15.11.2013.
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hayal mahsulü sayılan, uzaylıların yardımıyla insanları kandırmayı daha
uygun buluyorlar, değil mi?
ĠĢte bu Batılar için yanıp yanıp tutuĢan ve onlar gibi olmak isteyen,
şimdilik için ise, onlardan gelen ilhamları, bir başarı işâreti sayan, şu bizim
Ġnönü zihniyetlilerimiz de, onların İslâm Düşmanlığı nedeniyle, Cumhurbaşkanımızı yıpratmak için, içine düĢtükleri ya da düşündükleri her türlü
saçmalıkları, hiç düşünmeden, hemen sâhiplenerek ortaya döküp, ardından
da, Milletimizin akıllarıyla alay edecek tarzlarda olmasına rağmen, hemen
yaymaya, savunmaya kalkıyorlar. Bendeniz onların bu gülünç hâllerini,
aşağıdaki yazımda dile getirmiştim, zâten:
Pozitif Hiciv-Hiciv Sevâbı: “Ġdeolojik Bilim Teorisi-Kontrollü
Darbe”, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠVHĠCĠV%20SEVÂBI,%20“ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠKONTROLLÜ%20DARBE.pdf
Öyle bu zihniyet mensupları, hâlâ hızlarını alamamışlar:
Bu sıralarda Face Book’ta yine birisinin, konu ile ilgili olarak, aşağıdaki resmi seçerek, okuyucuların akıllarını, gına gelecek şekilde, aĢağıladığını görünce, yine kolları sıvamak zorunda kaldım, işte görüyorsunuz. Umarım bundan olsun bir ders alırlar!
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Yazıma, “Eğer bu kurguyu CumhurbaĢkanı yaptı, bunun senaryosunu CumhurbaĢkanı yaptı ya da yazdı diyorsanız, iĢte bunun cevâbı”
diyerek başladım. Ardından da attığım, “Bravo, Be CumhurbaĢkanım!”
başlığı altında yazmaya devam ettim. ġöyle ki
Bravo Be Cumhurbaşkanım!
2013 yılına kadar sizin Hedef Ve İstikâmetinizi bilmiyordum. Sebebi de, Bir Öğretim Üyesi ve bir Bilim Adamı olarak, sizin içinde bulunduğunuz, konulara ayrılacak yeteri kadar imkân, durum ve vaktimin olmayışıydı. Gücümü hep bilimsel araştırma ve öğretime veriyordum. Çünkü
buna mecburdum. O zamanlar bizler, Mü’min Müslümanlar olarak, bizzat
Devletimizin ve bağlı olduğumuz YÖK nazârında, birer gerici olarak düşünülüyorduk. Onlar tarafından düşmanca muâmelelere mâruz bırakılıyorduk!
Âdetâ birer köle muâmelesi görüyorduk!
Sizin anlayacağınız, biz Müslümanlar, ikinci sınıf ve parya muâmelesi görüyorduk… Bu yüzden bize hep görevden atılma korkusu yaşatıyorlardı. Dolayısıyla atılmamak için, üzerimiz o kadar yük alıyorduk ki, bu
sefer yöneticilerimiz, bizleri beğemeyerek işimize son verdiklerinde, üzerimizdeki görevlerin ortada kalması endişesi nedeniyle, böylece onlara kapıdışarı edilme fırsatı vermemiş oluyorduk. Yâni atılmadan kurtulmak için, hababam çalışmamız, bütün işlerin uhdesinden gelmemiz, bize bir nefes aldırıyor ve güven veriyordu. Kısacası bizler, son haddimize kadar çalışıyorduk.
Onlar ise, bu sâyede, yan gelip yatıyorlar, günlerini gün yapıyorlardı.
Düşünsenize bir kere, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki Elektrik-Elektronik Bölümü’nün2 veyâ Pamukkale Üniversitesi Mihendislik Fakültesi’ndeki Elektrik-Elektronik Bölümü’nün3, tek kadrolu
2
Temiz, M., Hayâtımın Ġkinci Sınıf VatandaĢlık Dönemi (Hayâtımın Asr-ı Saâdet Dönemi), Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/Hayâtımın%20Asr-ı%20Saâdeti%20-%20Saâdet%20Dönemi.pdf YA DA
http://docplayer.biz.tr/10778296-Hayatimin-ikinci-sinif-vatandaslik-donemi-hayatimin-asr-i-saadet-donemi.html,
En Son Erişim Târihi: 15.02.2015,
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.
3
Temiz, M., Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 'nin
GeliĢim Süreci, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/pamukkale%20ünĠversĠtesĠ%20mühendĠslĠk%20fakültesĠ%20elektrĠkelektronĠk%20mühendĠslĠğĠ%20'nĠn%20gelĠĢĠm%20sürecĠ.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/pamukkale%20ünĠversĠtesĠ%20mühendĠslĠk%20fakültesĠ%20elektrĠkelektronĠk%20mühendĠslĠğĠ%20'nĠn%20gelĠĢĠm%20sürecĠ.pdf YA DA
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/pamukkale%20ünĠversĠtesĠ%20mühendĠslĠk%20fakültesĠ%20elektrĠkelektronĠk%20mühendĠslĠğĠ%20'nĠn%20gelĠĢĠm%20sürecĠ.doc YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/pamukkale%20ünĠversĠtesĠ%20mühendĠslĠk%20fakültesĠ%20elektrĠkelektronĠk%20mühendĠslĠğĠ%20'nĠn%20gelĠĢĠm%20sürecĠ.pdf,
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öğretim elemanı veyâ üyesi olarak, yalnız bir tek kişi olarak, tarafımdan nasıl kurulduklarını!
2013 yılında emekli olunca ilk işim, sizin istikâmetinizi ve niyetinizi
incelemek oldu. İlk intibalarımı işte şu aşağıdaki ilk yazımda özetlemiş
bulunuyorum:
CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey
Kin, Nefret Saçıp Ġftiralarla UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede?
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠ
N%20VE%20DÜġMANLIK%20NEREDEN%20GELĠYOR.pdf”
Ġyi ki de, bunu yapmışım. Çünkü bununla, Müslüman Milletimiz’in,
yüksek dereceli tam ve samîmi bir Mü’min Müslüman olarak, İslâmî İstikâmet Ve Kültürel doğrultuda aradığı / aramakta olduğu, ilk idârecimiz olduğunuzu gördüm…
Ama bu kanaate hemen balıklama dalmadım, tabiatıyla… Şu sıralara
kadar da sizi izledim… Elbettek ki, izlenimlerimi de yazıyorum. Aşağıdaki
yazılar da işte bunlardan:
Seni Ayağımın Altına Alsam, Ġnan ki, Az Gelir!
http://mtemiz.com/bilim/SENĠ%20AYAĞIMIN%20ALTINA%20ALSAM,%
20ĠNAN%20KĠ,%20AZ%20GELĠR.pdf
CumhurbaĢkanımıza Bu Kin Ve DüĢmanlık Nereden Geliyor? Ey
Kin, Nefret Saçıp Ġftiralarla UğraĢanlar, Hani BaĢka Eserleriniz Nerede?
http://mtemiz.com/bilim/CUMHURBAġKANIMIZA%20BU%20KĠ
N%20VE%20DÜġMANLIK%20NEREDEN%20GELĠYORpdf
Allâhü Teâlâ’nın Nîmetleri Ve CumhurbaĢkanımız’ın Hasletleri
http://mtemiz.com/bilim/ALLÂHÜ%20TEÂLÂ’NIN%20NÎMETLE
RĠ%20VE%20CUMHURBAġKANIMIZIN%20HASLETLERĠ.pdf
Gerçekten, Kim Bu BaĢbakan?
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEKTEN%20KĠM%20BU%20BAġBA
KAN.pdf

En Son Erişim Târihi: 27.11.2014. / http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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Rahmet, CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve
Âfet Bulutları
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’D
A%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
Reisicumhurumuz Erdoğan’da Gözlemlenen Cihat Rùhu Ve Zevki,
http://mtemiz.com/bilim/REĠSĠCUMHURUMUZ%20ERDOĞAN’D
A%20GÖZLEMLENEN%20CĠHAT%20RÙHU%20VE%20ZEVKĠ.pdf
Şu ana kadar, sizin hakkınızda iyi yöndeki kanaatimin giderek
arttığını, artık şu 15 Temmuz 2017 târihi îtibârıyla de, artık kesinleştiğini
söyleyebilirim…
Sizi tebrik ediyorum, Allah (CC) bozmasın!
Şu ana kadar ki incelemelerim sırasında da, bir bilim adamı titizliğiyle, geçerli ölçümü hiç es geçmiş değiliim.
Size karşı olanların hemen hemen çoğunluğu, başta câhillik var da,
ayrıca, her hâlde, başka bir şey bulamadıkları için olacak, ama asıl Batı
Kaynaklı Ġslâm DüĢmanlığı temelinde olmak üzere, sizin örneğin yüz hatlarınıza, jest ve mimiklerinize, kısacası, fizikî yapınıza, hareketlerinize ve /
veyâ âile fertlerinize bakarak, nefislerini harekete getirip, çoğu kere de ona
göre, hakâretimsi ya da dışlayıcı tenkit ve kin tezâhürlerinde bulunuyorlardı.
Bendeniz ise, yalnızca siz değil, kim olursa olsun, prensip olarak, fizikî yapı ve hareketleri dahî hoşuma gitmese bile, karşımdaki kimselerin konuşma ve konuşmalarındaki niyet ve hedefleri dinleyip, gerekirse de yorumlayarak, bunların, Evren Okyanusu’nda yüzmekte olan, Türkiye Gemimiz’in, yalnızca en gerçek olarak, gördüğüm ve inandığım, İslâmî Ölçüler’e
uyup uymadığına bağlı olarak, su alıp almamasına yol açıp açmadığına dikkat ediyordum / ediyorum.
Sonuç olarak çoğu kere, hakâret edilen ya da tenkit edilen şahsınızın,
şimdiye kadarki, yüksek düzeyli idâreciler arasında, İslâmî Ölçüler’e en
uygun olarak, konuĢup davrandığınıza Ģâhit oldum / oluyorum… Bunun için, geçmişimizi de bilen ve karĢılaĢtırma yapan, bir bilim adamı olarak,
Türkiye Gemimiz adına, o kadar mutluyum ki!
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İslâmî Ölçüler’i bilmeyen ve de dünyâlaşmış ölçülere sâhip olanların
değerlendirmelerinin, nefislerine ya da dünyâlaşma emellerine göre olacağı
da açıktır. Başka ne ölçüleri var ki?
Kapitalist dünyânın, bu nedenle, cibilliyetleri gereği, şimdiye kadar
olduğu gibi, İslâmî Ölçüler’e sâhip olanları ortadan kaldırmak için, seferber
olması da, tabiatıyla, yadsınamaz.
Ama Târihin AkıĢı şunu gösteriyor ki, bundan sonra, geçmişten
günümüze kadar, arkalarını zulme dayamış olan, Batılı Küfür Cephesi, artık
bundan sonra, Allah’ın Siyâseti gereğince, Geri Ödeme Dönemi’ne girmiş
bulunuyor. Bunun görünen sebebi olarak da, Allah’ın (CC) sizleri sebep kıldığı anlaşılabiliyor, artık…
Bendeniz, Allah’ın (CC) bunda sizi sebep kılmasının sırrının, sizin
Hak Yolu tercih eden, en Gerçekçi Ġslâmî Ölçüler’e uyan, idâreciliğinizde
ısrar etmenizde olduğunu düşünüyorum.
İlimden, bilimden, insanlık ve İslâm Ahlâkı’ndan nasibi olmayanlar,
üstelik de, yatıp-kalkıp, her defâsında, dünyâlaşmış, böylece de gittikçe canavarlaşmış, en az, ikiyüzlülüğü ve yalanbazlı algıları ölçü kabul etmiş, her
fırsatta Batılılar için yanıp tutuşanlar ve onlar gibi yaşamak isteyenlerle
birlikte, küfür ehli, bu Ġlâhî incelikleri nereden bilecekler? Çünkü onların
ruh ve vicdanları, her yönden sükût etmiş durumda bulunmaktadır. Kala kala
ellerinde, nefislerinin kontrolünden çıkamayan, her bakımdan, şaşalamış,
yara almış, olduğu kadarıyla, yalnızca, akılları kalmıştır.
Buna karşılık, inanmış Mü’minlerde, önce İslâmî İtikat ve Kültürel
İstikâmet doğrultusunda güçlü bir îman ferâseti, gerçek ölçüler ve akılları
vardır. İnançsızların nefislerinin kontrolünde, gerçekdıĢı ölçülerle kullandıkları akıllarına karşı, Mü’minler akıllarını, RAB’lerı ile irtibatlı olan,
ruhlarının emrine vererek, gerçek ölçüleri referans alıp çalışmaktadırlar.
Diğer bir üstünlükleri de, îman gücüne ek olarak, Allah’ın (CC) yardım ve
bereketinin onlar üzerine yağmasıdır.
Îman gücünden yoksun olan, inançsızların kazançları, ancak işte bu
nefsî kazançları kadardır. Bu gayretleriyle, çeşitli entrika ve hilelerle Müslümanları Ġslâm’dan uzak tutarak, bu güne kadar gelmişlerdir. Onların bu
kazançları, bire bir olacak şekilde, bereketsiz ve şeytânî ortaklıdır.
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Buna karşı Mü’minler, Allah’ın (CC) yardım ve bereketi nedeniyle,
somut kazançlarının en az on misli, en fazla örneğin 700 000 misli berekete
sâhip kazançlar sağlamaktadırlar. Bunlardan başka, ayrıca, hak ölçülere dayanmanın verdiği doğru sonuçlar, Allah’ın (CC) yardım ve bereketini, da-ha
da, artırmaktadır.
Batılı kâfirlerin, târih boyunca hep Müslümanlarla uğraşarak, İslâm
Düşmanlığı yapmalarının ve Müslümanları câhil bırakma gayretlerinin temelinde iĢte, onların bu bereketlerle kuvvetlenmelerini önleme niyetleri yatmaktadır. Bu kötü niyetlerini, hâlâ IŞİD ve Bokharam misâli, ürettikleri
sâhte islâmî çete ve teröristlerle ve içimizde canlı tutmaya çalıştıkları İşbirlikçi hâin taşeronlar vâsıtasıyla, yürütebileceklerini zannediyorlar…
Ama 2000’li yıllardan sonra, Müslümanların, Türkiye’nin gelişimini
her alanda en az 3-5’e katlayarak, Yeni Türkiye’ye dönüştürüp, şu son
aylarda da, Cumhûriyetimiz’in Yükselme Devri’ni başlatmalarının esas
sırrı, işte Allah’a (CC) inanıp dayanmanın bereketi nedeniyle, tahakkuk
etmesindedir.
Sayın Cumhurbaşkanım;
Birilerinin yaptığı, şu sanki fitne yürüyüşüne dahî sabrederek,
beğenmedikleri Ohal Kânunları’yla, onların her türlü demokratik emniyetlerini temin etmeniz, onları âdetâ hayal kırıklığına düşürmüş bulunmaktadır. Ama bu sırada, sırf sizlerle ilgili, düşüncemdeki haklılıklarım güçlenirken, o hâinler, sizin nefsinize uyarak, uzun zamandan beri dillendirdikleri
diktatörlük benzetmelerinin tahakkukunu çok gözlediler fakat siz, gerçek
ölçülere riâyetiniz nedeniyle, hatâya tevessül etmeyip, onları âdetâ ümitsizliğe düşürdünüz.
Onların akılcıkları da o kadar pörsümüş bulunuyor ki, bakarsınız,
akıl erdiremedikleri bu basiretinizi de, yukarıdaki resimde imâ ettikleri, sizin
olağüstü plâncılığıza da yorumlayabilirler… Ben ise, bunu da, yine yalnızca,
İslâmî İtikat ve Kültürel İstikâmet doğrultusunda bulunmanın gereklerinden
sayıyorum.
Ama fazla nîmet göz çıkarmaz, onlar da öyle inansınlar, o da olur.
Sizler, İslâmî İtikat ve Kültürel İstikâmetinizi bozmadığınız sürece, onların bu
safsataları, yalnızca akıllarının çalışmadığını ve gönüllerinin ise, sükût etmiş olduğunu bizlere gösteriyor. Bu fazla bilginin ne zararı olur?
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Kolay değil, dünyâlaşmış ve canavarlaşmış nefislerimizin karşısında,
böyle HAK gerçekler önünde, hakkı teslim etmek!
Bu açıdan bugünden sonra, bir bilim adamı olarak, ancak size gıpta
etmekten başka bir seçeneğin kalmadığına kanaat getirmiş bulunuyorum.
İnançlı mü’minler, Kültürleri gereği olarak, yalnızca gıpta ederlerken,
inançlara da, bu kadar açık ve net bilimsel sonuçlara göre, kin kusma seçeneğinin düşeceği açık değil mi?
Sonuç
Şimdi, bu Yüce Ġslâmî Îtikât Ve Kültürel Ġstikâmetiniz’e ek olarak,
şu yukarıdaki resimde, imâ edilen Senaryoyu4, Türkiye Gemimiz’in su almaması uğruna, sizin yaptığınıza ilişkin, Kontrollü Darbe iddialarına benim
aklım, bir türlü yatmıyor. Ama İslâmî Îtikât Ve Kültürel İstikâmeti düzgün bir yöneticimiz olarak, bu beceriyi de eğer siz yapabildiyseniz, İslâmî
Îtikât Ve Kültürel İstikâmetiniz’in düzgünlüğüne ek olarak, böyle bir donanımınız da varsa, o zaman buna ister inanalım, ister inanmayalım, Allâhü
Teâlâ, sizleri mü’minler için, gerçekten, Ġlâhî bir nîmet saymış demektir.
Öyle ki:
- Biz Mü’minler olarak, sizin Ġslâmî Îtikât Ve Kültürel Ġstikâmetiniz’in düzgünlüğünden dolayı, çok seviniyoruz!
- Hâin ve fâsıklarımız ve hattâ bütün Batılı inançsız ve dünyâlaşmışlar da, sizin olağanüstü bir senaryo gücünüze inanarak korkuyorlar demektir.
“Hadi, öyle olsun!”
“Müslümanlara hayır getirmek üzere, vardır bunda da bir hikmet ya
da hayır! Öyle ya!”

4
Temiz, M., Pozitif Hiciv-Hiciv Sevâbı: “Ġdeolojik Bilim Teorisi-Kontrollü Darbe”, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠV-HĠCĠV%20SEVÂBI,%20“ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠKONTROLLÜ%20DARBE.pdf YA DA
hhttp://mtemiz.com/bilim/POZĠTĠF%20HĠCĠVHĠCĠV%20SEVÂBI,%20“ĠDEOLOJĠK%20BĠLĠM%20TEORĠSĠ-KONTROLLÜ%20DARBE.docx,
En
Son
Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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diyelim ki, bu iş olsun, bitsin! Bu katmerli donanımınız nedeniyle, hâinlerin ve emperyalistlerin kulaklarına, soğuk ve dondurucu kar suyu, böylece, bir kere daha gitsin! Fenâ mı olur, yâni?
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