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GiriĢ 

 

Farkında mısınız, bilmem? Resimlerin ya da görsellerin 

dilleri insanlarda, bir takım gerçeklerin tetiklenmelerine sebep 

olmaktadır. Meselâ aşağıdaki resim bende öyle tetiklemelere ve 

çağrışımlara sebep olmuş bulunuyor ki! 
 

 
 

 

Tetiklemeler 
 

Elhamdülillah ki Allah (CC) bu günleri de gösterdi! 

Elbette ki hâinlerin perişanlıklarını da… 

 

Genelkurmay Başkanı‟nın Halk ġefkati şimdi, ne çağrışımlar ve 

tetiklemeler yapmadı ki! 

 

Geçmişte garnizonlarda başarılı Türk askerleri için madalya ve 

benzeri törenler yapılırken, tören alanına sokulmayan, töreni 

https://www.facebook.com/tgrthabertv/photos/a.183743864997666.36222.146342095404510/1060539473984763/?type=3


garnizonun dışından, tel örgülerin arkasından tâkip eden onların 

başörtülü anneleri, aklıma geldi de... 

 

Şimdi insana, „nereden nereye…‟ dedirten böyle hem çalışkan, 

hem de hayâtı normelleştiren idârecilerimiz, yönetici ve 

askerlerimiz için, Allah‟a (CC) binlerce Hamt Ve Teşekkürler! 

 

Hem de bu teşekkürler öyle anlamlı teşekkürler ki, nankörlerin ve 

Millet hâinlerinin, kin, kibir, hınç ve nefretleri tarafından 

tetiklenen, kendi kalp krizlerinin artmasının da birer 

unsurudurlar. Ki İslâm‟da kim olursa olsun herkesin hayat ve 

yaşam hakkı kutsal olduğu için, toplumumuz bu hâinlerden 

yalnızca böyle amelleriyle haklanıp tetiklenerek temizlenecektir. 

Bu hâinler amellerinin karşılıklarına kısa süreler içinde ancak bu 

kalp krizleri sonunda kavuşacaklardır. 

 

Temiz, M., Ölüm Gerçeğinin Soğuk ġokları, 

http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞĠNĠN%20SOĞUK

%20ġOKLARI.pdf 

 

 
 

Oğlunun yemin törenini izlemeye gelmiş başörtülü bayanı üniformalı asker oturduğu 

yerden nasıl kaldırıyor, görüyorsunuz! 

 

http://mtemiz.com/bilim/ÖLÜM%20GERÇEĞİNİN%20SOĞUK%20ŞOKLARI.docx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=442817436071625&set=a.244179219268782.1073741830.100010301170613&type


Öyle ki çok korktukları, hattâ hiç de hatırlamak istemedikleri ve 

bu nedenle de, çoğu vakitlerini de sarhoş olarak geçirdikleri, o 

ölümün soğuk yüzüyle karşı karşıya gelecekleri âna, her biri için, 

az birer zaman kalmasının verdiği stres de katkıda da bulunuyor / 

bulunmaktadır… 
 

Asîl Milletimiz‟in yıllarca özleyip beklediği ilâhî lütufların 

bereketlerinin, her bir mü’minin hak sayfasında nîmetlere 

dönüşmesine karşı; olumsuz dalgaların tamâmen kuşatılmış 

durumları içinde, bu “insânî gelişmeleri şaşkın şaşkın 

seyrededurdukları” bu anlar onların, her birinin bâtıl sayfalarının 

şişirildiği anlar olmaktadır. 
 

 
 

Nerede nerede e e e n nereye? 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1675993679139693&set=a.114970205242056&type=3&eid=ARCK4jxoDOOaaDiFhopCJ-flj31tSnuwVNmAV0mlayuPvasgaXwEKssvPLz5XwPkXWCt6gbaEVg7aRXE


 
 

Evet, işte görüyorsunuz ya, nerede e e e n nereye? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=482699095588757&set=gm.265801287400406&type=3&eid=ARBWm3gmvRkJFR_sm6o4v9K2J9zqf73h_KMbiwCI4yvOWTfp1LzQGb2MVO38WQ9EUVVYv2ttV7QXzZXh

