
 

 

 

Vatan Ve Milletimiz‟in Bekâsı Ġçin ERDOĞAN'ın 

2023 yılında Yeniden Seçilmesi Gerekmektedir. 

Samîmi olarak Dünyâ’da ve / veya Âhiret’te huzur 

isteyenleri Uyarmak için, Niyetlerin oluĢumunu 

coĢturan  
“VARAN GÖRSELLERĠNDEN” gaflette kalmak 

hiç de iyi olmaz! 
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EMEKLĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ 
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. Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının 

garantisinin, Eşsiz İslâmî Ve Kültürel istikâmet doğrultusundaki çalışmalarda olduğuna 

inanır ve bu nedenle İslâmî Ve Kültürel istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar 

hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, http://mtemiz.com/ sayfasındaki öz geçmişine 

bakabilirler... 

http://mtemiz.com/
http://mtemiz.com/


 
 

Evet, evet! Az kaldı... Korktuğunuz baĢınıza mutlaka gelecek... Baksanıza 

aĢağıdaki ZULME! Kültürel Ve Destek açısından bakıldığında TEMLDE 

bu ZULÜM sizin eseriniz... 

 

 
 

Kültürel Ve Destek açısından bakıldığında TEMLDE bu Zulüm BATI  

tandanslıdır... 

Bu insafsızlığı, hangi kelime var ki, anlatabilsin? 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173239583022372&set=a.111537462525918.1073741827.100010089935418&type=3
https://www.facebook.com/Mehmetcik.MA/photos/a.474321615987491.1073741828.472347872851532/1003431369743177/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173239583022372&set=a.111537462525918.1073741827.100010089935418&type=3
https://www.facebook.com/Mehmetcik.MA/photos/a.474321615987491.1073741828.472347872851532/1003431369743177/?type=3


 
 

Sen o kadarını söyle, yeter! 

 

Bu ASÎL VE ÂRĠF MĠLLET de sizin gibiler yüzünden, Ülke‟nin zarar 

görmemesi için, gereği gibi ÇALIġAMAMAK dolayısıyla, ancak yalnızca 

Allah‟tan (CC) korkmaktadır... 

 

Bu korkuların arasındaki FARKI bir düĢün bakalım! 

 

Ben de olmayacak bir SORU sordum, yine! 

 

Çünkü O FARKI anlayacak kadar, AKIL olsaydı, zavallı, hiç böyle 

saçmalar mıydı? 

 

 
 

HOCAM Ya, “Hümanist olsun diyenlere ne diyeceğiz?” 

 Bu devirde, en yakın arkadaĢa bile, hayırlı bir tavsiye dahî yapamaz HÂLE 

gelmiĢ durumdayız: 

 

Hümanist YetiĢiyorlar, Ha! 

http://mtemiz.com/bilim/HÜMANĠST%20YETĠġĠYORLAR,%20HA.pdf 

 

http://mtemiz.com/bilim/HÜMANİST%20YETİŞİYORLAR,%20HA.docx
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANİST%20YETİŞİYORLAR,%20HA.docx
http://mtemiz.com/bilim/HÜMANİST%20YETİŞİYORLAR,%20HA.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=142126906182315&set=gm.454753261384762&type=3
https://www.facebook.com/565958720088060/photos/a.634858976531367.1073741825.565958720088060/1283780734972518/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=142126906182315&set=gm.454753261384762&type=3
https://www.facebook.com/565958720088060/photos/a.634858976531367.1073741825.565958720088060/1283780734972518/?type=3


 
 

En çok “KANIMA DOKUNAN” resimlerden birisi iĢte bu RESĠM… 

 

 
 

RUS ĠġGÂLĠ zamanında annemler, KIZILCIK ÇEKĠRDEKLERĠNĠ 

öğütüp ekmek yaparlarmıĢ, oda insanları KABIZ yapıyormuĢ... 

 

https://www.facebook.com/Karadeniz.Video.Klip/photos/a.227364357324325.56160.116965318364230/1082526398474779/?type=3
https://www.facebook.com/Karadeniz.Video.Klip/photos/a.227364357324325.56160.116965318364230/1082526398474779/?type=3


O sırada uzak köylerden Birisi, hasta yatan bir yaĢlıya resimdeki gibi, bir 

parça ekmek bulup getirdiğinde YaĢlı Hasta Ekmeği görünce, HÜNGÜR 

HÜNGÜR Ağlamaya baĢlamıĢ ve: 

 

“Ey Rab‟bim, bizim bir daha EKMEĞĠ göreceğimiz baĢka günlerimiz 

olacak mı?” diye mırıldanmıĢ... 

 

Ġstiklâl SavaĢı‟nda Türk Milleti‟ne yardım olsun diye, Pakistan tarafından 

gönderilen TONLARCA ALTINI paylaĢarak, bugün sâhil yerlerimizde 

günlerini gün edip “bir eli yağda, bir eli balda yetiĢen” ĠNÖNÜ 

ZĠHNĠYETĠ ve onların HEMPALARI bunları hikâye zannediyorlar! 

 

Orası öyle de BUNLAR, bir de bu TEMĠZ HALKIMIZI aĢağılamazlar mı! 

 

ESKĠ TÜRKĠYE‟de Dinimiz Ġslâm‟a Yapılan Saygısızlık Ve Halkımızın 

AĢağlanması 

 

http://mtemiz.com/bilim/ESKĠ%20TÜRKĠYE‟DE%20DĠNĠMĠZ%20

ĠSLÂM‟A%20YAPILAN%20SAYGISIZLIK%20VE%20AġAĞILAMALAR 

 

Halkımızın AĢağılanması, Ġsyankâr Ve Bedbaht Bir Tortu Nesil 

http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AġAĞILANMASI.pdf 

 

 
 

ĠSRAĠL TERÖR DEVLETĠ tarafından sırtından kaltedilen Ümmetin en 

küçüğü... Bu SOYKIRIMDAN baĢka bir Ģey değil... Ve bu Ġsrail‟in kendi 

SONUNUN yaklaĢtığının belirtisidir,... 

 

http://mtemiz.com/bilim/ESKİ%20TÜRKİYE'DE%20DİNİMİZ%20İSLÂM'A%20YAPILAN%20SAYGISIZLIK%20VE%20AŞAĞILAMALAR
http://mtemiz.com/bilim/ESKİ%20TÜRKİYE'DE%20DİNİMİZ%20İSLÂM'A%20YAPILAN%20SAYGISIZLIK%20VE%20AŞAĞILAMALAR
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/HALKIMIZIN%20AŞAĞILANMASI.doc
http://mtemiz.com/bilim/HALKIMIZIN%20AŞAĞILANMASI.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=985605208192638&set=a.841799962573164.1073741828.100002295052930&type=3


 

 
 

Elhamdülillah! 

Bu gerçeklerin konuĢulabildiği ÖZGÜRLÜKÇÜ bir Yeni Türkiyemiz 

oluĢtu ya! Sen ONA bak! 

 

 

 
 

Onlara gerici, yobaz diyenler; asıl kendi sıfatlarını dile 

getirmektedirler... 

 

Onlar, Mü‟minlerin nazarlarında elleri öpülesi altın Nesildirler… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576468239194609&set=gm.1727817390829143&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206969616533690&set=a.10202316251762479.1073741830.1077189335&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576468239194609&set=gm.1727817390829143&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206969616533690&set=a.10202316251762479.1073741830.1077189335&type=3


 

21. Yüzyılda Asıl Gerici Kim? 

http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERĠCĠ

%20KĠM.pdf 

 

 
 

Elbette FARK var! 

 

Alttakiler, HAYVAN sınıfındandırlar ama DAVRANIġLARI Tabî Ve 

Doğal... Hele-hele NANKÖRLÜKLERĠ hiç yok... Bu bir açıdan, Allah‟ın 

(CC) ÇĠZDĠĞĠ sınırı AġMAMAK demek olabilir. Ayrıca hayvanların her 

biri ALLAH‟I (CC), DÜġMANINI evcil olanlar SÂHĠBĠNĠ bilir... 

 

HAYVANLAR Âhiret‟te kendilerine iĢkence eden insanlardan haklarını 

aldıktan sonra, toprak olup yok olacaklardır. Ama NANKÖRLER Âhiret‟te 

hesap vermeyi unutmasınlar! 

 

ġimdi bir de resmin ÜST tarafındakileri düĢününüz! Allah (CC) onların 

Ģerlerinden korusun, hayvanları da! 

 

Onlar ġEYTANI bile solda bırakırlar… 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2002627773295810&set=gm.1726938137583735&type=3


 
 

Eski Ġngiltere BaĢbakanı Tony Blair‟in Baldızı DĠYOR ki, “ERDOĞAN, 

Müslümanlar arasındaki EN CESUR LĠDER” 

 

Tony Blair‟in Baldızı Gazeteci-Yazar LAUREN BOOTH, CumhurbaĢkanı 

Recep Tayyip Erdoğan‟dan ÖVGÜLERLE bahsederek „Erdoğan, 

Müslümanlar arasındaki en cesur lider.‟ ifâdelerini kullanmıĢtır. 

 

BOOTH, Müslümanlığı kabul etmesine iliĢkin Ģu değerlendirmelerde 

bulundu: 

 

“2006 yılında bir Ġngiliz televizyon kanalında gazeteci olarak çalıĢıyordum. 

Filistin‟e birkaç kez gittim. Ġlk olarak gittiğimde bölge hakkında bir Ģey 

bilmiyordum. BATI ġERĠA‟YA gittiğimde kuralları bilmiyordum.” 

 

“Genellikle gazeteciler, Batı ġeria‟ya gider ve bir Filistinli yapılacak 

görüĢmeleri ayarlar ve gazeteciler görüĢmeleri tamamlayıp, oradan ayrılır. 

Ben bunu bilmiyordum, sokaklarda dolaĢtım. Cenin‟de, Nablus‟ta, tüm 

Batı ġeria‟da dolaĢtım.” 

 

“Batı ġeria‟da ve Gazze‟de dolaĢırken, insanlar ĠHTĠYAÇLARI olduğu 

hâlde benimle YĠYECEKLERĠNĠ PAYLAġMAK istiyor, beni evlerine dâvet 

ediyordu. „Neden ihtiyacınız olduğu hâlde, bana ĠKRAM ediyorsunuz‟ 

dedim.” 

 

“„Dinimiz, kitabımız Kur‟an bize böyle diyor‟ dediklerinde ġAġIRDIM. Bu 

Kitap ÇOK GÜZEL bir Kitap olmalı, dedim.” 

 

Müslümanları tanıdıkça ve Ġslâm‟ı öğrendikçe Müslüman olmaya karar 

verdiğini belirten BOOTH: 



“2010 yılında Müslüman oldum. 5 yıllık bir geçiĢ sürem oldu. Londra‟da 

bir Somalili Müslüman TAKSĠ ġOFÖRÜ bana ilk olarak, ĠSLÂM‟I anlattı. 

PEYGAMBERĠ SEVDĠM, O‟nun adını duyunca AĞLADIM.” dedi… 

 

Ġslâm‟ı ve Müslümanları Sevdiğini Vurgulayan Booth, “Bir Allah 

olduğunu biliyordum ve Hazreti Muhammed‟in peygamber olduğuna 

inanıyordum. Son Peygamber olduğuna da inanıyordum ama alkolü ve 

sigarayı bırakamıyordum.” 

 

“Karakter olarak zayıftım ama ġEHÂDET (kelime-i Ģehâdet) edince, 

ELHAMDÜLĠLLAH, her Ģey değiĢti.” diye konuĢtu… 

 

Ardından NAMAZA BaĢladığını anlatan BOOTH, Ģunları söyledi: 

 

“Namazda okunan âyetleri öğrenmem hiç Zor olmadı. Mûcize ne 

biliyor musunuz? „Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun kulu ve 

resulüdür‟ dedikten sonra, her Ģey kolaylaĢıyor. ALLAH‟IN YARDIMI 

ertesinde geliyor... Her Ģey seni sarıyor... 6 ay içinde her Ģeyi öğrendim. 

Tabî, bunlar temel olanlar ama hayat boyu ÖĞRENME devam ediyor.” 

 

“EĢim, çocuklar için çalıĢma yapan bir kuruluĢta görev yapıyor. Bu 

arada 13 yaĢındaki kızım da 3 hafta önce Allah‟a hamdolsun Müslüman 

oldu. Müslüman olması için onu hiç zorlamadım. „Annen Müslüman oldu 

diye, Müslüman olmak zorunda değilsin‟ dedim ama çok DUÂ Ettim 

olması için... ELHAMDÜLĠLLAH oldu.” 

 

“Türkiye‟nin Suriyeli SIĞINMACILAR için yaptıklarından övgüyle 

söz eden BOOTH, “Adana‟da Suriyeli mültecilerle görüĢtüm. Bu ne kadar 

büyük bir dinamizm…” 

 

“Türkiye Ģu anda Dünyâ Lideri…” 

 

“Burada olmaktan çok büyük GURUR duyuyorum. Hükümetiniz ve 

Türkler için duâ ediyorum. Bu, merhâmettir, bu gerçek kardeĢliktir. Allah 

korusun, bu hepimizin baĢına gelebilirdi. Eğer Türkiye baĢarısız olsaydı, 

neler olurdu.” ifâdesini kullandı… 

 

BOOTH, CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara‟da 

tanıĢma fırsatı bulduğunu belirterek, Ģunları anlattı: 

 



“Erdoğan‟la tanıĢmaktan çok memnunum. Türkler için çok büyük 

bir lider olduğunu düĢünüyorum. ERDOĞAN, Müslümanlar arasındaki en 

Cesur lider.” 

 

“Son 10 yılda 32 ÜLKE gezdim. Türkiye beni en çok etkileyen ülke 

oldu. Okullarınız ücretsiz, sağlık sisteminiz ücretsiz, üniversiteleriniz 

ücretsiz… Herkes kaçarken siz Suriyeli mültecilere SÂHĠP çıktınız! Ġslâm 

dünyâsı Ģu anda SĠZĠ izliyor... Sizle ve baĢarınızla gururlanıyoruz. Bundan 

geri dönmeyin. DıĢ güçlerin sizi yolunuzdan, adâletten ve liderlikten 

çevirmesine aslâ izin vermeyin!” 

 

http://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogan-muslumanlar-arasindaki-

en-cesur-lider-156872.html 

 

 

 
 

Sene 1993. Ġstanbul CHP Zihniyeti‟nin elinde iĢte bu hâldeydi. 

Hatırlayanınız var mı? 

 

Bununla berâber o zamanlar yalnızca “Bilim-Bilim” diyebilen liderlerinin 

bu sıralarda ABD‟den yeni TALĠMATLAR almaya gittiğinde gördüm ki, 

meğer “TEKNOLOJĠ” ile ilgili terimleri de öğrenmiĢ buluĢuyor... 

http://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogan-muslumanlar-arasindaki-en-cesur-lider-156872.html
http://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogan-muslumanlar-arasindaki-en-cesur-lider-156872.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1052768651432981&set=gm.961236847323099&type=3


 
 

Buradaki CÂHĠL kelimesinden Çoğu Kimseler,” tahsilsiz” olanları 

anlıyorlar, YANILIYORLAR… 

 

Hâlbuki Burada Mevlana Hz.’nin “câhil kelimesinden Kast Ettikleri; 

“Allah‟ı (CC), Allah yolunu TANIMAYANLAR, bugünkü anlamda, 

DünyâlaĢmıĢ Olanlar veyâ Defolu, Haram Ve Hormonlu gıda ve çeĢitli tür 

içkilerle Akıl Sağlıkları BOZUK olanlar ya da büyüklerini saymayıp ve 

küçüklerini sevmeyen GeçmiĢlerini REDDETMĠġ olanlardır.” 

 

Bir Mü‟min VEYA tahsilsiz ama ârif olan Anadolu‟nun çoğu HALKI her 

hâlükarda, bu câhil kelimesi içinde değildir… Onlar ârif 

sınıfındandırlar… 

 

Bu Açıklamayı yapmamın Sebebi, “Defolu, haram ve hormonlu gıda ve 

çeĢitli tür içkilerle Akıl Sağlıklarını BozmuĢ Olanların veyâ Allah‟ı (CC), 

Allah yolunu tanımayan sapıkların da bu SÖZDEN yanlıĢ bir anlam 

çıkarmalarını önlemek  isteyiĢimdendir. 

 

ĠĢte ASIL CÂHĠLLER; Allah‟ı (CC), Allah yolunu tanımayanlar, bugünkü 

anlamda, dünyâlaĢmıĢ veyâ defolu, Haram Ve Hormonlu Gıda ve çeĢitli tür 

içkilerle akıl sağlıkları bozuk olanlardır. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=972274466202399&set=a.104103876352800.8412.100002595647203&type=3


 
 

Bu bir SOYKIRIMDIR, Ey Resimdeki Rezil! 

 

Zannetme ki, bu iĢ burada bitti... Bu yaptıklarınız, ileride sizin 

KÂBUSUNUz olacaktır, UNUTMAYINIZ! 

 

 
 

Yalancı Sahtekârlar! 

Sizin Dedikleriniz hiç de Ġlmî Ve Bilimsel değil… Ġlmî Ve Bilimsel OLANI 

tam TERSĠ... Gerçekte-Aslında ĠNGĠLĠZLER , dünyânın en Sahtekâr, 

Bozguncu, KalleĢ milletidir. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1586956024955624&set=a.1411204772530751.1073741828.100009237263446&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1587203288264231&set=a.1411204772530751.1073741828.100009237263446&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1586956024955624&set=a.1411204772530751.1073741828.100009237263446&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1587203288264231&set=a.1411204772530751.1073741828.100009237263446&type=3


 

Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler 

http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%2

0TÜRKLER.pdf 
 

 
 

Evet! 

Gerçekte-Aslında ĠNGĠLĠZLER , dünyânın en Sahtekâr, Bozguncu, KalleĢ 

milletidir. 

https://www.facebook.com/211313065745882/photos/a.211986739011848.1073741828.211313065745882/512056979004821/?type=3


 
 

ĠKĠYÜZLÜLÜK onların “Anayasalarından sonra” KALPLERĠNE 

de kazınmıĢtır… 

 

Bu sıralarda “Emir Erliğinden”, Bağımsız Karar Alma AĢamasına 

gelmiĢ olan YENĠ TÜRKĠYE, Halkı ile birlikte, Dost Ve DüĢmanlarını, 

Eski Türkiye’ye göre, çok daha net görebiliyor, ELHAMDÜLĠLLAH… 

 

Yalan-Dolan, Gerçek DıĢı Kararlar, ÇeĢitli Entrikalar, Defolu, 

Haram Ve Hormonlu Gıda Ve ÇeĢitli Tür Ġçkilerle Akıl Sağlıkları Bozuk 

olanların, artık akıl erdiremeyecek duruma gelerek her türlü 

DÜġMANLIKLARINI böyle açıktan açığa SERGĠLEMELERĠ, vicdanlı ve 

samîmi insanların bu sapıkları daha kolay TeĢhis Etmelerine YARAMASI 

bakımından, çok önemlidir. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154069413514834&set=a.111489259833.94691.810424833&type=3


 

Yoldan çıkan sapıkları, “Allah‟ın Siyâseti” iĢte böyle mat eder. 

 

http://www.haberiyakala.com/2016-03-28-can-dundarin-

durusmasina-katilan-konsolos-ve-buyukelcileri-istenmeyen-adam-ilan-

edilecek-h121308.haber 

 

Demek istediğim Ģu ki, “Küfür tek Millettir” ÇUVALI içinde bir 

araya gelenlerin Maddî, Mânevî, Aklî Ve Zihnî Melekeleri de gün geçtikçe 

daha DEFOLU olduğundan, dünyâdaki çoğu insanın toptan kalitesi sıfıra 

doğru yaklaĢmaktadır. 

 

Bunların, Bakara Sûresi‟nin, “Allah yolunda harcayın. Kendi 

ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel 

yapanları sever.” mealindeki 95. ÂYETĠ gereğince, kendi elleri ile 

kendilerini sıfırladıklarından haberleri yoktur. 

 

Dolayısıyla, bunları insan zanneden, adı Müslüman kategorisinden, 

bâzı HÂĠNLARLE hep berâber, tüm bu SAPIKLAR, tek bir küfür milleti 

olarak yokluğa doğru koĢtuklarının bile farkında değiller… 

 

Diğer taraftan bunlara göre Maddî, Mânevî, Aklî Ve Zihnî 

Melekeleri daha da Düzelmeye Doğru meyletmiĢ bulunan Müslümanlar 

için, geleceğin daha iyi olacağı SĠNYALLERĠNĠ, her düĢünmesini bilen 

görebiliyor... Eski Yunanistan Ekonomi ve Finans Bakanı 

Papantoniou‟un, Türkiye‟nin günümüzün SÜPER GÜCÜ olduğunu 

söylemesi, bunlardan çoklarının akıllarını kullanamamalarına da bir 

iĢârettir… 

 

http://www.haber10.com/dunya/eski_yunan_bakan_papantoniu_tur

kiye_tam_anlamiyla_super_guc-623456 

 

 

http://www.haberiyakala.com/2016-03-28-can-dundarin-durusmasina-katilan-konsolos-ve-buyukelcileri-istenmeyen-adam-ilan-edilecek-h121308.haber
http://www.haberiyakala.com/2016-03-28-can-dundarin-durusmasina-katilan-konsolos-ve-buyukelcileri-istenmeyen-adam-ilan-edilecek-h121308.haber
http://www.haberiyakala.com/2016-03-28-can-dundarin-durusmasina-katilan-konsolos-ve-buyukelcileri-istenmeyen-adam-ilan-edilecek-h121308.haber
http://www.haber10.com/dunya/eski_yunan_bakan_papantoniu_turkiye_tam_anlamiyla_super_guc-623456
http://www.haber10.com/dunya/eski_yunan_bakan_papantoniu_turkiye_tam_anlamiyla_super_guc-623456


 
 

 
 

Müslümanlara Durmadan Söven Ey Bozguncular! Ģu 

fotoğraflar hakkında ne söyleyip, ne dediniz? 

 

Sonra KADEġ REZÂLETĠ‟NĠ hiç duymadınız mı? Duydunuz 

ise, tek taraflı ATIġLARINIZDAN neden yüzleriniz kızar mıyor? 

 
https://www.google.com.tr/search?q=kade%C5%9F+rezaleti&biw=1138&bi

h=561&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj-

q4aBuP_LAhXDbhQKHWQdDmEQsAQIGQ 

 

https://www.google.com.tr/search?q=kade%C5%9F+rezaleti&biw=1138&bih=561&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj-q4aBuP_LAhXDbhQKHWQdDmEQsAQIGQ
https://www.google.com.tr/search?q=kade%C5%9F+rezaleti&biw=1138&bih=561&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj-q4aBuP_LAhXDbhQKHWQdDmEQsAQIGQ
https://www.google.com.tr/search?q=kade%C5%9F+rezaleti&biw=1138&bih=561&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj-q4aBuP_LAhXDbhQKHWQdDmEQsAQIGQ
https://www.facebook.com/EmriBilMaruff/photos/a.330714273173.149572.326998978173/10153582911793174/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=616795615135585&set=a.400958000052682.1073741827.100004154567347&type=3
https://www.facebook.com/EmriBilMaruff/photos/a.330714273173.149572.326998978173/10153582911793174/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=616795615135585&set=a.400958000052682.1073741827.100004154567347&type=3


http://belgelerlegercektarih.com/tag/chp-kades-

rezaleti/üüühttp://www.haber10.com/chp/1962_chp_gencliginin_canakkale

_rezaleti-230310 

http://www.haber7.com/yazarlar/ekrem-kiziltas/1092885-kades-rezaletini-

hatirlamak 

 

Ġster ĠNANÇLI olsun, ister KÂFĠR, hiç bir kimsenin yaptığı 

yanına kâr kalmaz… Biz Mü‟minler, bu kânuna inanıyoruz, ona 

göre davranıyoruz; görürsünüz yine de ZAFER inananların 

olacaktır … 

 

 
 

Bir söz var ya: 

“ArkadaĢını söyle bana, sana senin kim olduğunu söyleyeyim...” 

 

AKILLARI, VATAN VE MĠLLET sevgisi olanlar, derslerini 

kolayca almıĢlardır, , değil mi? Eskiden ders almak daha 

zordu… Çünkü HÂĠNLĠKLER gizli yürütülüyordu… Bugün 

öyle mi? 

 

http://belgelerlegercektarih.com/tag/chp-kades-rezaleti/üüühttp:/www.haber10.com/chp/1962_chp_gencliginin_canakkale_rezaleti-230310
http://belgelerlegercektarih.com/tag/chp-kades-rezaleti/üüühttp:/www.haber10.com/chp/1962_chp_gencliginin_canakkale_rezaleti-230310
http://belgelerlegercektarih.com/tag/chp-kades-rezaleti/üüühttp:/www.haber10.com/chp/1962_chp_gencliginin_canakkale_rezaleti-230310
http://www.haber7.com/yazarlar/ekrem-kiziltas/1092885-kades-rezaletini-hatirlamak
http://www.haber7.com/yazarlar/ekrem-kiziltas/1092885-kades-rezaletini-hatirlamak
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=920034904781087&set=a.787133534737892.1073741830.100003237580340&type=3


Hamdolsun, her Ģey alenîye döküldü! Günah iĢlemekten, 

hormonlu yiyeceklerden ve içkilerden dolayı çoğu insanın 

bugün kafası pek çalıĢmıyor, görüyorsunuz ya… 

 

Akılsızlıklarının bir ÖLÇÜSÜ de iĢte, her Ģeyi böyle açıktan 

gövde gösterileri Ģeklinde yapmalarıdır. Bütün bu ÇÖKÜġLER, 

ölçüsüzlüğün yayılmasındandır… 

 

ĠĢte, akılsızların bu ÖLÇÜSÜZLÜKLERĠ, Akıllı Ve Ölçülü 

olanlar için, bu derslerin daha kolay kazanılmasını temin 

etmektedir… 

 

 
 

Özellikle Ġnönü Zihniyetliler, hiç bilemezler! Çünkü öğrenilen 

Ģey bilinir... ÖĞRENMEK için de insanın Târihini Ve Soyunu 

Sevmesi gerekli... Selçukluları ve Osmanlıları Müslümanlıkları 

nedeniyle Reddedenler Gerçek DıĢılıklardan baĢka, 80-90 

senelik bir târihten neler öğrenebilirler ki,? 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=880402248749279&set=a.419703288152513.1073741825.100003385353002&type=3


 
 

“KIRMIZI IġIK MASALINI bu ülke çok güzel yedi ama THY 

UÇAĞINI Ġzmir‟e balık almaya GÖNDERDĠĞĠNĠ kimse 

öğrenmedi!-VatandaĢ” 

 

Bugün, eskiye göre her Ģey, yeni baĢtan değiĢmiĢtir... ĠYĠLĠK VE 

AHLÂKÎ ÖLÇÜLER, Kültürel kavramlardan dıĢlanıp ġAHSÎ 

Kavramlara ĠndirgenmiĢtir, her alanda curcuna kopsa bile… 

 

Haa! 

Baksanıza, Cici ve Fotojenik CumhurbaĢkanımızın balık 

hikâyesini de çok enteresan… 

 

Görüyorsunuz ya DEĞĠġĠM, ne kadar geniĢ sahâlarda olmuĢ… 

ġimdiki CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip REDOĞAN da 

sökülen bütün Kültürel TaĢları Tekrar Yerine Koymak için 

uğraĢsın dursun, … 

 

Tabiatıyla kolay değil... Birisi Söker Diğeri Yapmaya çalıĢırsa, 

böyle olur… 

 

Bir zamanlar Mehmed Zahid Kotku Hoca Efendi: 

https://www.facebook.com/DerinligimizDinimizdir/photos/a.150071245054216.31624.150050178389656/1068660846528580/?type=3


“ġu dağ, yerinden kaldırılmıĢ, Ģuraya oturtulmuĢ dense, buna 

inanın da, Ģu kiĢi huyunu değiĢtirmiĢ deseler, buna inanmayın!” 

demiĢlerdi… 

 

Onun için Atalarımız, “Huyu ancak TeneĢir Tahtası temizler” 

diyerek, sosyal formülü çok önceleri çıkarıp yayımlamıĢlar… 

 

UYUYANLAR, hâlâ uyuyadursunlar, bakalım! MıĢıl mıĢıl 

uykular, Ey Gaflet Ehli! 

 

 
 

Biraz da gözümüz dinlensin! 

https://www.facebook.com/natural555beauty/photos/pcb.996163043798735/996162127132160/?type=3


 
 

Ateist ve îmansızların AKLÎ DÜZEYLERĠNĠ siz de buradan 

çıkaramıyorsanız, sizin de iĢiniz kötü demektir! 

 

Bizim toplumumuzda, Evren’deki bu Ölçü Ve Denge Nizâmını 

TESÂDÜFE ya da TABĠAT ĠNACINA bağlayanları, daha çok sağ 

ve soldaki Ġnönü Zihniyetli kiĢilerde görebilirsiniz! Yoksa 

Halkımızın Çoğunluğu, bu tür tesâdüf saçmalamalarına pek kulak 

asmaz! 

 

Ġnönü Zihniyeti YALAN SÖYLEMEYĠ, ana amaç kabul etmiĢtir. 

Aynı cümleden olmak üzere Bunlar, Ġslâm yerine 

DÜNYÂLAġMAYI, Siyâset yerine POLĠTĠKAYI, doğruluk yerine 

“Gerçek DıĢı Algı Meydana Getirmeyi”, Ahlâk yerine 

AHLÂHLIKSIZLIĞI ön plânda tutmaktadırlar,... 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204934867966170&set=gm.852526608185742&type=3


 
 

Yâ? Ġnönü Zihniyeti duymasın! Çünkü bundan da 

faydalanmaya kalkarlar, haa; tıpkı Belçıka’yı terörle 

uyarmasının hemen arkasından, bir Ġnönü Zihniyetli bayanın, 

meydana gelen Belçika’daki terörle, CumhurbaĢkanını 

iliĢkilendirmeye kalkması gibi… 

 
Ama„sal ya da „Pire‟ EĢit Deve‟sel Olayların Kazanç Oranları, Örneğin, 

CumhurbaĢkanı Tayyip Bey‟in… 

http://mtemiz.com/bilim/AMA‟sal%20YA%20DA%20‟PĠRE‟%20eĢit%20D

EVE‟sel%20OLAYLARIN%20KAZANÇ%20ORANLARI.pdf 

 

Hâlâ Daha Çöplüklerdeki Ġncik-Boncuk Ama Neden Meselâ Yüce Dağ 

Rezervlerindeki Altınlar, Elmaslar Ya Da Petroller Değil? 

http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….pdf 
 

 

http://mtemiz.com/bilim/AMA’sal%20YA%20DA%20‘PİRE’%20eşit%20DEVE’sel%20OLAYLARIN%20KAZANÇ%20ORANLARI.docx
http://mtemiz.com/bilim/AMA’sal%20YA%20DA%20‘PİRE’%20eşit%20DEVE’sel%20OLAYLARIN%20KAZANÇ%20ORANLARI.docx
http://mtemiz.com/bilim/AMA’sal%20YA%20DA%20‘PİRE’%20eşit%20DEVE’sel%20OLAYLARIN%20KAZANÇ%20ORANLARI.docx
http://mtemiz.com/bilim/AMA'sal%20YA%20DA%20'PİRE'%20eşit%20DEVE'sel%20OLAYLARIN%20KAZANÇ%20ORANLARI.pdf
http://mtemiz.com/bilim/AMA'sal%20YA%20DA%20'PİRE'%20eşit%20DEVE'sel%20OLAYLARIN%20KAZANÇ%20ORANLARI.pdf
http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….docx
http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….docx
http://mtemiz.com/bilim/HÂLÂ%20DAHA….docx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1138084529570202&set=a.179193902125941.39034.100001059975549&type=3


 
 

Gözümüz Ve Gönlümüz de açılsın! 

 

 
 

ELBETTE Ki Ġnönü Zihniyetlilerin GÖZLERĠ de açılmalı... 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=478165725704948&set=gm.1704780503094912&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208701812850076&set=a.4033789050471.334632.1454022228&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=478165725704948&set=gm.1704780503094912&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208701812850076&set=a.4033789050471.334632.1454022228&type=3


 
 

Evet! Gözümüz Ve Gönlümüz de açılsın! 

 

 
 

Evet! Evet! Gözümüz Ve Gönlümüz de açılsın. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=188637724851509&set=a.131175603931055.1073741828.100011158485578&type=3
https://www.facebook.com/buyukturkiyebt/photos/a.191391240883844.40289.163575256998776/1052342768122016/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=188637724851509&set=a.131175603931055.1073741828.100011158485578&type=3
https://www.facebook.com/buyukturkiyebt/photos/a.191391240883844.40289.163575256998776/1052342768122016/?type=3


 
 

Elhamdülillah ki, Yeni Türkiye‟de ÇALIġMASINI 

yeniden öğrendik... 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=992483414165682&set=a.265693233511374.63322.100002120976055&type=3


 
 

Bu Resim de Sağ ve Soldaki Ġnönü Zihniyeti ile Masonların 

UTANÇ sayfalarından biri… 

 

Zulüm denen Ģeyin baĢka bir tanımı var mı, acabâ? 

 

ĠĢte görüyorsunuz, bu resimde Pankart TaĢımakla vurulan 

kelepçeden baĢka bir AġAĞILAMA daha var! Onu Ģu sorumdan 

hemen çıkarabilirsiniz? 

 

Devletimiz‟in hiç mi KADIN POLĠSĠ yoktu? 

 

Bendeniz, o sıraları çok iyi biliyorum. Derlerdi ki: 

 

Ġnönü Zihniyeti Ve Masonlar, Sağ Ve Sol Gençliği KarĢıt 

duruma getirip toplumu meĢgul ederlerken, ÇIKAR VE 

FIRSATLAR alanında NEMALANANLARDAN “Atı alan, 

Üsküdar‟ı aĢıyordu” 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209964174561178&set=a.4985920166002.197412.1239473126&type=3

