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http://www.star.com.tr/guncel/ataturkun-avrupaya-filistin-konusunda-nota-verdigi-ortaya-ciktipeygamberin-son-arzusu-icin-kanimizi-dokmeye-haziriz-haber1284127/?utm_content=buffer23c7e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=b
uffer

SORUYORUM ve DĠYORUM KĠ
SĠZĠ SAHTEKÂRLAR SĠZĠ! HADDĠNĠZĠ BĠLSENĠZ ÇOK ĠYĠ OLACAK
ÖZELLĠKLE Atatürk‟ün, kullandığı MĠLLÎ LĠSANA dikkat ediniz! Ve bilhassâ da,
ATATÜRKÇÜ olduklarını söyleyen bugünkü ĠNÖNÜ ZĠHNĠYETLĠ KAFALAR dikkat
etsinler!
2
İBRETLİK GÖRSELLER 5İÇİN GERÇEK VE İNSÂNÎ GÖRÜŞLER
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Özgür Fikir Ve Kader Kürsüsü

Onlara şimdi SORUYORUM ve DĠYORUM ki kendinizi bir YOKLAYINIZ!
SĠZĠN şu ANDA, Atatürk‟ün, GEÇMĠġTE kullanmış olduğu ġU MĠLLÎ LĠSANLA, YÜZDE
BĠR kadar da olsa, HĠÇ ĠLĠGĠNĠZ kalmış MI?
Kendiniz, BĠR KONTROL ediniz, DAA…
Şimdi anladınız mı Atatürk DÜġMANLARI, günümüz İnönü Zihniyetliler olarak, SAHTE
ATATÜRKÇÜ olduğunuzu…
Sizlerin bu gün ATATÜRK ya da CUMHÛRĠYET gibi kelimeleri ağızlarınıza almaya HĠÇ
HAKKINIZ YOK!
Alıyorsanız bunun, tek bir AÇIKLAMASI var:
ĠSTĠSMAR ETMEK ya da bu aziz MĠLLETĠ ALDATMAK…
Haddinizi bilseniz, ÇOK İYİ OLACAK, ÇOK!

ÎMAN GÜCÜ ĠġTE BU!
Dünyâlaşmamışlar HAKKINDA bir ġEY diyemem ama Dünyâlaşmış LÂĠKLER, Ġsrail
askerlerinin elinde bulunan bu GENCĠN durumuna bir türlü AKIL erdiremiyorlar!
„Bu nasıl olur‟ diyenlere önemli bir SIR vereyim:
Buna derler, “ÎMAN GÜCÜ”...
Özellikle 15 Temmuz 2017‟de TÜRKĠYE‟de görülmüştü, bunun bir EġĠ de...
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Eski Türkiye‟ye ÖYLE yapmamışlar mıydı?
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Medyatik isimlerden Kudüs tepkisi
http://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/abdde-kudus-protestosu-13341
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http://www.makalegundem.com/genel/kilicdaroglundan-cumhurbaskani-erdogana-sokidam-tehdidi/
BAġIMIZDAN UZAK OL! UZAK!
Bizim Anadolu‟da ÖLÇÜYÜ böyle kaçıranlara, “TAM ZIVANADAN ÇIKTI” deniyor…
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Bu ĠP ile ASMAK tehdidinden ÖNCE, yardımcısı da “SEÇĠMĠ kazandığımızda bütün o
GAZETELERİ kapatacağız” YOLLU diktatörlük UYGULAMA işâretleri vermişti…
AMA bu ĠP ile ASMA TEHDĠT‟i kolay kolay HAZMEDĠLECEK bir şey DEĞĠL…
ALLAH (CC) başımızdan UZAK etsin!
Hattâ TÜRK BAYRAĞI rûhu DOĞRULTUSUNDA hiçbir BELĠRTĠLERĠ olmadığı hattâ
TÜRK BAYRAĞI‟nı silmeye çalışan HAÇLI RÛHU ile her an SIKIFIKI oldukları hâlde,
görüyor musunuz, TÜRK BAYRAĞI‟nı öne sürerek NASIL ĠSTĠSMAR ediyor? Tıpkı yeri
geldiğinde İslâm‟ın değerlerinden olan HELAL ve HARAM kavramlarını ĠSTĠSMAR etmesi
GĠBĠ…
Rahmetli MENDERES aklıma geldi ġĠMDĠ, yine...
Şefleri İnönü‟nün „AKLINI BAġINA TOPLA! Anlamında, “SENĠ BEN DE
KURTARAMAM” diye TEHDĠT ettiği MENDERES, bunların URGANINDAN (ĠPĠNDEN)
boynunu kurtaramamıştı. O günleri yaşadım biliyorum…
Asıl diktatör ruhlular ASLINDA bunlar…
Diktatörlükle suçladıkları ERDOĞAN, eğer diktatör olsaydı bu zat böyle ZIVANADAN hiç
çıkabilir miydi, DÜġÜNSENĠZE!
YENĠ TÜRKĠYE‟nin, onun gibilerin ġERLERĠNDEN uzak tutulması için, ERDOĞAN‟ın
BĠR DĠKTATÖR gibi davranmasını, BENĠM şahsen NEFSĠM ÇOK istiyor
Ama bu mümkün değil! Çünkü ĠSLÂMÎ ÎTĠKAT VE KÜLTÜREL doğrultuda olan bir
MÜ‟MĠN‟in diktatörlük yapması da yasaktır. Yasak olduğu için nefsimin ĠSTEDĠĞĠNĠ
rûhum REDDEDĠYOR; doğrusu…
ABD’den Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Mektup
Sayın Erdoğan;
Göreve geldiğiniz günden beri bizimle problemler yaşıyorsunuz. Ülkenize ve size çizdiğimiz sınırları ihlal
ediyorsunuz. Emir ve direktiflerimize uymuyorsunuz.
Size verdiğimiz ödevlerin hiçbirini yerine getirmiyor, sizin için belirlediğimiz alanların dışına çıkıyor, biz
“yokmuşuz gibi”
davranıyor ve başınıza buyruk işler yapıyorsunuz.
Füzeleri nerden alacağınızı bize danışmıyor, komşularınız ile yapacağınız ticaretin sınırlarını
belirlememize müsaade etmiyor, kulaklarınızı bize tıkıyorsunuz.
“Bir gece ansızın gireriz” diyerek Amerika‟nın Ortadoğu için belirlediği tüm plânları alt-üst ediyorsunuz!
Kurduğumuz düzeni ve müesses nizâmı herkesin gözü önünde eleştiriyor, gözlerimizin içine baka baka
“Birleşmiş Milletler” teşkilatımıza yapısal eleştiriler getiriyor ve her defâsında “Dünya 5‟ten büyüktür”
diyerek kurduğumuz sistemin tüm dünyâ tarafından sorgulanmasına neden oluyorsunuz!
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Sayın Erdoğan;
Türkiye‟ye biçtiğimiz kadim rolün dışına çıkarak Ortadoğu ülkelerine örnek teşkil ediyor ve Batı‟nın
sorgulanmasına neden oluyorsunuz.
Konuşmalarınız, hareketleriniz, davranışlarınız ve kararlarınızla kurulu düzene aykırı bir görüntü veriyor,
“âdil paylaşım talebini” tüm dünyâya yayıyor ve dengelerimizi bozuyorsunuz.
İhraç ettiğimiz ürünlere muadil yerli ürünler üretiyor ticârî dengelerimizi alt-üst ediyorsunuz.
“Yerli ve milli” diyerek „ithal‟ olan her şeyi dışlıyor, ihraç ettiğimiz ürünlerin geleceği ile oynuyorsunuz.
Bize olan “bağlılığınıza ve bağımlılığınıza” halel getiriyorsunuz!
Çin‟den ya da Rusya‟dan füze almamanız gerektiğini söylememize ve defâlarca uyarmamıza rağmen,
başınıza buyruk hareket ederek “S-400” füzeleri için el sıkıştınız.
Yerli otomobil, yerli enerji, yerli sermâye, yerli sanâyi gibi hamleleriniz ile Batı‟ya olan bağımlılığınıza
son verdiniz ve Batılı dostlarınızı yaraladınız.
Suriye‟de kurmaya çalıştığımız “terör koridoru” projemizi, Fırat Kalkanı operasyonu ile bozdunuz.
Koridorumuzun bir uçtan diğer uca bağlanmasını engelleyici harekâtlar, müdâhaleler yaptınız. Irak ve
Suriye petrolüne tek başımıza sâhip olma ve sevkiyâtını yapma imkânımızı ortadan kaldırdınız.
“Tutuklayamazsınız” dediğimiz elemanlarımızı tutukladınız.
“Sorgulayamazsınız” dediğimiz her iĢi, her plânı, her organizasyonu, her karârı sorguladınız!
“Yapamazsınız” dediğimiz her şeyi yaptınız.
“Üretemezsiniz” dediğimiz her şeyi ürettiniz.
“Giremezsiniz” dediğimiz her yere girdiniz.
“Alamazsınız” dediğimiz her şeyi aldınız.
“İlişki kurmayın” dediğimiz herkes ile ilişki kurdunuz.
Bağımlı olan ülkenizi bağımsız hâle getirerek bizi yaraladınız.
Yıllarca, Washington‟dan yönettiğimiz Ankara‟yı, Ankara‟dan yönetmeye başladınız!
Artık alacağınız hiçbir siyâsî kararı bize danışmıyor, atacağınız hiçbir adım için bizden izin
istemiyorsunuz.
Ülkeniz için belirlediğimiz alanın dışına çıkarak diğer İslâm ülkelerine emsal oluyor ve başımızı çok
ağrıtıyorsunuz.
Sayın Erdoğan;
Tüm bu yaptıklarınız, “Amerikan Müesses Nizâmı” olarak bizi son derece rahatsız ediyor!
Biliyorsunuz… Sizi devirmek için birçok şey denedik! Bundan sonra da deneyeceğiz!
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Gezi‟yi, 15 Temmuz‟u ve 17-25 Aralık operasyonunu beceremeyen “elemanlarımızdan” tüm bilgi, belge ve
yetkileri devraldık.
Artık sizinle, vekiller aracılığı ile savaşmayacağız.
Doğrudan kendimiz savaşacağız.
Bundan önce olduğu gibi bu savaşta da halkınızın sizden yana tavır koyacağını, bir çağrınızla milyonların
sokaklara ineceğini biliyoruz.
Ama tüm bunlara rağmen, ülkenizdeki elemanlarımızın da desteği ile sizinle savaşmaya devam edeceğiz.
Bölgesinde ve dünyâda aktör olmuş, ekonomisini büyütmüş, yerlileşmiş, millîleşmiş, gelişmiş bir
Türkiye‟ye müsaade etmeyeceğiz.
Sayın Erdoğan…
Her şeyden daha önemlisi…
“Bağımsız bir Türkiye” olmanıza izin vermeyeceğiz.
Bayram Zilan–Milat Gazetesi

http://turkiyeakmerkez.com/genel-haberler/abdden-cumhurbaskanimiz-erdoganamektup.html
Meğer ERDOĞAN; bir TÜRK‟ün TAMÂMEN hayâlindeki bir LİDERMİŞ de yeni anlıyoruz.
Bu da ĠSLÂMÎ ÎTĠKAT VE KÜLTÜREL istikâmeti dolayısıyla, ALLAH‟tan (CC) gelen bir
LÜTUF‟tur… Böyle bilmeli!
Böyle BİLİNMELİ!
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GERĠ ÖDEME
Tamam da, İNSANLIK bunun neresinde?
Bana göre, bu tür uygulamalar, birer ZULÜM olduğu için, ALLAH (CC) insanlığa
(Gerçeğe) uymayan böyle davranışları ENĠNDE SONUNDA Yüce ADÂLETĠ ile HESÂBA
ÇEKĠYOR!
Bence bundan sonra SĠZĠN için de bu zulümlerin GERĠ ÖDEME dönemi bu sıralarda
BAŞLIYOR…
O, her şeyi bir SEBEBE bağlamıştır. Sizin bu GERĠ ÖDEME döneminizin SEBEBĠ de
muhtemelen YENİ TÜRKİYE‟de de HĠÇ beğenmediğiniz, bu nedenle bizim de ÇOOOK, ÇOK
beğendiğimiz CUMHURBAġKANIMIZ EROĞAN olacak…
Ha, ne dersiniz? Biraz da işin BU YÖNÜNÜ bir düşününüz, BAKALIM!
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Bundan Sonra ABD‟nin ADI, Ne OLSUN?
Adını koyuyorum. Dakkat:
FĠTNE DEVLET ya da
TERÖRĠST DEVLET
İki İSİM de çok uygun!
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HEP DÜġÜNÜP DURUYORUM
“Her şey ZIDDI ile kâimdir” kânunu gereğince, cibilliyetleri (yaratılışları) düzgün olanların
doğruyu (hakkı) görebilmeleri için yalan ve yanlışları (bâtılı) üretenlere de ihtiyaç olduğu
için, SİZ ve sizin gibiler olmadan hiç olur mu?
Nerede e e n Nereye? Tanrı Ha! Ne Tanrısı?
http://mtemiz.com/bilim/NEREDE%20E%20E%20N%20NEREYE%20TANRI%20HA!%2
0NE%20TANRISI.pdf

Onun için:
Zâten yapmadığın şey DEĞĠL böyle inançsızlara GÜVENMEK! Bu kânunları
AġACAK başka bir hünerin daha var mı?
Bu davranışlarınızın SĠZĠN için hazırlanmış ürünleri de yok DEĞĠL:
Bundan sonra SĠZĠN artık SONSUZ bir ÜMĠTSĠZLĠK hakkınız var, o kadar!
Çünkü:
Hâlâ da şu ĠSLÂM ÜLKESĠNDE bile ALLAH‟ı (CC) tanıyamamışsınız! Ben ona
üzülüyorum… Belki FAYDASI olur diye de görüyorsunuz, sizi uyandırmaya
çalışıyorum. Çünkü biliyorum, ateşin ne olduğunu; çocukluğumda ÇAY
SUYUNUN elimi yakmasından sonra…
Bilmeyenlere olduğu gibi burada da YĠNE ben söyleyeyim (AÇIKLAYAYIM), bâri:
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Her bir nefes alışınız bile o ALLAH‟ın (CC) ĠZNĠYLE oluyor. Tabiatıyla bundan
da haberiniz YOK! İşte ONUN sözleri:
“Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz-Tekvir Sûresi, âyet 29”
“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidirĠnsan Sûresi, âyet 30:”
Şimdi anlayabildiniz mi bir PARÇACIK, nefesinizi bile kimin ĠZNĠYLE aldığınızı?
Şimdiye kadar ZERRESĠNĠ dahî anlamadıktan sonra, şimdi bu ne mümkün!
Ama MADALYONUN bir de arka yüzü var… ORADA anlamayanlara yalnızca bir
MÜKAFAT (!)- Emeklerin karşılığı- bulunmakta… Oda:
Yalnızca ÜMĠTSĠZLĠK ve ATEġ!
Madalyonun arkayüzünü anlatan ALLAH‟IN (CC) SÖZLERĠ‟ni de aşağıya alıyorum ki belki
birisinin UYANMASINA vesîle olur:
SÙRE: âyet

3:12- “Gidişatları, Firavun soyunun ve daha öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar, âyetlerimizi
yalan saymışlardı. Bunun üzerine Allah da onları işledikleri günahlar yüzünden yakalayıp
alaşağı etti. Allah, cezâsı çetin olandır.”
3:106- “O gün bâzı yüzler ağarır, bâzı yüzler kararır. Yüzleri kararınlara, “Îmanınızdan
sonra küfrettiniz ha? Öyle ise inkâr etmenize kar-şılık azâbı tadın” (denecektir).”
4:56 –“Şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr eden kâfirleri biz yarın bir ateşe atacağız. Derileri piĢtikçe azâbı duysunlar diye, kendilerine başka deriler vereceğiz. Çünkü Allah gerçekten çok
güçlüdür, hüküm ve hikmet sâhibidir.”
6:27 –“Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman, „Ne olurdu dünyâya döndürülseydik,
Rab‟bimiz‟in âyetlerini yalanlamasaydık da mü‟minlerden olsaydık‟ dediklerini bir görsen!”
6:30 –“Rab‟lerinin huzûrunda durduruldukları zaman onları bir görsen! Rab‟leri onlara
şöyle der: „Bu, bir gerçek değil midir?‟ Onlar da, „Rab‟bimize yemin ederiz ki gerçektir‟ derler. Rab‟leri de onlara, „Öyleyse inkârınız sebebiyle azâbı tadın!‟ der.”
6:128 –“(Allah), onların hepsini topladığı gün, cinlere, „Ey cin topluluğu! İnsanların çoğunu
yoldan çıkardınız‟ der. İnsanlardan cinlerin dostu olanlar da şöyle derler: „Rab‟bimiz! Biz
birbirimizden faydalandık. Nihâyet bize tâyin ettiğin vâdemize ulaştık‟. Allah da, „Sizin durağınız Cehennem‟dir. Orada, Allah‟ın dilemesi müstesnâ, ebedi olarak kalacaksınız‟ der.
Şüphesiz Rab‟bin hikmet sâhibidir, her şeyi bilendir.”
7:38 –“Allah onlara, „Sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla berâber Cehennem
ateşine girin!‟ der. Cehennem‟e giren her ümmet kendi din kardeşine lânet eder. Nihâyet
hepsi oraya toplandığında, sonrakiler öncekiler hakkında derler ki: „Rabbimiz! İşte şunlar bi13
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zi doğru yoldan saptırdı. Onlara Cehennem ateşinden kat kat azap ver‟. Allah der ki, „Herkesin azâbı kat kattır, fakat siz bilemezsiniz‟.”
7:39 –“Öncekiler de sonrakilere derler ki, „Sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. O hâlde
yaptıklarınızdan dolayı azâbı tadın‟.”
7:40 –“Bizim âyetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmaya tenezzül ETMEYENLER var ya,
işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve (veyâ halat) iğne deliğinden geçinceye kadar
onlar Cennete giremeyeceklerdir. İşte suçluları böyle cezâlandırırız.”
7:41 –“Onlara Cehennem‟de ateşten bir yatak, üstlerine de (ateşten) örtüler vardır. Biz
zâlimleri işte böyle cezâlandırırız.”
7:44 –“Cennet ehli, Cehennem ehline, „Rab‟bimizin bize vaad ettiğini gerçek bulduk. Siz de
Rab‟binizin size vaad ettiğini gerçek buldunuz mu?” diye seslenirler. Onlar da, „evet‟ derler.
Bunun üzerine aralarında bir çağırıcı Ģöyle seslenir: „Allah‟ın lâneti zâlimler üzerine olsun‟!”
7:47 –“Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince de, „Rab‟bimiz! Bizi zâlim toplulukla
berâber eyleme!‟ derler.”
7:48 –“A‟raftakiler yüzlerinden tanıdıkları kişilere seslenerek şöyle derler: „Ne topluluğunuz,
ne de büyüklük taslamanız, size hiç bir yarar sağlamadı‟.”
7:50 –“Cehennemdekiler, cennettekilere, „Bize biraz su akıtın veyâ Al-lah‟ın size verdiği rızıktan bize de verin.‟ diye seslenirler. Cennettekiler de, „Allah, bunların ikisini de kâfirlere
haram kıldı.‟ derler.”
7:51 –“Onlar ki, dinlerini bir EĞLENCE ve oyun yerine koydular ve dünyâ hayâtı kendilerini ALDATTI. Onlar, bugüne kavuşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkâr
ettilerse, biz de bugün onları öyle unuturuz”
8:36 –“Mallarını, Allah yolundan engellemek için sarfeden o kâfirler, hiç şüphesiz yine onu
sarfedecekler. Varsın sarfetsinler, sonra o YÜREKLERĠNE inen bir ACI olacak, sonra da
mağlup olacaklar. Zâten kâfirler toplanıp Cehennem‟e gönderilecekler.”
8:37 –“Allah, murdarı temizden ayırdetmek için ve bir de murdar kısmını birbiri üzerine
bindirip hepsini bir araya getirmek ve topunu birden Cehennem‟e koymak için böyle yapar.
İşte bunlar o hüsran içinde kalanların ta kendileridir”
9:35 –“O gün o altın ve gümüşlerin üstü Cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak (onlara): „İşte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını!‟ denilecek.”
14:16 –“Ardından da Cehennem vardır, orada kendisine irinli su içirilecektir.”
14:17 –“Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve her yandan ona ölüm
gelecek, fakat o ölemez. Arkasından da çetin bir azap gelecektir.”
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14:44 –“O gün, zâlimler şöyle diyecekler: „Ey Rab‟bimiz! Bizi yakın bir zamana kadar ertele
de, senin dâvetine uyalım ve peygamberlere tâbi olalım.‟ Onlara, „Daha önce Âhiret‟e intikal
etmeyeceğinize dâir yemin etmemiş miydiniz?‟ denilir”
16:28 –“Meleklerin, canlarını aldıkları kimselerdir. O vakit onlar şöyle diyerek teslim olurlar: „Biz, bir kötülükten dolayı yapmıyorduk.‟ (Onlara), „Hayır, Allah sizin ne maksatla
yaptığınızı elbette çok iyi bilendir‟.”
16:29 –“O hâlde içinde ebedî kalacağınız Cehennem‟in kapılarından girin‟ denir. KĠBĠRLENENLERĠN yeri ne kötüdür!”
17:18 –“Her kim peşin isterse, dünyâda ona, istediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarını peşin
veririz. Sonra ona Cehennem‟i hazırlarız; kınanmış ve (rahmetimizden) kovulmuş olarak oraya girer.”
Ben de sırf Cehennem‟in dehşetinden korktuğum için, GÖREVĠM olan „EMR-Ġ
BĠ‟LMA‟RUF VE NEHY-Ġ ANĠ‟LMÜNKER-Ġyiliği yapmayı öğütlemek, kötülükten
sakındırmak‟ gereğince, Allah‟tan (CC) AF BEKLENTĠM vardır, aslında…

KÖTÜLERĠ; TASVĠR ETMEK NE MÜMKÜN!
Doğrusunu söylemek gerekirse bu ĠNSANLIK DIġI MĠLLETLERE bakarak ağzımı kötü
sözlere alıştırmak da istemiyorum... Çünkü her kötü sözün de, söyleyene bir yan etkisi
olmaktadır.
Tabiatıyla geçmişte bir de bu insanlık dışı işleri BĠLĠMSEL AÇIDAN tam tasvir edecek
kelimeleri tahmin edip de üretmemişiz. Bu nedenle bunları tasvir edecek kelimelerden de
yoksunuz. Kötü SÖZLERĠN zararları da ortada…
Şimdi bu yetersizlikler, hayâtı hep insana zindan ediyor, ĠġTE...
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Dünyâ Krâliyetçileri, Yeni Türkiye‟nin KuruluĢ Sancıları
http://mtemiz.com/bilim/DÜNYÂ%20KRÂLĠYETÇĠLERĠ%20VE%20YENĠ%20TÜRKĠYE‟
NĠN%20KURULUġ%20SANCILARI.pdf
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İnsanlığın ölçüsü olarak Allah (CC), Ġslâmî Ġtikât ve Ġslâmî Ġstikâmet‟e uygun olan Kültürel
değerlerimizi kabul etmektedir. Aslında İslâm‟da ırkçılık yoktur. Ama Allah (CC) ırklar
arasında Türk Milleti‟ni ayrı ve daha fazîletli ölçülerde yarattığı için, şahsen bendeniz, bir
Mü‟min Müslüman olarak, ayrıca, Türk olduğuma çok seviniyorum. Çünkü Türk Milleti,
güzel hasletleri, biyolojik ve ruhsal ölçülerinin üstünlüğü sebebiyle, diğer milletlerden daha
güzel olarak yaşayıp ortaya döktüğü için, örneğin Batı‟da Müslüman dendiğinde hemen
Türkler akla gelmektedir. Türkler, bu üstün fazîletlerini bin yıldan beri, bizzat İslâmî ölçüleri
hayatlarında uygulayarak, somut hâle getirmişlerdir.
Peygamberimiz (SAV)‟in Dilinden Türkler
http://mtemiz.com/bilim/PEYGAMBERĠMĠZ‟ĠN%20DĠLĠNDEN%20TÜRKLER.pdf
Nasipsizlerin davranışları neyi gösteriyor?
Onların bu olumsuz davranıĢları, yıllarca Batının ölçüsüzlüğünü uygulayarak, bilimsel bir
DNA dönüşümüne uğrayıp böylece maddî ve mânevî açıdan bir başkalaşım geçirip
bünyelerine ilâhî fazîlet ölçülerini yabancı kıldıklarını, böylece, İslâmî İstikâmetî sanki bir
zehirmiş gibi algılamalarına yol açtıklarını göstermektedir. Bunun şifresini Peygamber
Efendimiz (SAV) “Kişi arkadaşının dini üzerinedir” hadîsi ile 14 asır öncesinden vermiş bu
bugün de DNA dönüşümü, bilimsel olarak ispat edilmiş bulunmaktadır.
Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel Gerçeği Biliyor
muydunuz? Batıcı Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının Bilimsel Sonucu...,
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.pdf
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Bu ve benzer liderlerin tek kabahatları, HALKI ERDOĞAN gibi, İslâmî açıdan eğiterek,
Batılıların insanlık düşmanı olduklarını göstermek hususlarında pasif davranmalarıdır. Bu
eksiliği, Cumhurbaşkanımızı bir örnek alarak da anlayabilirsiniz!
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“Rab‟bim sayılarını artırsın. İnşaAllah!”

Üsttekilerin amaçları HALKA HĠZMET; alttakilerin amaçları ise, “Hayattan KÂM
ALMAK‟tır”. Bu amaçlar, kitaplara kadar geçmiş, çok iyi biliniyor.
Bu resimde de bu amaçların bilimsel deneylemeleri görülüyor...
Bu alttakiler, ĠLMĠ de beğenmezler… Hep BĠLĠM derler…
Ama işin TUHAF tarafı şu ki bunlar, bilim‟den de bir şey anlamıyorlar / anlamazlar; onu
ĠSTĠSMAR etmekten başka; Atatürkçü olmadıkları hâlde, Atatürkçülüğü de ĠSTĠSMAR
ettikleri gibi…
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