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“KES LAN!” 

Resimlerden Sızan Gerçek Ölçüler 
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Giriş  
 

Bendeniz, CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN’ın Üstün Ġslâmî 

Ve Altın Kültürel Ölçüleri’ndeki samîmiyetini, resimlerden sızan gerçek 

ölçülerle teyit etmiĢ, yâni iyice anlamıĢ, daha doğrusu, doğrulamıĢ 

bulunuyorum. 

Bu nedenle 2013 yılından beri gerçek ölçüler bazında yapmakta 

olduğum araĢtırma ve incelemelerime göre, CumhurbaĢkanımızın samîmi bir 

mü’min olduğu konusunda, bu gün artık tereddütsüz bir kanaatim var… 

ġimdi onun için, en önemli duâlarımdan biri, “Allah (CC) (CC) bozmasın!” 

Ģeklindeki duâmdır. Çünkü Ģimdiye kadar, iyi olarak bildiklerim içinde, ne 

kadar bozulup sapıtanlar var ki, onların bu sapıklılıklarını gördükçe, ben de 

onla gibi bozulacak mıyım endiĢesiyle, kendimden de korkmaya baĢladım! 

Tabiatıyla sapıtmamak için, kendime de duâ etmiyorum değil… 

 

Resimlerden Sızan Geçek Ölçüler 

 

CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN’ın Üstün Ġslâmî Ve Altın 

Kültürel Ölçüleri’ndeki samîmiyetini, zaman geçtikçe, çekilen resimlerdeki 

gerçek iĢâretleri analiz ederek, hep anlamaya çalıĢıyordum… ĠĢte o 

resimlerden ulaĢabildiklerimi sizlere de Ģimdi arzediyorum… 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=246265979955297&set=a.107931327122097&type=3&eid=ARAmyDvZ5yq8wuDPJamVl8IQ4w40ddKxFlxNtS-p8VnTkz6V3A7DZLmTIKOflDJ-6nKgfIUBN2Z-NGFl
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Bu konuda Muhyddini Ġbni Arabî Hazretleri’nin, yukarıdaki resimde 

verilen, sözünün zamanlamasının Yeni Türkiye’nin kuruluĢ dönemine denk 

düĢmesinin de, ayrıca önemli bir husus olduğunu vurgulamak isiyorum… 

 

ĠĢte size aĢağıda CumhurbaĢkanımız’ın Üstün Ġslâmî Ve Altın 

Kültürel Ölçüleri’ndeki samîmiyetinin iĢâretini veren bir resim daha… 

Resimde görüyorsunuz, imamlık yapıyor… 

 

Ġslâm DüĢmanlığı’nın bu kadar Ģiddetli olduğu günümüzde aĢağıdaki 

resimde görüldüğü gibi, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz’i 

benimsemeyen, münâfık birisinin cemaatin önüne geçerek, bütün dünyânın 

gözü önünde, böyle istekli ve samîmi bir Ģekilde, imamlık yapması mümkün 

değildir. 

 

 

https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1040938392929918/?type=3&eid=ARDDB8NbdQjKiEA9yvPhVsDW-SPZWtydk2QEWa7vzcwsHxRKWimjaspIwHKuuaxxOi6JUH08OugfPb6U&__xts__[0]=68.ARC6smGIId5J-WKLI5-86oxc-ZJNpBt1meSzewjPp1m7aITMunj-o6UhJeMNf1BxnTjwe6rf-GshN1VtA_is5y0K1fzYwkIsqJgg9vY3KjH6VL2poqy24pQ1goBvnH8NbqXR9KKqjjhX8VurceqygzeTK6l-TJ-ya9_mCpNVdIVZvXJd3lpvwzb_VRennAqLNO0LTY3Th1mwtVy9CPBzniqeamzbecNql079tYyW1pYdK4pjwRDa9C2sLLzwnUC8bP96CIdRO2fkKlmpGBAnWo3UANIHRqtZ3QZLZuoAMUayhsXQqzwlqzA03930JsUgGMFsKoPfv8JYn3-ObRBYNmttEpHxkyoIF-hnuviYhyUm1JvlqMk7TVN1&__tn__=EEHH-R
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GeçmiĢte Kenan Evren CumhurbaĢkanı olduğu sırada medyada ve 

basında, Müslüman bir ülkede devlet reisinin aynı zamanda “cumhurun 

imamı olduğu” için, cumhurbaĢkanının Cuma namazını kıldırmasının görevi 

olduğu konularında haberler çıkmıĢtı. CumhurbaĢkanı Kenan Evren, bu 

haberler nedeniyle, aynen Ģöyle demiĢiti. “Hıh! Ben namaz kıldıracamıĢım, 

öyle mi!” demiĢti… Buradan da anlaĢılıyor ki, CumhurbaĢkanımız’ın Üstün 

Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçüleri’ndeki samîmiyeti olmasa, bütün dünyânın 

Ġslâm karĢıtlığı yaptığı bugünkü ortamda, böyle açıktan açığa hiç imamlık 

yapar mı? Bunları bir düĢünsenize! 

 

AĢağıdaki resimde görüldüğü gibi, hastânede yatan bayan, bugün 

herkes tarafından tanınan birisine âittir. Bu bayan bu gün bir milletvekili 

olarak CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN’a ve onun Üstün Ġslâmî Ve 

Altın Kültürel Ölçüleri’ne karĢı, yüzde yüz düĢmalık yapan ve karĢı olan 

birisidir. Tayyip ERDOĞAN belediye baĢkanlığı yaptığı sırada onu çok 

yakından tanıdığı için hastalandığında, bu bayanı hastâneye yatırıp tedâvi 

ettirmiĢti. Tayyip ERDOĞAN âilesi, hastâneye düĢen bu bayanı âile dostu 

olarak da, resimde görüldüğü gibi, ziyâret ediyor, görüyorsunuz. 

 

 
 

 

Burada Ģimdi ben asıl Tayyip ERDOĞAN’ın yakaladığım ahlâkî bir 

ölçüsünü söyleyeceğim. GeçmiĢte hep medyada izliyorduk… Bu bayan, 

milletvekili olarak, CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN’a ve onun Üstün 

https://www.facebook.com/CBErdogan1453/photos/a.529470490458367.1073741826.529466607125422/1436001679805239/?type=3
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Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçüleri’ne hakârette önde gidenlerdendi. Hâlâ da 

aynı pozizyonda devam ediyor… 

Hâl böyleyken bile, Tayyip ERDOĞAN’ın hiçbir zaman çıkıp da 

meselâ, “ey kadın! Sen ne konuĢuyorun! Daha düne kadar, bir hiç idin, benim 

yardımlarımla hayâta tutundun!” Ģeklinde ya da buna benzer, daha hafif 

veyâ daha sert, bir karĢılık verdiğini görmedim… Bu da onun Ġslâmî 

ahlâkının çok güzel olduğuna iliĢkin olarak, ayrıca sağlam bir delil sayılır 

diye, düĢünüyorum... 

 

AĢağıdaki resimlerden sızan gerçeği görüyorsunuz ya! Bunu Ġmam-ı 

ġâfiî açıklamıĢ… Bilimdeki Etki-Tepki Kânunu da aynısını söylüyor… 

 

 
 

 

Resimde görüldüğü gibi, Tayyip ERDOĞAN’a saldıraların tümünün 

gücü “bâtılın” gücüdür. Tayyip ERDOĞAN hakkı temsil ediyor… Etki-

Tepki Kânunu, maddî açıdan, Etki=Tepki demektir. Buradaki etki 

“bâtılın” gücü, tepki ise Tayyip ERDOĞAN’ın gücü olduğuna göre, Tayyip 

ERDOĞAN’ın gücü en azından maddî olarak saldıranların tümünün gücüne 

eĢittir. Bunun yanında Tayyip ERDOĞ’ın mânevî gücünü de, buna ayrıca 

eklemek gerekiyor… 

ERDOĞAN’ın mânevî gücüne îman gücü denir, biliyorsunuz. Îman 

gücü mânevî güçlerin zirvrsi sayılır. 

 

https://www.facebook.com/Safak2023/photos/a.1615119735426521.1073741828.1615118232093338/2073965319541958/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131556886927081&set=gm.2370269766535304&type=3&eid=ARCWoGOC0LXvldxU-IGMkcrHkhwqLRPgYOJWH92ECfEq1xMVFgrG9sX2DwSL0C1jGApjAqXZ5eH4ASCa
https://www.facebook.com/Safak2023/photos/a.1615119735426521.1073741828.1615118232093338/2073965319541958/?type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131556886927081&set=gm.2370269766535304&type=3&eid=ARCWoGOC0LXvldxU-IGMkcrHkhwqLRPgYOJWH92ECfEq1xMVFgrG9sX2DwSL0C1jGApjAqXZ5eH4ASCa
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CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN, Halkımız’ın bağrından 

yetiĢmiĢ, bir Halk çocuğudur. Halkımız’ın ölçüleri de, Üstün Ġslâmî Ve Altın 

Kültürel Ölçülerimiz’den ibârettir. AĢağıdaki resimler de Tayyip 

ERDOĞAN’ın bu ölçüler içinde büyüdüğünün bir teyididir… 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1054109451612812/?type=3&eid=ARC6gjsgteUlPnMpFE5PmYozjHojmISva05OBOFxagIj6F8i1BKmjX9B6g9gcOi1kjEdx84ZSsdF0SjR&__xts__[0]=68.ARCzQDnOZH-lulchU3plx0Z6pSLPtkMR53gxE8bguvBACD_4DP4FsHORxMSSxW6Qd022XNhZEmOmoVR88NX-MvKANsIWjTbXVoxyMxFua-aIKAedSU_rzOsdYPOlbU1vzsUF-AzZfLL0pYmvfIvq72w0zUC2aPoMVnJjgvKBEK1qI89lB-1tMKny_Co_dM3i7RXjh0s2jfr8oEwsycW57xeEd8ANL1yTxvcBM9I2hEiOiLPVaebsIDLbcrH_1GCdUwcqUbPi5NuB_xHRaTqb1fDKfNvmAV_WkePpfd88kIu3vXmEDARq53aETzvt9mAvA_zH9j0xpT96XSkQ7xjf1QLIFevLE_Kqxyvx9_szsCRxeTM-VjXlX-0&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1041762349514189/?type=3&eid=ARC4viON80H8qBKV9kKx7xczgIvT-oZNYoikVicWMBzq1u9qEItKRafzhIiYJf1wL6FcMS_KIF7R8eGO&__xts__[0]=68.ARB5pp8OvFGxSbgxb7rlmKYVs5oeqf9rb2qvzQmREJwEr0fW-98dPZZFEHBJN2seyK8NJUxTeObxI19VA7lfo6iODCBQ5S8nP66UdsZsHnNSk16sB_qFKrY6Uiwq43r0he-6wAViZRf1mHHkCBPpU7jogiHXd1DweoFZVMmlDoEs4CNIjber6ZDXrwCsSJauLSAWcj0X7roQ8av9yS45dQZc9niaLxjw3X0p9Pfhd5-22a7wHeFbI-YfvfkDnI2XMFYE3CMSlrFO0lsa-DwZF01x70b3gqD4m9BGftqC9eNjlirc0QjkNE9yN8H99ag-7aNt7mcEtpJwcCdITxO2CliCNVHUjqMPPUKD77Mz7DuragaFDlGWmn0&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1054109451612812/?type=3&eid=ARC6gjsgteUlPnMpFE5PmYozjHojmISva05OBOFxagIj6F8i1BKmjX9B6g9gcOi1kjEdx84ZSsdF0SjR&__xts__[0]=68.ARCzQDnOZH-lulchU3plx0Z6pSLPtkMR53gxE8bguvBACD_4DP4FsHORxMSSxW6Qd022XNhZEmOmoVR88NX-MvKANsIWjTbXVoxyMxFua-aIKAedSU_rzOsdYPOlbU1vzsUF-AzZfLL0pYmvfIvq72w0zUC2aPoMVnJjgvKBEK1qI89lB-1tMKny_Co_dM3i7RXjh0s2jfr8oEwsycW57xeEd8ANL1yTxvcBM9I2hEiOiLPVaebsIDLbcrH_1GCdUwcqUbPi5NuB_xHRaTqb1fDKfNvmAV_WkePpfd88kIu3vXmEDARq53aETzvt9mAvA_zH9j0xpT96XSkQ7xjf1QLIFevLE_Kqxyvx9_szsCRxeTM-VjXlX-0&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1041762349514189/?type=3&eid=ARC4viON80H8qBKV9kKx7xczgIvT-oZNYoikVicWMBzq1u9qEItKRafzhIiYJf1wL6FcMS_KIF7R8eGO&__xts__[0]=68.ARB5pp8OvFGxSbgxb7rlmKYVs5oeqf9rb2qvzQmREJwEr0fW-98dPZZFEHBJN2seyK8NJUxTeObxI19VA7lfo6iODCBQ5S8nP66UdsZsHnNSk16sB_qFKrY6Uiwq43r0he-6wAViZRf1mHHkCBPpU7jogiHXd1DweoFZVMmlDoEs4CNIjber6ZDXrwCsSJauLSAWcj0X7roQ8av9yS45dQZc9niaLxjw3X0p9Pfhd5-22a7wHeFbI-YfvfkDnI2XMFYE3CMSlrFO0lsa-DwZF01x70b3gqD4m9BGftqC9eNjlirc0QjkNE9yN8H99ag-7aNt7mcEtpJwcCdITxO2CliCNVHUjqMPPUKD77Mz7DuragaFDlGWmn0&__tn__=EEHH-R
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https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1031991787157912/?type=3&eid=ARAlsGychLaZFmMf_OPPGYjkH6nhIrz2_1jVXboR1CR2bFXxX-bzkMKxly8wMb6dJAhniCNG2BlA6RLR&__xts__[0]=68.ARCj2hxlQSnHtmNj2lQP-7E0aRfQSTHlYemE2TDgmrq6YYeBu-rSq-MVJ6ZnF2GsiNVRfbaEmLjzqFRgKbtFvgxddT1glO7kJ4WLgkFa3f5IteOUaTMr22MWaLalZYdLYD6d5CAcCWYrEfQrlJGKogRybQ2RpOZlumU37XHT5UXSlxk3lwp5y8AlTyGZTkEIJd00Dox5W6zKyxTGCLf54cd4d82feMXhyto1X4n2ElAyiZOAqzSb7-pVRw3rQRXD8StwBUNmqGbIlU6BVWLbfmgTlfbEia5cxHUAY-cWV10mMdo4mynLS0-krsa9MJe6unhJxbelhONbxJI6T5xVznrqruNmpg2kHPH69JRI8kxywI8udT1GaQ4&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/DavaTurkiye/photos/a.1464908697172986/2461098207554025/?type=3&eid=ARDARueLuwYDfuQ1Hc5OXCjudGv1f-lrAQqO9FQ9b6SATmcXhKAi03Y_t4JDHCuCq2o9Cv0rFGTmm5e3&__xts__[0]=68.ARB0kDeNCxd1eu6oP3T1MHKue_HzpjoRdcbhMCgFi3QJ3Qy7TSl69LwMATRtxrcni_q7dqaYfz7c3fOxrlWzqTXguo2kGPFJ-9Jo_J2RHxDXRAIS1VFHGI9XWQ53qUpEWA2MqMVk9vL_gfpmw0bA9d5x1Cd-IKt3_w5zZdaHuawB1plQT3IbYbZjLnhE6GA1dGWVe6-YTolM9W728AWAaMOzaZ_B40rgbcJJ9ksc32sIHLng-WVrfNPy3W6VSbaHYWun2Yh6Aj6DgHlGdJdH6i2wiT7kRx9UBsv0uyaZoxcbmcuzldl3baxTYcqgGuWYBvcliAK1ZJhSABQf_yhibaKHbTJsQtL2wuBO87L3DxpWTSZuWcwDYwqY&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1575642849432178&set=a.1456564914673306.1073741827.100009594351178&type=3
https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1031991787157912/?type=3&eid=ARAlsGychLaZFmMf_OPPGYjkH6nhIrz2_1jVXboR1CR2bFXxX-bzkMKxly8wMb6dJAhniCNG2BlA6RLR&__xts__[0]=68.ARCj2hxlQSnHtmNj2lQP-7E0aRfQSTHlYemE2TDgmrq6YYeBu-rSq-MVJ6ZnF2GsiNVRfbaEmLjzqFRgKbtFvgxddT1glO7kJ4WLgkFa3f5IteOUaTMr22MWaLalZYdLYD6d5CAcCWYrEfQrlJGKogRybQ2RpOZlumU37XHT5UXSlxk3lwp5y8AlTyGZTkEIJd00Dox5W6zKyxTGCLf54cd4d82feMXhyto1X4n2ElAyiZOAqzSb7-pVRw3rQRXD8StwBUNmqGbIlU6BVWLbfmgTlfbEia5cxHUAY-cWV10mMdo4mynLS0-krsa9MJe6unhJxbelhONbxJI6T5xVznrqruNmpg2kHPH69JRI8kxywI8udT1GaQ4&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/DavaTurkiye/photos/a.1464908697172986/2461098207554025/?type=3&eid=ARDARueLuwYDfuQ1Hc5OXCjudGv1f-lrAQqO9FQ9b6SATmcXhKAi03Y_t4JDHCuCq2o9Cv0rFGTmm5e3&__xts__[0]=68.ARB0kDeNCxd1eu6oP3T1MHKue_HzpjoRdcbhMCgFi3QJ3Qy7TSl69LwMATRtxrcni_q7dqaYfz7c3fOxrlWzqTXguo2kGPFJ-9Jo_J2RHxDXRAIS1VFHGI9XWQ53qUpEWA2MqMVk9vL_gfpmw0bA9d5x1Cd-IKt3_w5zZdaHuawB1plQT3IbYbZjLnhE6GA1dGWVe6-YTolM9W728AWAaMOzaZ_B40rgbcJJ9ksc32sIHLng-WVrfNPy3W6VSbaHYWun2Yh6Aj6DgHlGdJdH6i2wiT7kRx9UBsv0uyaZoxcbmcuzldl3baxTYcqgGuWYBvcliAK1ZJhSABQf_yhibaKHbTJsQtL2wuBO87L3DxpWTSZuWcwDYwqY&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1575642849432178&set=a.1456564914673306.1073741827.100009594351178&type=3
https://www.facebook.com/BaskomtanReisSevdalilari/photos/a.349863455370752/1031991787157912/?type=3&eid=ARAlsGychLaZFmMf_OPPGYjkH6nhIrz2_1jVXboR1CR2bFXxX-bzkMKxly8wMb6dJAhniCNG2BlA6RLR&__xts__[0]=68.ARCj2hxlQSnHtmNj2lQP-7E0aRfQSTHlYemE2TDgmrq6YYeBu-rSq-MVJ6ZnF2GsiNVRfbaEmLjzqFRgKbtFvgxddT1glO7kJ4WLgkFa3f5IteOUaTMr22MWaLalZYdLYD6d5CAcCWYrEfQrlJGKogRybQ2RpOZlumU37XHT5UXSlxk3lwp5y8AlTyGZTkEIJd00Dox5W6zKyxTGCLf54cd4d82feMXhyto1X4n2ElAyiZOAqzSb7-pVRw3rQRXD8StwBUNmqGbIlU6BVWLbfmgTlfbEia5cxHUAY-cWV10mMdo4mynLS0-krsa9MJe6unhJxbelhONbxJI6T5xVznrqruNmpg2kHPH69JRI8kxywI8udT1GaQ4&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/DavaTurkiye/photos/a.1464908697172986/2461098207554025/?type=3&eid=ARDARueLuwYDfuQ1Hc5OXCjudGv1f-lrAQqO9FQ9b6SATmcXhKAi03Y_t4JDHCuCq2o9Cv0rFGTmm5e3&__xts__[0]=68.ARB0kDeNCxd1eu6oP3T1MHKue_HzpjoRdcbhMCgFi3QJ3Qy7TSl69LwMATRtxrcni_q7dqaYfz7c3fOxrlWzqTXguo2kGPFJ-9Jo_J2RHxDXRAIS1VFHGI9XWQ53qUpEWA2MqMVk9vL_gfpmw0bA9d5x1Cd-IKt3_w5zZdaHuawB1plQT3IbYbZjLnhE6GA1dGWVe6-YTolM9W728AWAaMOzaZ_B40rgbcJJ9ksc32sIHLng-WVrfNPy3W6VSbaHYWun2Yh6Aj6DgHlGdJdH6i2wiT7kRx9UBsv0uyaZoxcbmcuzldl3baxTYcqgGuWYBvcliAK1ZJhSABQf_yhibaKHbTJsQtL2wuBO87L3DxpWTSZuWcwDYwqY&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1575642849432178&set=a.1456564914673306.1073741827.100009594351178&type=3
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ġimdiye kadar yurt dıĢı ziyâretlerinde bulunmuĢ, Üstün Ġslâmî Ve 

Altın Kültürel Ölçülerimiz’i beğenmeyen ya da bu ölçülere en azından teğet 

kalan, geçmiĢteki bir kısım cumhurbaĢkanları, ziyâretleri sırasında, gerek 

davranıĢlarını ve gerekse de giyimlerini hep Batılıların kültürel ölçülerine 

uydurmaktydılar… 

CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞA’ın, ilk defâ bu kurala 

uymadığını görüyoruz. Yâni CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN, hangi 

Batı ülkesini ziyâret etse, görülmüĢtür ki, kendi kültürel davranıĢını ve giyim 

ve tarzını değiĢtirmemiĢtir. BaĢka bir ifâdeyle CumhurbaĢkanımız Ģimdiye 

kadar hiç bir kere, hiç bir zaman, Milletimiz’in bilimsel orijialliğine aykırı 

davrnmamıĢtır. AĢağıdaki resimlerde de görüldüğü gibi, bu durum açıkça 

bellidir. Ortalıkta ne kadehler var, ne de “frank kıravatlar”, meselâ… 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=536486923652826&set=a.101127190522137&type=3&eid=ARCyP8FP5L_RycZ-clVfz5AkKFHEoEcCrVxSlXNlvnPGNTQQ_J78GSj7Rr9HTfClo-Yjmjxaa8k8b7JK
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3569218966485772&set=a.103144886426548&type=3&eid=ARB_L7ljkHsjE9np2Mt5_U1TgBujrNCNzbQyviRI8QqwoPuzciweZ31V9gsIE96VTSJISgH7qMC_Sc8r
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=536486923652826&set=a.101127190522137&type=3&eid=ARCyP8FP5L_RycZ-clVfz5AkKFHEoEcCrVxSlXNlvnPGNTQQ_J78GSj7Rr9HTfClo-Yjmjxaa8k8b7JK
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3569218966485772&set=a.103144886426548&type=3&eid=ARB_L7ljkHsjE9np2Mt5_U1TgBujrNCNzbQyviRI8QqwoPuzciweZ31V9gsIE96VTSJISgH7qMC_Sc8r
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=247046019806515&set=a.101780310999754&type=3&eid=ARCZ9isy64TtugVOy7SYyJr4NmhKBiEhzfkv0lyL2f6ilYuBcQe3CHYGCZtA-MMugNU4sWM_guuQbWhd
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CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN Almanya’yı ziyâreti 

sırasında, aĢağıdaki resimde de görüldüğü gibi, orada yaĢayan ve kendisi ile 

tokalaĢmak isteyen bir “Türk ve Müslüman düĢmanına” elini uzatmamıĢ, 

adamın eli havada kalmıĢtır. CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN’ın bu 

davranıĢı bende onun, Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz’e olan, 

sadâkatinin tam olduğunu perçinlemiĢtir. 

Ben inanıyorum ki, eğer CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN’ın 

yerinde sırf “popüleristliği” ön plânda tutan bir haĢkası olsaydı, Müslüman 

Milletimiz’in Üstün Ġslâmî Ve Altın Kültürel Ölçüleri’nin hatırı için, bu 

davranıĢı sergileyemezdi. Adamla tıpıĢ tıpıĢ tokalaĢırdı. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=169404180110681&set=gm.841819472589789&type=3
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CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN’ın Üstün Ġslâmî Ve Altın 

Kültürel Ölçülerimiz’e bağlılılığının derecesini, aĢağıdaki resimde de 

gördüğünüz gibi, “KES LAN!” çıkıĢı ne güzel belirtiyor… 

 

Bilindiği gibi, Eruygur’un cebinden çıkarak, okuduğu yazıda 

tekrarladığı “gerici ve yobaz” sözlerinin, doğrudan doğruya, Üstün Ġslâmî Ve 

Altın Kültürel Ölçülerimiz’e bağlı kiĢiler ve / veyâ Halkımız olduğunu, hem 

Eruygur’un kedisi bildiği gibi, hem de o toplantıya baĢkanlık yapan bizzat 

CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN da biliyordu. 

 

Eruygur’un böyle bir bilinçli densizliği açıkça gösteriyor ki, bizzat ve 

doğrudan doğruya, bu ölçüler içinde yetiĢmiĢ ve bu ölçüleri savunan 

CumhurbaĢkanımız’a çok büyük bir saygısızlıktı. Buradaki “KES LAN!” 

çıkıĢı aslında, “Büyüklerini saymayan, küçüklerini sevmeyen bizden değildir” 

hadîsinin gereğini basitçe yerine getirmekten ibâretti. 

 

CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN’ın bu çıkıĢı aynı zamanda 

Tevbe Sûresi’nin, “Ey Peygamber! Ġnkârcılarla, ikiyüzlülerle savaĢ; onlara 

karĢı sert davran! Varacakları yer Cehennem’dir, ne kötü dönüĢtür.” 

mealindeki 73. Âyeti’nin uygulamasına da güzel bir baĢlangıç oluĢturuyordu.  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2110492642547967&set=a.1375844446012794&type
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CumhurbaĢkanımız Tayyip ERDOĞAN’ın bu çıkıĢı aynı zamanda Tevbe Sûresi’nin, 

“Ey Peygamber! Ġnkârcılarla, ikiyüzlülerle savaĢ; onlara karĢı sert davran! 

Varacakları yer Cehennem’dir, ne kötü dönüĢtür.” mealindeki 73. Âyeti’nin 

uygulamasına da güzel bir baĢlangıç oluĢturuyordu. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2473923366193259&set=a.1496021417316797&type=3&eid=ARC3hjzEmFttcvwu6Qzka9JBlGsoqG2-amKtk2d3p8nQPT384Xv8n28yG0tJpIyYcRUYkY3_zfXibXdc

