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ONLAR ve BİZ 
 

ABD başkanlık törenlerinin, dini ritüelleri yapılıyor… Tüm semavi dinlerin mesajları 

veriliyor. Kur’an-ı Kerim’den iki ayet ile insanlığa seslendiler. Biri şu “Biz sizi ırk ve kabilelere 

böldük ki birbirinizi daha iyi tanıyasınız ve sevesiniz diye…” İkinci ise şu “Biz sizi eşit 

yarattık, hiç birinizin diğerinize Allah katında bir üstünlüğü yoktur, Allah’ın takdiri sadık 

ve samimi olanlaradır.” Amerikan halkı umarız bunları dinlemiş ve anlamıştır.  

Tam bunlar olurken Trump’a gıcık olan CNN birden çok kamera ile detay çekimler 

yapıyordu. Görünen bir VTR şöyle başlıyor, “Trump ve eşi yan yana oturuyor… Trump 

oturduğu yerde öne doğru eğilmiş… Kollarını bacaklarına koymuş… Sol eliyle eşinin 

eteğine vuruyor… Eşi bacak bacak üstüne atmış… Bu vuruş üzerine bacak 

değiştiriyor… Trump koca eliyle tekrar vuruyor… Bu işi hiç kimseye göstermeden 

yapmaya çalışıyor… Kadın yine anlamıyor… Biraz kıpırdanıp eteğini düzeltiyor… Trump 

yine koca sol elinin dışıyla, kadının eteğine vuruyor ve elini aşağı yukarı sallayıp… 

Kadının bacak bacak üstüne atmasını düzeltiyor… Bacaklar düz… Etekler kapalı… Trup 

rahatlıyor.”  

Bu görüntüleri youtube’ da bulun, izleyin ve arşivinize alın. 

Bu tavır TRUMP’ın KUR’AN’a ve İSLAM’a saygısını gösteriyor.  

İnsanların gizli ve özel tavırları “gerçek duygularını” ortaya koyar.  

İslam alemi bu saygıyı NOT ETMELİDİR.  

---------------------------------------- 

Bunlar olurken beş milyon kadın ve çağdaş & modern dünyanın insanları kalkışıyor. 

“Herkesin düşmanı içinde…” Batı dünyasının durumu da böyle. Global otorite durumu 

seyrediyor…Acı acı gülüyor… Elinde ceza verebilecek yüzlerce silah var ama kendini tutuyor. 

En güçlü silahlarının başında gelen “İLETİŞİM ARAÇLARI” önümüzdeki 3 – 5 yıl içinde “geniş 

kitleler için kullanılabilir.” Siz bakmayın Madonna’nın küfrünü yalayıp yuttuklarına…  

---------------------------------------- 

Gelelim bize; 

……… Sayın Cumhurbaşkanı Afrika’ya giderken… “Bölgenin en güçlü ve belirleyici gücü 

biziz” dedi. Trump ise Sisi’yi arayıp davet etti… İsrail… İngiliz dostlukları zaten ortada. 

Bizi sallayan yok. 
 

……… Hadi Referanduma… Ne olur? ? ? 

İki ay BİRŞEY OLMAZSA… Hiç şüpheniz olmasın HAYIR çıkar.  

Ama bunun böyle olduğunu “EVET diyenler de biliyor” 

Bilmem anlatabildim mi? 

---------------------------------------- 

Biraz da Medya… 

……… Ahmet Hakan olmadı… Hatta çok kötü oldu… Bakalım nasıl kıvıracaklar?   

……… TGRT, Vakıfbank’tan ne istiyor? Son gördüğümde bunların asker bozması Ankara 

temsilcisi Numan, Bakan’ı televizyon programında yalıyordu… Ne oluyor yaa?..  

……… Kadrolu ANKETCİLER iş başında… Kimin gemisine binerlerse O’nun düdüğünü 

çalıyorlar. Adil Gür (ATV) beyanat vermiş; “Ekonominin Sandığa bir etkisi olmaz… 

Bunu yazın %60 çıkar.” Anketçi bugünü ölçer. 2 ay sonrasını bilmek müneccim işi. 

Utanmazlığın da bir sınırı var… Anketçisi böyle de… sporcusu… artisti başka mı? 

Bunların dini imanı para olmuş vesselam.  

……… Cuma Fitch ölçümü… Cumartesi Trump talimatlı Theresa geliyor. İyi olur İnşallah.  


