BEYLER TROLLERİN TROLLEMESİNE GELMEYİN 14.5.2019 Salı-Yüreğir/ADANA

Dinini, diyanetini devletini milletini sevenlere samimi insanlara şöyle seslenmek
istiyorum;

ÇOK AZİZ VE MIUHTEREM MİLLETİM! Ekrem İmamoğlu bir piyondur. Bu piyonun peşine
takılarak onun iftarıyla, yemeğiyle, hurmasıyla uğraşıp esas resmin büyüğünü
kaybetmeyin. Şöyle çok değil bundan 3-4 ay öncesine bir gidin. O günlerde Ekrem
İmamoğlu’nun demeçleriyle ilk ziyaret ettiği yere bakınca nasıl bir oyunla karşı karşıya
olduğumuzu zaten görürsünüz. Şimdi ben bunları size tarihi sırasına göre bu yaraya

aktaracağım. İşte Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü gösteren belgeler;

1-Erkem İmamoğlu ilk defa İstanbul’daki Patrikhaneyi ziyaret etti. Her halde
Patrikhanedeki patriği tebrik veya patrikhanedeki ayine gitmedi. Düğün değil, bayram
değilken Patrikhane niçin ziyaret edilir? Patrikhaneye “Ben sizin yanınızdayım” diye bir
mesaj vermek için ziyaret etmiş olmaz mı?

2- Patrikhane ziyaretinin arkasında “İSTABUL ANKARA’DA yönetilemez” diye bir demeç
verdi. Bu demeçle PKK’nın, HDP’nin ve Selocana ben sizinle beraberim demek istedi.
PKK’nın meclisteki kravatlı teröristleri de Türkiye’yi bölmek için “yerinde yönetim şartını
konuşup durmuyorlar mı?

3- Ekrem İmamoğlu daha sonra “Selahattin Demirtaş’ın görüşlerini önemsiyorum”
demedi mi? Böyle demeç vererek İstanbul’daki HDP’lilerin oylarını istemedi mi?
İmamoğlu bunları söyledikten kısa süre sonra HDP eş başkanı Sezai Temelli kameraların
karşısına geçip; “Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana gibi
şehirlerde CHP adayları kazanırsa bilecekler ki bunlar HDP’nin oylarıyla kazandılar.” Diye
demeç vermedi mi?

4-Aynı Ekrem İmamoğlu “İstanbul için özel anayasa istemedi mi? Özel anayasa ile
özerkliği ilan etmeyi düşünmüyor muydu?
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5-Ekrem İmamoğlu güya gizlice Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesinde namaz kılıyormuş
da birileri gizlice resmini çekerek medyaya servis etmiş. Buna Rahmetli Şehid Necmettin
Erbakan Hocanın deyimiyle; “HADİ ORDAN HADİ ORDANÂ Denir. CHP yıllarca sağ
partileri karalamak için “Dini siyasete alet ediyorlar” iftirasını atmaz mıydı? Ekrem
İmamoğlu Maltepe mitingini yaparken mitingi Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlatmıştır. Aynı
zamanda geçenlerde internette bir videosu yayınlandı. O videoda Ekrem İmamoğlu
Belediye başkanıyken günde 50-60 iftar yemeğine katıldığını söylemiş. Hadi orada dil
sürçmesi oldu da Ramazan Boyunca 50-60 diyecekken günde demiştir diyelim.

Mademki böyleydiyse Şevki Yılmaz Hocanın ne günahı vardı? Adam Ekrem
İmamoğlu’nun yaptığının aynısını yaptığı için yıllarca Avrupada sürgün hayatı yaşadı.
Üstüne üstlük Sayın Şevki Hoca siyasete atılmadan önce de namazını kılıyor orucunu
tutuyordu. Adam ne babasının cenazesine de çocuklarının düğününde bulunabildi.

6- Ekrem İmamoğlu daha mazbatasını almadan apar topar Ankara’ya gitti Anıtkabiri
ziyaret etti. Şeref defterine demeç yazdıktan sonra isminin altına İBB başkanı yazarak
imzaladı.

7-Seçim çalışmaları sırasında “Her şey güzel olacak” diyerek Pensilvayadaki şarlatanın
daha önce söylediği bu demeci parlatmış oldu. Böylece onun buradaki kriptolarının
oylarına da talip olduğunu belirtmiş oldu.

8-Ekrem İmamoğlu son olarak KKTC ne bir ziyaret düzenledi. Ekrem İmamoğlu’nu kim
oraya çağırdı? Ekrem İmamoğlu oraya hangi sıfatla gitti? Oraya gitmekle kalmayıp sanki
resmi bir sıfatı varmış gibi Adada barış istedi. Böylece başta amerika olmak üzere
avrupaya, Kıbrıs Rum kesimine, israile, Vatikan’a Pensilvayadaki şarlatana, PKK’ya HDP’
ve bilumum düşmanlarımıza demeç vermiş oldu.

9-Ekrem İmamoğlu CHP’nin ve CHP’nin yaslandığı odakların maymuncuk anahtarına
benziyor. CHP’nin baştan beri Başkanlık sistemine karşı çıkışının esas sebebi kendisinin
Başkanlık sistemiyle sittin sene geçse bile iktidar yüzü göremeyeceğinden
kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye’de Cumhur ittifakının oy oranı % 70 iken millet ittifakının
oy oranı % 30 oluyor. CHP bilse ki Başkanlık seçimiyle işbaşına geleceğini aklı kesse hiç
itiraz eder mi?
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10-Ekrem İmamoğlu böylece herkese şirin gözükerek herkesten oy beklemektedir. Ama
akrep cibilliyeti gereği kendisine iyilik edeni bile ısırdığı gibi Ekrem İmamoğlu da geçici
mazbatayı alır almaz hemen iki kişi görevlendirerek İBB kozmik odasındaki bilgileri
kopyalama talimatı verdi. Sizce o belgeleri kopyalasaydı evinde hatıra olarak mı
saklayacaktı? Yoksa ağababasının yaptığı gibi o belgeleri PKK, Pensilvanya ve yabancı
istihbarat servislerine mi verecekti? İşte herkesten oy alıp sadece belli mihraklara hizmet
edecekti. Ama acele edip bekleyemedi. Kendisini de açık etti. Mademki tekrar yapılan
seçimde yine kazanacaksa o zaman başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün
CHP’liler YSK İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmesine
kuduruyorlar.

Kim ne derse desin. Benim hiç umurumda değil.23 HAZİRAN 2019 PARZAR GÜNÜ
YAPILACAK OLAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMLERİ 15 TEMMUZ 2016
CUMA GÜNÜ ÜLKEYİ İŞGAL EDEN ZİHNİYETLE RÖVANŞ MAÇIDIR. Eğer öyle değilse
neden başta amerika olmak üzere Avrupalı devletlerin hepsi YSK bu seçimi iptal
etmesine karşı çıkıp Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen mesajlar veriyorlar. Hatta amerika
Dışişleri bakanlığında YSK seçimi iptal etmesinin ardında bunu not ettiklerini
söylemişlerdir. Bizde amerika dışişleri bakanlığının bu demecini not ettik. Atalarımız
“KESER DÖNER SAP DÖNER BİRGÜN GELİR HESAP DÖNER” demişler. Bakarsın bir
gün biz süper güç olmuşuz ve biz amerikaya bunları sormuşuz.

Ekrem İmamoğlu’nun ne olduğunu göstermesi açısından bunlar yeterli delil değil mi?
Hani bir atasözümüzde saf insanlar için; “İfade verir şahidi beraberdir.” Denir. İşte
CHP’nin allayıp pullayarak boyayıp cilalayıp İstanbulluların önüne serdiği Ekrem
İmamoğlu bir piyondur. Şuanda Türkiye yukarıda saydığım ülkelerle bir satranç oyunu
oynuyor. Satranç oyunu oynanırken rakibin piyonunu almak önemli değildir. Önemli olan
rakibin sana piyonu verdikten sonra senin hangi taşını alacağını sezip ona göre bir hamle
yapman gerekir.

Gezi olayları sırasında birileri ekrana çıkıp; “Mesaj alınmıştır” diye demeç vermişti.
Mesajın kimler tarafından kimlere verildiği ve kimlerin bu mesajı nasıl anladığı önemlidir.
Hani adamın biri anlatıp duruyormuş. Cemaatin içindeki yaşlı adamın söylediklerini
anladığını sandıktan sonra esas konuşmasına geçmiş. Bakmış ki o yaşlı adam da
diğerleri gibi anlamış. O zaman; “Hacı dayı senin beni anladığını sanmıştım. Ama sen de
beni ters anlamışsın” demiş. İşte o zaman Mesajı anladığını söyleyen Abdullah Gül de
mesajı Hacı dayı gibi mesajı anlamış ama ters anlamış.

Allah nasip ederse 23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul’da BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
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BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILACAK. Bu seçim sıradan bir seçim değildir. Bu seçimin bir
tarafından millet ile beraber olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Devlet Bahçeli
olacak. Diğer taraftan da CHP, İP, HDP, Vatikan, israil, CIA, MOSSAD, İran, BAE ve
bilumum düşmanlarımız olacak.

AZİZ İSTANBULLULAR TERCİH SİZİN YA OYUNUZU BİNALİ YILDIRIM’A VEREREK
YERLİLERLE BERABER OLURSUNUZ. YA DA EKREM İMAMOĞLU’NA VEREREK CHP, İP,
HDP, Vatikan, israil, CIA, MOSSAD, İran, BAE ve bilumum düşmanlarımızla BERABER
OLURSUNUZ.

2015 YILINDA BİR İTİRAFCI Fetö silahlı terör örgütünün ifadesi sırasında Ankara,
İstanbul, İzmir, Eskişehir Bursa, Mersin ve Adana gibi büyükşehirlerde belediye
başkanlığını kazanmak için piar çalışması yaptıklarını söylemişti. Bu kadar usturuplu bir
piar çalışmasını zaten CHP’nin tek başına yapması imkânsızdı.

BİR TARAFTAN HİRA’NIN ÇOCUKLARI DİĞER TARAFTAN OLİMPOS’UN ÇOCUKLARI
VAR. BAKALIM HANGİSİ GALİP GELECEK. BENİM TEMMENNİM HİRA’NIN ÇOCUKLARI
GALİP GELECEK. SELAM VE DUA İLE.
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