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DERİN MASONLUK

  

Masonluk hakkında en çok yazı yazılan ve şaibeli bir düşüncedir.Bu konuda daha önce 
birkaç kere yazmıştım
,bakılabilir.Dünyada olduğu gibi,Türkiye-de de aktif olarak kolu her tarafa uzanmış bir
ahtapottur.

  

      

  

Türkiye-nin 30-40 yıllık idaresinde etkili olan Demirel-in masonluğu hala söylenmektedir.

  

Kıbrıs-ın şekillenmesinde önemli rol alan Rauf Denktaş Demirel-in iyi bir takipçisi ve aynı
zamanda kendi ifadesiyle;babasının mason olduğunu,Kadir Mısıroğlu-na Ceviz
Kabuğunda söylemiş biridir.

  

  

*Yahudiler işerini gizlilik içinde yürütürler.Bu bir nifak yoludur.Münafık ile ilgili olarak
da;M.Feyzi Efendi;”İtikad ve amelde nifak.Münafık tarla faresi gibidir.Her yerden giriş ve
kaçış yapar.”der.

  

Çünkü o her yerden kendisine bir çıkış yolu bulabilir.Delikleri ve maskeleri çoktur.(Canım
bizde müslümanız..vs.vs..gibi)
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Masonluğun başı ise Yahudiliğe dayanır.

  

"Yahudi ve hristiyanlar haindirler.Kendilerinden islamı çekip aldıktan sonra,onlara şeref
elbisesi giydirene Allah lanet etsin." [1]

  

  

*Türkiyenin dizayn edilip yönetiminde önemli etkileri vardır.Kurumlara ve partilere bir
hakimiyetleri vardır.

  

Başbakan Erdoğan, “Meğer, CHP’nin yeni genel başkanı, sadece ulusalcı bir proje değil,
uluslararası bir projeymiş. Biz, CHP’nin yeni genel başkanını, Türkiye’deki çetelerin
projesi biliyorduk. Meğer sadece onların değil, küresel çetelerin de projesiymiş’’ 
dedi.
[2]

  

Bu söz yabana atılacak ve es geçilecek bir söz değildir.

  

*Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Zübeyir Gündüzalp şöyle der:

  

“Biz ahrar, yani hürriyetçiyiz. Şeyhülislam seçmiyoruz ki takvasına bakalım. Siyasetçi
seçiyoruz. Fikrimize dost olsa yeter.

İsim ve şahıslar değişebilir. Ama ölçüler değişmez. Biz ölçülerimize uyanları destekleriz.
Sahneden düşenleri sahneye çıkarmak bizim işimiz değil.Ölçülerimize uyan, bu ölçülerle
millet ekseriyetinin desteğini kazanan kim olursa olsun, biz onu reylerimizle destekleriz.

Mesleğimizde milletin ekseriyetinin hüsnü teveccühünü kaybetmiş, mazi olanlarla
istikbale yürünmez, onlarla kaybedecek zamanımız yoktur.”

  

Masonlarla ilgili olarak haberlerde:
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MHP'de 9 Mason Milletvekili Adayı

  

Akit CHP'nin Mason Adaylarını Yazdı

  

Alan'dan Sonra MHP'deki 2. Balyozcu

  

CHP-BDP-PKK-ERGENEKON: EŞKENAR DÖRTGEN

  

Sinan Aygün Nasıl MASON Oldu?

  

Mason Alasya'dan namaz karşıtlığı

  

  

*Masonların şifresini Lozan oluşturmaktadır . [3] Lozanın kilidi açılırsa masonlukta
açılmış olur . [4]

  

11-06-2011

  

MEHMET ÖZÇELİK
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[1]  Acluni.Keşful Hafa.3242.nolu rivayet.

      

[2] http://www.aktifhaber.com/chp-kuresel-cetelerin-projesi-451264h.htm

      

[3] http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3699

      

[4]  Bediüzzamanın Emirdağ lahikası.c.1.sh.31-e ve Rıza Nur,hayat ve hatıratım adlı
kitabına bakılabilir. 1.cildinde M.Kemali,2.ciltte İ.İnönüyü,3.ciltte de
Lozan,Musulu,Suriyeyi vs.anlatıyor.
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