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Saltanat ve Süfliyat

Peygamber sözü: “ Ahir zamanda başlar maskarası olacaklardır. Şeytan Moderin
yaşama aşık olanlara diyecek ki, “siz de
ayak, ayaklar baş olacaktır.”
bir insansınız, öyle ise neden Sultan olBunun manası insanlar Şeytan ın mak şansınızı kullanmıyorsunuz?”
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A DECLARATION
Aristocracy and the Common People

At the end of time the heads will be at the
feet and the feet will be at the head. The
meaning of this is that people will be the
laughing stock of the devil. The devil will

for more visit:

whisper to those who are infatuated with
modern life, “The Sultan is a man, you are
also a man, so why aren’t you using your
chance?”

www.saltanat.org

İslamın Azamet
ve İhtişamı

14 Safar 1431
5 February 2010

The Splendour and
Glory of Islam

Bunu bütün dünya anlamalı ve
kabul etmelidir. 21. Yüzyılda
insanlığın kurtuluşu, İslamın
Azamet ve İhtişamını kabul etmesiule mümkündür.

The whole world has to understand
and accept this. The salvation of mankind in the 21st century is only possible if they accept the SPLENDOUR
and GLORY of Islam.

İşte İSLAMIN bütün insanliğa
verdiği Sinyal:

Here is the indication which Islam
gives to all humanity:

“faidesiz işler uğraşmayınız, çünkü
faidesiz işlerle uğraşmak hayatınızı
törpüler ve dünyadan hiç bir faideli
iş yapamadan sönen, bir yıldız gibi,
kaybolup gidersiniz!”

Mawlana Sheikh Nazim

“Do not keep yourself busy with useless work. Being occupied with useless matters grinds down your life and
then without achieving anything, your
life, like a star, will fade and die!”

The Value of Our

Hayatımızın

S

D

ince the beginning of
this world, people have
been governed by the
system of SULTANATE. In
this system of SULTANATE,
MIGHT and MAJESTY, SERVICE and COMPETENCE
were at its very foundation.
This was the unchanging tradition of the Turkish nation.
If there is someone who says
“no” to this, he is merely an
ignorant,
football-headed
person of no worth in society. These people are engaged
in the wrong match: “Which
team will win?” “Who can
beat whom?” “Who can win
the Cup?”
It is football rivalry among
people. It is fighting among
people. It is soceity exhausting itself with enmity. Everyday the newspapers are full of
football news: buying players, selling players, transferring players...

Lives

into enemies of each other. It citement!”
has no benefit , only limitless This saying of yours, however, is threadbare and has no
harm.
real substance!
Young or old, in their
passion for football,
everyone forgets everything. The kids forget their lessons,the
grown-ups
forget
themselves. Whether
they have big targets
to achieve or not, they
leave it all behind
them. They become a
gang, without a care
or worry, apart from
supporting those running crazily about in
the field after an empty ball.

N

ow look at the Greatness and Majesty of Islam! It says “Oh man, do not
waste your life on useless occupations.” One’s life is one’s
wealth. Do not squander
your life’s wealth on football.
But what does democracy
This calamity, the degenerate say? “Oh man don’t abandon
so-called football, is a satanic football, because football
mechanism to make people gives you joy, it gives you ex-

“Ancient Greece, the originator
of Democracy and, interestingly
enough, of Sport too as public
entertainment”

Kıymeti

ünya kurulalı in- lar yalnız maçlardan anlarlar: olmuş bela,insanları birsanlar SALTANAT “Hangi takım galip gelecek?” birine düşman etmek için
nizamı ile idare “Kim kimi yenebilir?” “Kim- şeytani bir düzenbazlıktır.
Hayrı asla yok şerri hisaba gelmez. Küçük büyük
herkes Futbol tutkusuyle
her şeyi unutmuşlar ne
çocuklar derslerine, ne
büyükler
kendilerine
büyüklük kazandıracak
hedeflere
ulaşamıyor
varsa yoksa boş topun
arkasında sahalarda deli
deli koşturanlara hay
vermekten başka kaygı
ve dertleri olmayan bir
güruh olmuşlardır.

“Çok ilginçdir,Yünanistan hem Demokrasinin çıkış noktası,ayni zamanda
ilk defa sporun da bir halk eğlencesi haline geldiği yerdir.”

edilirdi. Bu SALTANAT
NİZAMında
KUDRET
ve HEYBET, HİZMET ve
LİYAKAT
asıldı-esastıBu TÜRK MİLLETİNİN
DEĞİŞMEZ TÖRE siydi.

ler Kupayı kazanabilirler?”

İ

slamın Haşmet ve
azamet ‘ine bakınız!
“Ey insanlar,” diyor, “faydasız
işlerle ömürünüzü zay etmeyiniz!” ömür insanların
sermayesidir. Topla-Football- ömür sermayenizi
tüketmeyiniz.Demokrasi
ise ne diyor, “Ey insanlar!
Futbol’dan vaz geçmeyiniz,
çünkü Futbol size neşe, size
canlılık verir !”

Milletler arası Futbol rekabeti. Milletler arası kavga
kıyamet. Toplumların birbirlerine düşman kesilmeleri.
Oyuncu alış veriş ve transferBuna hayır deyecek bir kimse leri, her gün sayfalar dolusu
varsa o da ancak cahil ve fu- Futbol haberleri.
...halbuki aslı astarı yok bu
tbol kafalı,toplum içerisinde
sıfırlanmış kimselerdir. Bun- Futbol denilen dejenere sözün!

