Read and Learn!

Oku ve Öğren!

learn. Who
Youdoesmust
not learn is an

animal!
The young people of
the 21st century are not
learning anything. Why?
That is just the point. To
be able to answer this
question you need to be
able to learn. Who are
the ones responsible for
this lack of learning? The
answer to this question
is the main thing they
are hiding.
Why?
Because if those who are
responsible were known

çünkü
Öğreneceksin!
öğrenmeyen hayvan-

Suleymaneyya Mosque in
Istanbul

– what they studied,
what they teach, what
they have done, whether they worship idols
or not, what they really
worship. If their private
lives were really known
and openly displayed,
the people might immediately destroy them.

Why Did Islam Come?
came to save human beIslam
ings from the hands of the op-

pressive tyrants (zalim).
The first people to oppose Islam
were the tyrants (zalim).
The first to accept Islam were
the weak ones oppressed by the
tyrants (zalim).
Other than Islam there is no system which can stop the tyrants.
The system of the Islamic Nizam
is, according to Divine Law, sent
to protect the weak from the
hands of the tyrant Nimrods.

dır! 21. yüzyılda gençlermiz bir şey öğrenmiyorlar. Niçin? İşte bu NİÇİN
çözmek için öğreneceksin. Bunun sorumluları
kimlerdir işte asıl bunu
gizliyorlar. Neden? Çünkü bu sorumlular bilinirse- ne okudukları ne öğrendikleri şimdiye dek
ne yaptıkları, putçular
değiller mi? Neye taptıkları bilinirse, hususi hayatları sergilenirse millet onları bir anda mahvedebilir!

İslam Niçin Geldi?
u
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zalimlerin elinMüslümanlık
den ezilen insanları kurtar-

mak için gelmiştir.
Ve İslama karşı ilk düşmanlık
zalimlerden gelmiştir.
İslamı ilk kabule koşanlar da zalimlerin ezdikleri zavallı insanlardır.
Ve İslamın dışında zalimlere dur
deyecek bir nizamda yoktur.
İslam nizamı zavallı insanları
nemrudların elinden kurtarmak
için gönderilmiş İLAHİ kanundur.
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Come to Islam !

İSLAMA Gir !

C

slama gir -izzete vasıl ol!
Bu slogan her tarafda
söylenecek, her tarafda kabul edilecek. O zaman insanlar düştükleri vartadan
kurtulacaklardır!
Yoksa insanlık
rüsvay olacak,
mahvolacaktır.

rezil ve
kahrolup

Ey insanlar!
Yerin
göğün
sahibinin
ihtarını- uyarısını- artık kabul etmiyecek misiniz?!
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ome to Islam – Perpetuate the onor It Carries!
This maxim should be repeated everywhere and accepted
everywhere. Then humanity
will be saved from all the crises into which it has fallen.
Otherwise people will be demeaned, debased, destroyed
and finished.
O mankind! This is a warning from the Lord of Heaven
and Earth. Still you will not
accept?

The Sultanate Honors Human Beings

mocracy disgraces
Dhuman
beings. The
e

potentate chosen by election is actually impotent
– unable to have children.
These impotent ones, chosen through democratic
elections, and the governments they create, instead
of bringing order to their
surroundings only bring
more confusion and corruption. Think!

The ship with an elected
captain will it reach its
destination safely? What
is the sense in this? Maybe this ship, like the Titanic, will come upon an
iceberg, and collide with
it and break into pieces
drowning all the passengers.
Who has the courage to fly
on an airplane piloted by a
man chosen by popular

The Face of The 21rst Century

were we and what have we become?
What
Let the new generations learn about the period

of time between 1300 and 1908 CE. One day what
they have learned wıll be of use to them. Yesterday we
were a great empire ruling the whole world. Our rule
was respected and effective over three contınents. We
were the magnificent Ottoman Empire.
Yesterday our money was gold and we had a great and
awesome appearance. Today our money is paper and
our appearance is fake.
Fake Quack Quack-istan
Fake State
Fake Woof Woof-istan
Fake Government
Fake Party-istan
Fake money
Fake Brag-istan
Fake laws
Fake illuminatıons
Fake schools
Fake feudalism
Fake economy
Fake educational system
Fake society
Fake self-importance
Fake authority
Fake self-aggrandizement
Fake assemblies
Fake sects of all kinds
Fake displays
Fake claims
Fake justice
Fake quarrelings...!
Fake Blah Blah-istan

vote? If they cannot entrust an airplane to such a
pilot how can they entrust
a whole huge country to
one chosen by this nonsense democracy?
The majority of the people
of the 21st century are ignorant, unable to learn
and feebleminded.
They are being cheated
and are not even aware of
it.

Saltanat İnsanlara Şeref Verir!

gelen iktidarSeçimle
lar iktidarsız hükümet

lerdir! İktidarsız-insanın
çocğu olmaz- Bunun gibi
seçimle – Demokrasiyle- gelen bütün hükümetler de ortalığa nizam verecelerine daha fazla otalığı karıştırır ve bozarlar!
Düşününüz!
Bir vapura seçimle bir
kaptan getirilse o gemi
selametle yolcularını gi-

decekleri yere yetiştirebilir mi? Ne münasebet!
Belki gemiyi Titanik gibi
kayalara vurup parçalar
yolcuları helak eder.
Bir tayyareye- uçak derler- seçimle pilot kaptan
konulsa, o tayyareye binmeye cesaret eden olur
mu?!
Bir tayyareyiseçimle gelen pilota teslim edemiyenler, saçma demokra-

siyle gelen insanlar koca
bir devleti ve memleketi nasıl teslim edebilirsiniz!
21.yüzyılın insanı çoğu
cahil ve öğrenemiyen
gerizekalı insanlardır.
Aldatılıyorlar ve farkında değillerdir!

21. Yuz Yılın Gorünüşü

idük ne olduk?!
Ne1300
den 1908 ekadar öğrensin yeni nesiller. Bir-

gün öğrendikleri onlara yarar!
Dün Dünyaya hükmeden azametli bir imparatorluk.
Üç kıt’ada hükmü geçen ve sayılan muazzam Osmanlı imparatorluğu idik
Dün altın paramız azametli ve ürküten bir görünümümüz vardı. Bugün paramız kağıt görünümümüz
uydurmadır.
Uydurma Hav Havıstan
Uydurma devlet
Uydurma Cümbüristan
Uydurma hükümet
Uydurma atmazistan
Uydurma para
Uydurma şamdanlık
Uydurma kanunlar
Uydurma Derebeylikler
Uydurma mektepler
Uydurma eğitimler
Uydurma ekonomi
Uydurma öğünmeler
Uydurma toplum
Uydurma büyüklenmeler
Uydurma otorite
Uydurma partiler –her
Uydurma meclisler
çeşitiyleUydurma gösterişler
Uydurma iddialar
Uydurma adalet
Uydurma sövüşmeler Uydurma Vak Vakistan
döğüşmeler..!
Uydurma Lak Lakistan

