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he greatness of a
person is commensurate with the greatness of his actions. But
it is important to examine the quality of the actions, evaluate them, and
then speak the truth.
The action that is taken
without forethought and
without necessity or one
that is forced, will only
result in humiliation and
disgrace.
What Patron Halil did –
the big mistake he committed–extinguished a
great civilization and
brought the principles
of a magnificent sultanate to its knees. This condemnable Patrona, by
trade a scrubber of backs
in the Turkish bath, was
a vulgar, dishonorable,
devilish scoundrel. Are
we ever going to count
him among great men?
Never!
The injustice (zulum)
and tragedy that this ignoble person brought
to Islam and all humanity was punished shortly
thereafter by Allah (Jala
wa Jalalahu), Who is the

THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

Patrona Halil (in Argos Orestikon - November 25, 1730 in
Istanbul ) was the instigator of
a mob uprising in 1730 which
replaced one Sultan with another who then put the rebels
to death.

First to forbid injustice
(zulum). The rebels were
beaten to a pulp. Then
they were beheaded
and their filthy corpses
thrown into the street for
the dogs. O Man, injustice (zulum) is the biggest sin.

ir kimsenin büyüklüğü yaptığı işin
hacmine göredir. Lakin
yapılan işin kıymetine bakmak ve kıymetini
takdir etmek ve doğruyu
söylemek çok mühimdir.
Takdir olunmayan ve
yapmış olduğu iş gereksiz iken zorla yaptırılan
bir yaptırım millete bir
hakaret ve bir zillettir.
Patrona Halilinin yaptırımı-yani ettiği ve yediği
halt-koca bir medeniyeti
söndürmüş ve azametli bir Saltanatın temelini
çökertmiştir. Bu lanetlenmiş Patrona ki-aslında hamam tellağı idi ve
süfli şeytan pezevenki
idi-bunu biz büyük kişi
mi sayacağız-ASLA!
O alçağın İslama ve insanlığa yaptığı zulüm
ve şenaatin cezasını az
zaman sonra zulmü insanlara ilk haram kılan
Allah.C.C. vermiş hem
onu hem yoldaşlarının:
derilerni yüzdürüp, kellelerini cellat elinde kopartmış ve pis cesetlerini sokaklarda köpeklere
attırmıştır.
Ey insan dikkat et: zulüm en büyük günahdır.
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Hıttin gazası ile 1187’de Kudüs’ü Haçlılardan
alarak Haçlıları etkisiz hale getirmiştir.

Established of Ayyubid Kingdom over Egypt,
Syria, Mesopotamia, Yemen and Hijaz.

Salahüddin,
Muzaffer Sultan

Salahuddin,
The Victorious Sultan

Y

ukarıdaki resim Cennet
mekanı olsun Büyük cihangir, yenilmez, Allahın Arslanı, Haçlı ordularına boylarının ölçüsünü gösteren Sultan,
İslam aleminin muzaffer Sultani
Salahüddin Eyyubinin azametli
resimidir. Kendisi Büyük Selcuklu imparatorluğunun azametli sultandır. 100 binlerce ordulariyla gelen Haçlı ordularını
hezimete – mağlübiyete – uğratmış ve bir kere daha onların
– Hiristiyanların – Kudsü Şerife
almak rüyaların bozmuştur.
devamı 2.s...
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his is the picture of the
Great Jehangir (World
Conqueror), The Undefeated,
The Lion of Allah, The Sultan
who revealed the true measure
of the Crusaders, The victorious Sultan of the Islamic World,
Salahuddin Al-Ayyoubi, may
paradise be his abode. He was
a great sultan of the illustrious
Seljuk Empire. With an army
of 100,000 men he defeated the
armies of the cross, and once
more spoiled their – the Christian’s – dream to take Jerusalem.

cont. p.3...
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Milletin Hüvviyeti
Ve Milleti Aldatanlar
izim olanla, bizim olmayanı, ayırt etmedikçe,
Millet kendi hüvviyetini bilemez ve bulamaz.
Kendini tanımıyan artıktır!
                      tut      
  
Biz kimiz? Kimliğimizi isteriz.
Türkler kimdir? Nereden ve nasıl geldik?
Kürtler kimdir? Onların aslı ve nesli nedir?
                      sus
Bu millete bizden olanla bizden olmayanı öğretmedikçe ve tanıtmadikca, her an yeni bir tuzağa
düşeriz.
                      tut
Asil ve saf kan taşıyan atalarmızı, saflıklarından dolayı, aldatan bir sürü alçak tıynetli, kafirler olmuştur.
Bunları bilmek insanların hastalıklarını bilmek gibidir. Hastalık bilinmesse hastalar tedavi edilemez!
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The Nation’s Identity
& Those Who Mislead It
f we cannot distin- tors and who are their
guish between what descendants?
belongs to you and what Who belongs to this nadoes not, the nation can- tion and who does not?
not establish its own If we do not know this
identity. It will become then in every minute we
unrecognizable even to fall into a trap.
itself.
tut
tut
Our ancestors, whose
Who are we? We want blood was pure and noto see our own identity ble, because of their pucard.
rity were deceived by a
Who are the Turks? How bunch of ill bred kafirs.
and from where did they To identify them is the
come?
same as identifying a
sus
human illness. If you do
Who are the Kurds? not identify the disease
Who are their ances- you cannot find the cure.
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ulüm devam ettikçe, dünya rahat olmaz. Bu dünya
Şarktan Garba, gün
doğusundan gün batısına, çürümüş, çivisi sökülmüş, tamir
kabul etmez bir hale
düşmüştür!

s long as oppression
(zulum)
continues this world
will not be at peace.
This world, from East
to West, from the rising of the sun to its
setting, is rotten, uprooted and beyond
repair!
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ürt ismi Büyük Selcuki imparatorluğunun kurucuları olan
Kırmanşahlara sonradan verilmiş olan uydurma bir isimdir onların asılları Kırmanşah
Hz.den gelmektetir.
nlar Kürt değil
Kırmanşahlardır!
Kırmanşahlar o kadar
heybetli cesur ve cengaver idilerdiki, bütün
Haçlıların mağrur oldukları kalabalık ordu-

O

Avrupanın en kurumlu
kralı arslan yürekli Riçarda mağlüb ve haçlıları perişan etmiştir.
Bu kat’i galibiyetten sonra bir kere daha haçlı seferleri olmamıştır.
Bu mubarek Allahın evliyası ve gazilerine Cenabı Hak Firdevs cennetleri nasib eylesin.

larını Salahuddin Eyyubi Hz. Perişan etmiş
ve Kudsü Şerif ’e onlara
ayak bastırmamıştır.
Kırmanşahlarda İslam
ve yüce Peygamberine
o kadar sevgi ve saygıları vardı ki, kendilerinden çok üstün ve kuvvetli olan yüzbinlerce Haçlı
ordularını mağlub ve perişan etmişlerdir.
Ve Haçlılar Kudsü şerifden bir kere daha gelmemek üzere çekilmişlerdir.

The Sword of Salahuddin

T
...1.s’nin devamı

“Kürt” mü? “Kırmanşah” mı?

...cont. from p.1

He defeated Europe’s
proudest king, Richard
the Lionheart, and scattered his crosses. After this definitive victory there were no more
crusades. May Allah reward this blessed saint
and warrior of God with
an abode in the Highest
Heaven.

Is It “Kurd”? or “Kirmanshah”?

he name ‘Kurd’ is
a made-up name
given later to the Kirmanshahs who were the
founders of the great
Seljuk Empire. The ancestors of the Kurds
descended from Hazret Kirmanshah. They
should not be called
‘Kurds’. They should be
called Kirmanshahs. The
Kirmanshahs were such
courageous and mighty
warriors that, under
the leadership of Hazret Salahuddin Al-Ayy-

oubi, they destroyed the
proud hordes of Crusaders and prevented their
feet from stepping on
the Holy Land. The Kirmanshahs had so much
love and respect for the
Holy Prophet (sas) that
they were able to defeat
and destroy the far superior 100,000-man Crusader army. They both
defeated them and demoralized them. And
the crusaders were hesitant to come another
time to the Holy Lands.

