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Dinsizlik...

in hayata hakim olmasa, cemiyet dejenere olur.
Dinin hayata hükmetmesi ancak Dine dayalı
devletle mümkündür.
Dinsiz cemiyetlerde:
Kin, kıskançlık, düşmanlık gırlaa!
Ahlaksızlık, yalan dolan,
üç kağıtcılık furyaa!
Tembellik, iş beğenmemek huryaa! Hırsızlık cinayet hesaba gelmez.

Nerde Laik ve Dinsizler ne yaptınız gösteriniz?! Mabedsiz Millet
yapmak istediniz!
Lakin şahlanan Millet
size uymadı ve üzerinize LAİKLİK çizgisini
çekti!
Yaşasın İmanlı rejim, kahroldu İmansız
rejim!
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...cont.from p.1

opening of another, showed the whole
world what faith could
accomplish and what it
was capable of. Where
is secularism and atheism? Show us what they
can accomplish. They
wanted a nation without a place of worship
but the people reared
up and would not comply and through it
Secularism
they drew a line. Long
Live the regime with
faith. The regime without faith is finished.
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f religion is not controlling life then the
community will degenerate. For religion
to control life the state
must also be ruled by religion. In a non-religious
community
Rancor, jealousy, and
hatred abound;
Rudeness, lying, and
cheating are found;
Laziness, idleness, and
thievery are all around.

İslam Niçin
Geldi?
üslümanlık zalimlerin elinden ezilen insanları kurtarmak
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 nizam
da yoktur. İslam nizamı
zavallı insanları nemrudların elinden kurtarmak için gönderilmiş
İlahi kanundur. İslamda
insanları hapislerde ezmek ve çürütmek yoktur.

Irreligiosity...

I

Why Did Islam
Come?

slam came to save human beings from the
hands of the oppressive
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.

537 yapılmış kilise, 1453’dan sonra camiye
cevrilmistir. 1934 sonra muze olarak acildi.
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In Greek: “Holy Wisdom” is a former basilica, later a mosque and now a museum.

Mabed-Millet

ukardaki azametli resim
Fatih Sultan Mehmet
Han Hz.nin kılınç ile fethedip camiye çevirdiği Aya
Sofya camii şerifidir. MabedMillet dengesinin muazzam
bir tezahürüdür. Mabedsiz
millet millet değildir.
Mühim bir tarihi gerçek İstanbulun fethine sebeb
İMAN ve İSLAMdır. İmanla
bütünleşen Millet nelere kadir olunabildiğini olabileceğini bütün cihana göstermiş
bir çağı kapatıp, yeni bir çağ
açmıştır.
devamı 4.S...

The Witness To A Nation
he magnificent picture
above is the blessed Aya
Sophia that Hazret Fatih Sultan Mehmet Han conquered
by the sword and turned into
a mosque. It is a great example of how a place of worship
manifests the nation. A nation without a place of worship is not a nation.
It is an important historical
fact that the reason Istanbul
was conquered was surely,
Iman (faith) and Islam. The
nation united by faith, in the
closing of one epoch and the
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Judgement
is Near

f jobs are given
to other than the
ones who are qualified to do them then
the Day of Judgment is near. – Hadith Sharif. In 1789
the infamous French
Revolution occurred
and we entered a
new epoch. Until
today Democratic
Demagoguery and
Sophistry continue.
The first premise of
Democracy is to give
jobs to people other than the ones suited
to do them. The people
chosen by election do
not immediately understand the work before
them. The biggest proof
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that they do not understand is the fact that they
are continuously issuing
new laws. It is not laws
but a qualified authority
and expert workers who
manage a country.

Kıyameti
Bekleyiniz

şler Ehli Olmayana
Verildiği Zaman,
Kıyameti BekleyinizHadis Şerif. 1789 Büyük Fransız İnkilabı
ile bu devir girmiş ve
günümüze kadar Demokrasi demagoji ve
safsatası adıyla devam
etmiştir. Demokrasi
işlerin ehil olmayanlara verilmesini ön tutar. Seçim ile gelenlerin hemen hepsi işten
anlayan kişiler değillerdir. İşten anlamadıklarına en büyük
isbat, boyuna kanun çıkarmalarıdır. Çünkü bir
memleketi kanun değil
işlerin hakkından gelen
otoriter ve iş bilen kimseler idare eder.

Dönünüz!

y insanlar!
Kutlu İslam ülkesini arayınız!
İnsanlığın kurtuluşu oradadır!
Ey insanlar insanlığnıza dönünüz!
Ey Müslümanlar Müslümanlığa
dönünüz!
Ey Türkler Osmanlılığa dönünüz!
Ey Kıbrıslılar kendinize dönünüz!

gözetiyor.
Ey insanlar insanlığını unutanlar,
ıskartaya çıkanlardır.
Ey Müslümanlar, İslamı bırakanlar,
ıskartaya çıkanlardır.
Ey Türkler! Osmanlının dünya üzerinde bir ağırlığı ve şerefi var idi.

Osmanlıyı bırakanlar şimdi hem
Çark-ı felek dönüyor, ıskartala- zibil hem de ıskartanın ıskartası
rı atıyor; asil ve kıymetli olanları oldular!

Yanlışlıklar!

Wrong Doings!
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o they not take
into account
the evil consequences of their Laws?
If they do take this
into account then
why do they persist in making these
laws?
The police crush
the citizens with
the law. The army
crushes the Nation
with the law.
The
government
crushes its own people with the law.
Why? Is the only purpose of these laws to
crush the people?
Until today hundreds of
laws have been made.
None of these laws have
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anunlar
kötülükleri
önleyemiyorlar
Öyle ise niye KANUN yapmakta ısrar ediyorlar?

been applied in a humane fashion. Thousands of police, thousands
of
soldiers,
thousands of secret police crush the people
with these laws. Why?!

Return!

Mankind! Look for the fortunate
Muslim countries. The salvation
of humanity is there!
O Man return to your humanity!
O Muslims return to your Islam!
O Turks return to your Ottoman
Tradition!
O Cypriots return to your natural
selves!
As the wheel of life turns it discards
the waste and protects the noble and

Polis vatandaşı yasa
ile eziyor. Asker
yasa ile Milleti eziyor. Hükümet kendi
halkını yasa ile eziyor. Niçin? Bu yasalar hep insanları ezmek için midir?
Bugüne kadar yüzlerce YASA yapılmış
ve bu YASAların hiç biri
İNSANca uygulanmış
değildir. Binlerce polis,
binlerce asker, binlerce
gizli polisler YASAlarla
milleti eziyorlar. Niçin?

the valuable.
O Mankind, the ones who have forgotten their humanity are the ones
discarded as waste.
O Muslims, the ones who left their Islam are the ones discarded as waste.
O Turks, the Ottomans had substance
and honor in the world. The ones who
discarded the Ottomans have become
both garbage and the waste of the
waste.

