Tarihde

M

illeti ayakta tutan
DİN faktörüdür.
Din Faktöründen yoksun olan milletler ve toplumlar az zamanda yıkılır ve tarih sahnesinden
silinirler. Bu tarihin milletlere tayin ettiği değişmez bir HÜKÜMDÜR.
Bu değişmez mahkümi-

yeti TARİH ten
öğrenebilirsiniz. Lakin maalesef bu Tarihi
gerçeği biz genç
nesillere öğretemiyor veya öğrettiremiyoruz.
Nedeni: çünkü
Demokratik ke-

Din

Doğruluk
oğruluk yıkılmaz
Doğrular huzurludur.
juj
Yalan yılandır birgün
sahibini sokacaktır.

Truth
ruth cannot be
demolished.
True ones are the
happy ones.
juj
Falsehood is a snake
that will, one day,
bite its possessor.

D

W

that can be observed
through the study of
history.
But unfortunately we
don’t teach our youth
these historical realities nor is it allowed to
teach them. Why? Because democratic regimes do not give permission. If they gave
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Religion in History

hat keeps a nation
standing strong is
the religious element.
The nations and societies that are devoid of this
element are very quickly destroyed and erased
from the theater of history. This is an unchangeable historical principle.
It is an unchanging rule

THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

simler buna izin vermiyor. Eğer verseler yıkılma korkusu onları ürkütüyor. KKTC maalesef henüz bu gerçeği göremedi. Veya görmek istemiyor. Bunun içindir
ki günden güne eriyip
tükenmeye doğru gidiyouz.

permission they would
be terrified by the fear of
destruction.
The Republic of Northern Cyprus, unfortunately, also never saw this reality, or never wanted to
see it. That’s why, day by
day, it is getting weaker
and is moving straight
towards destruction.

The magnificence of Sultanate

Avrupalı Kral DolmaBahçe Sarayında

Bugünkü Yaşamda...
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Today’s Life

y insan!
Man, know that Allah
Bilesinki Allah Te’ala Hz.ri
(swt) sent His last Prophson Peygamberi Hz. Muhamet, Sayyidina Muhammad (sas)
medi (aleyhisselam) bütün infor all humanity, both as a givsanlığı sapık ve çarpık yollarer of good tidings and as a wardan bütün çirkin işlerden kurner, in order to save them from
tarmak için hem mücdeleyiperverted and twisted ways and
WRITTEN
ci hem sakandırıcı olarak gönfrom any ugly action.
by
dermiştir . Biz bu yazılarımız- mawlana We will show in these writda o Sakındırcı Peygamberin sheikh ings of ours how this warning
nazim
ümmetlerini-bütün bugün yaProphet protected his nation –
al-haqqAnI
şayan insanları- nasıl korudu- in lefke, all people alive today – and how
ğunu ve getirdiği MUAZZAM cyprus he brought them the great and
ve MUHTEŞEM Nizam ve İnmagnificent Order and Orderlitizamı-kısa yoldan-İSLAMI bilness that we know as Islam. We
For The Daily
dirmeye çalışacağız. Tevfik Cewill attempt to make it known,
Live
Broadcast
nab HAK’dandır.
and success is from Al-Haqq.
www.saltanat.org
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İnsanlığın Düşmanı...

nsanoğlu
yeryüzüne ayak basıp Hakkın Saltanatını kurmakla
mükellef kılındığı andan
itibaren Şeytan onun
karşısına batıl ile çıkıp
yeryüzünde kendi -Şeytan- saltanatını kurmak
için bütün hırsı ile seferber olmuştur. Maksat
Ademoğlu rahat olmasın
huzur bulmasın hayat ve
ölüm ötesinde neş’e ve
ebedi saadetten de mah-

rum kalsın ve daha açıkcası hayır ve rahat bulmasın der.
Yani Şeytan insanoğluna düşmanlığını ilan etmiş ve bunu hem aşikare, çok yerde de insanları aldatmak için maksadını gizlemiş ve güya
en büyük “insan hakları”
savunucusu kesilmiştir.
Bunu fark edemeyen
milyonlarca
okumuş
rütbe kazanmış, ilim de-

recesi almış bey, paşa,
profesör, Siyasetci, Politikacı, bürokrat, düşünür geçinir, reis, mühim
VIP kişiler Şeytanın tuzağına düşmüşler ondan
meded ve yardım ummuşlar onun izini kaybetmemek için kendilerini feda etmişler lakin
yine Şeytana yaranamayıp sonunda onun tuzağına düşüp perişan ve
sefil olmuşlardır.

The Enemy of Humanity...

S

ince
Man
first
stepped on Earth and
was made responsible
for protecting the Sultanate of Haqq (Truth),
the devil has opposed
him with Batil (falsehood). In his attempt to
establish his own sultanate on earth the devil fervently tries everything.
His goal is to leave the
children of Adam neither peace nor happiness
in this life and nor contentment or eternal hap-

piness after death. This
clearly means that they
will never find any peace
or happiness anywhere.
Shaytan has openly declared his enmity to the
children of Adam in
many ways. He hides
his enmity, in order to
deceive the children of
Adam, by pretending to
be the defender of “human rights”.
Millions of educated
people with titles, and
with high degrees, Beys

& Pashas, professors,
politicians, bureaucrats,
so-called thinkers, presidents, & important people are not aware of this
point. They fall into the
devil’s trap, hoping for
his support, and willing
to sacrifice themselves
in order to follow his
steps. Yet they can never be good enough for
shaytan, and finally, fully ensnared in his trap,
they are left wretched &
miserable.
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...Laiklik

avgamız LAİKlik
değil
Davamız LAİKlik bizi
nereye götürüyor veya
LAİKliği kabul etmemize sebep nedir? Ve LAİKlik bize ne kar ettirdi?
Veya LAİK olmakla ne
kazandık? Ve LAİKlik
TC vatandaşı olarak Yalnız Müslümanlar için mi
işletiliyor yoksa TC deki
azınlıklar-mesala Rumlar, Ermeniler yahudiler
v.s – hakkında da LAİKlik ilkesi işletiliyor mu?!.

O

Bildiğimize göre Yahudiler asla LAİK liği-hatta
kendi vatanlarında bilekabul etmeyip Dini bir
Devlet olmakla İSRAİL
meşhur olmuştur. O halde TC makamlarına soruyor ve cevap istiyoruz
ki TC vatandaşı yahudiler LAİK olmayı kabul
için zorlanıyorlar mı?
Şimdiye kadar Gazete
veya başka yayın yollarında böyle bir şikayet
ne görülmüş nede işitilmiştir.!

...Secularism

ur quarrel is not
with secularism.
But our point is simply, where has secularism gotten us? Or, what
are the reasons for us to
reject secularism? And,
how has secularism benefited us? Or, what did
we gain by becoming
secular? And does secularism apply only to the
Muslim citizens of the
Turkish Republic? Or
do they apply the rules
forcing secularism to the
minorities of the Turkish Republic, such as the
Rums, the Armenians,

the Jews etc. According
to our information, Jews
never accept secularism,
even in their own country. Israel is well known
as a religious state. In
this instance, we’re asking the responsible ones
in the Turkish Republic
and we’re expecting an
answer. “ Are the Jewish citizens of the Turkish Republic forced to
become secular?” Up
till now, we have never
heard a complaint or any
mention of the sort in
newspapers or any other
media!

