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Karl Marks’ı Gördün Mü?

edi:	Ben hiç
bir şeye inanmam
Dedim: Kendi var oluşuna da mı?
Dedi: O başka hem onu
hiç düşünmedim

M

Muvaffakiyet

Dedim:
İnanmadığın
nedir?
Dedi: G ö r m e d i ğ i m
herşeydir.
Dedim: Peki sen Karl
Marks’ı gördün mü?

uvaffakiyetin –başarının- şartı her işin planlı ve tertipli olarak ele alınmasındadır.
Buna işin şansı da
diyebiliriz.
Hiçbir iş tam manasiyle planlamadan –tahmin veya
zan üzerine- muvaffakiyete ulaşamaz. İşlerin başarıya ulaşmaları
ehil kimseler sayesindedir.
Yoksa işler ehline
emanet edilmedikçe başarı şansı sıfıra inecektir.

H

Dedi: Görmedim
Dedim: Öyleyse ona nasıl inandın?!
Kominist çocuk cevap bulamadan perişan
döndü.

T

he condition for success is that everything should be handled according to a plan
and an order. This
is what we can call
that work’s fortune. No work can
reach success only
by guesswork and
assumption, without proper planning. The success
of any work is due
to the expertise of
the people handling
it. If you do not entrust the work to the
proper people, its
chance for success
falls to zero!

I said: What is it you do
not believe in?
He said: Everything that
I do not see.
I said: Ok then! Have
you seen Karl Marx?
He said: I have not!
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Success

Have you seen Karl Marx?

e said: I do not believe in anything!
I said: Not even in your
own existence?
He said: That is different
and actually I have never
thought about it!

THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

I said: If that is so, then
how is it that you believe
in him?
kkk
The Communist boy left
confused & unable to
answer!

Tarih Tekerürden İbarettir

Y

Will History Repeat Itself?

T

ukarıdaki
Alman
he picture above is a photoİmparatoru’nun Osmanlı
graph of the German EmSultanlarının Sultanlık üniforperor putting on the uniform of
ması ile fotoğrafıdır.
the Ottoman Sultan.
Ne idik ve ne olduk? Ey şanlı
What we were and what we have
millet düşününüz ve resimdeki
become!
heybet ve şerefi ibretle seyrediO great nation think! Observe
WRITTEN
niz. TC’nin ne askeri ne de sithe majesty & honor in this picby
vil böyle gözler kamaştıran bir mawlana ture and take wisdom from it!
üniformaları olmadığını dü- sheikh Contemplate the fact that TR’s
nazim
şününüz. Acaba bir gün böyle
uniforms, whether military or
al-haqqAnI
gözler kamaştıran ve yaşartan in lefke, civilian, could never catch the
bir manzarayı görebilecekmiyiz cyprus eye. I wonder will the day ever
-mümkindir- çünkü Tarih bir For The Daily come again when we can watch
Broadcast
cont’d on p.2...
tekerürden ibaret.
www.saltanat.org
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Muazzam Kudret Sahibi

ilgi ve bulgu
Dikkatle okunacak
ve anlaşılacak mühim
konulardır.
Tespit I
İnsan iki gücün arasında
çalkalanmaktadır.
-Gökyüzünün gücü
-Yeryüzünün gücü
Şüphe yoktur ki gökyüzünün gücüne yeryüzünün gücü karşı duramaz!
İşte çok insanların düşünemedikleri ve takdir
edemedikleri çok mühim nokta budur.
TESPİT II
21. Yüzyılın insanları
bugün çok bir şaşkınlığın içine düşmüşlerdir
onlar ellerindeki Tek-

noloji sayesinde yere ve
göğe hükmedebilecekler
mi zannetmişlerdi.
Halbuki bu zanları çok
yanlış çıkmıştır. Çünkü;
-ümid olunmayan yağmur ve seller
-hayal edemedikleri volkanlar
-zelzele ve yangınlar
-denizlerin karalara hücumları –Tusu nami-ler
-ansızdan kopup gelen
kasırgalar –Horikanlar.
İnsanları ve teknolojilerini perişan etmiştir. Soruyoruz ey atom silahlarıyla öğünen böbürlenen
ve teknolojilerine tapan
şaşkın insanlar ne duruyorsunuz?!

Gökyüzünün
gücüne
karşı kuvvetinizi ve gücünüzü
göstersenize
gösterecek gücünüz yoksa biraz kendinize geliniz ve sizin yeryüzünde
olan gücünüz üstündeki Muazzam Kudret Sahibine boyun büküp onu
ululayınız. Yoksa daha
ümid edemiyeceğimiz
gökyüzünün kahrı sizin
tozunuzu bırakmayacaktır.
Ne yazık ki! Şeytani efkarlar, insanlığı yok ve
perişan edecektir.
Biliniz.Gökyüzünden
inen İlahi kahra karşı durmak mümkün değildir.

...cont’d fom p.1

a scene like this that brings both
pleasure and tears to the eyes. Is
that possible?! Because, as it is
said, history repeats itself!

M

antar ne kadar
büyüse
ağaç
olmaz.
kuk
Teneke ne kadar boyansa
altın olmaz.
kuk
Atlas semer vurmakla
eşek
eşeklikten
kurtulmaz.

MANTAR!

kuk
Her zengin adam olmaz.
kuk
Uydurmalar kimseye yar
olmaz.
kuk
Yakıştırmalar
boşuna
emektir karın doyurmaz.
kuk
Hakikat keskin kılınçtır

karşısında durulmaz.
kuk
Olduğundan
fazla
görüntü güzel olmaz.
kuk
Müslümanlık
doğru
yoldur tutmayan iflah
olmaz.
kuk

I

nformation
&
Diagnosis
Important Topics That
Need To Be Read Carefully & Understood:
Proof I
Man is being tossed
back and forth between
2 powers:
-Heavenly power and
-Earthly power.
Without any doubt
earthly power can never take precedence over
heavenly power! This is
a very important point
that many people never
think about or consider.
Proof II
Many 21st century people have fallen into confusion. Because of the
technology in their control they think that they

M

ushrooms,
no
matter how big
they grow, can never become a tree.
kuk
Tin no matter how much
it is painted can never
become gold.
kuk
Strapping a satin saddle
on a donkey does not relieve it of its donkey-ness.

Majestic Capability

can rule both heavens &
earth. Of course their assumption has been proven totally wrong. This is
proven by:
-the life-destroying rains
and floods
-the volcanic eruptions that could not be
predicted.
- the earthquakes & fires
-the oceans that rose
up and attacked the
land,(tsunami).
-the sudden, destructive
cyclones & hurricanes
All of these have reduced
man & his technology to
wretchedness!
O you confused people,
boasting and bragging
about your atomic weapons and worshipping
your technology, we are

MUSHROOMS!
kuk
Not every rich man is a
Man.
kuk
Deception cannot be
someone’s beloved.
kuk
Trying to look good for
no reason does not fill
one’s stomach.
kuk
Nothing can stand in

asking you…What do
you have to say?!
Show your power and
strength that you imagine can stand up to the
power of heavens! Either show your power
or shrink to your real
size and bow your heads
and extol the Owner of
Majestic Capability over
your earthly power. Or
else relinquish all hope;
heavenly revenge will
not let even your dust be
found!
What a pity! Devilish
ideas cause humanity to
suffer & evaporate!
Know this: it is not ever
possible to stand in front
of Divine Vengeance
(Qahr) descending from
heavens!

front of the sharp sword
of Truth.
kuk
Exaggeration can never make things look
beautiful.
kuk
The ones who are not
walking the true path of
Islam can never reach
success.
kuk

