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on noktaya dayandık –gazeteler- Niçin ve nasıl dayandık?
Bunu sormak milletin
hakkı mıdır? Görünüşte hakkıdır. Lakin bunu
sordurmayan veya sorulmasına izin vermeyen bir Dikta rejimi vardır ve bu rejim sayesinde insanımızın eli kolu
...1.S’den devamı

Son Nokta

ve dili bağlanmış elsiz,
dilsiz, sessiz, sedasız bir
yığın haline getirilmişiz.
1908 Tarihinde Selanikten bir ordu
–Hareket ordusu- kahrolsun İSTİBDAD var
olsun
HÜRRİYET
ADALET ve MÜSAVAT
diye böğürerek İstanbula doğru başı bozuk bir

Bilmiyorsanız, öğreniniz ve gençlere
ve millete bunu öğretiniz.
Öğretmezseniz bu milletin vebalini
çekeceksiniz. Bugün insanımızın kendi hükümetlerine gücenmeleri bu nedenledir? Düşününüz! O zaman millet sizle barışabilir!

W

e have reached
the last point.
How we have lasted this
long is the question?
Why and how did we
reach this point?
Asking about how and
why is the people’s right
but there is a dictatorial regime that refuses to
ask and does not allow
others to ask. Because
of this regime the people’s hands, arms, and

THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

sürü halinde yürümüşlerdir.
Ayrıntılarını öğrenmek
isteyen tarih kitaplarından öğrenebilir.
Tespit:
Bu Selanikten İstanbula yürüyen ordu ne işler çevirdi ve neler yaptı? Neden gençliğe öğretmiyorlar?
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...cont’d fom p.1

teach the young ones and the rest of
the people. If you don’t educate them
then you will be responsible for their
agony. Today our people seem to be
infuriated by their governments.
Think about why and then people will
be able to make peace between you.

last Point

tongues are tied. We are
reduced to the state of a
hand-less, tongue-less,
voice-less,
echo-less,
lump. In the year 1908
an army came from Salonika called the Harakat
Movement.
They came shouting,
“Down with despotism”
and “Hurray for freedom, justice, and equality” until they reached
Istanbul. They came like

a pack of wild animals.
Anyone who wants to
learn more about this
event should look it up
in the history books.
Fact:
This army that marched
from Salonika to Istanbul what schemes
did they scheme and
what acts did they commit? Why is this not being taught to our young
people?

İslamın Azameti ve İhtişamı

W

Mistakes

e will have to learn from
Yanlışlar
mistakes and educate
anlışları öğreneceğiz ve öğalso, because mistakes destroy
reteceğiz! Çünkü yanlışlar
the ability and energy of the
gençliğin kudret ve enerjisini
young people. And the ability of
tüketir ve gençler yakıtı tükenthe youth to function dies like a
miş arabalar gibi dağın başıncar abandoned in the wilderness
da yabanda kalır ve helak oluron top of a mountain.
lar. Biz ne yapıyoruz? Bayram
What are you doing?
yapıyoruz. Niçin? Çünkü Yu- WRITTEN
We are making a festival. Why?
by
nanı mağlub ettik Yunanı mağ- mawlana Because we defeated Greece:
lub etmekle hedefimize varmış sheikh that was our number one goal,
nazim
olduk.
to defeat Greece.
al-haqqAnI
Pek ala! 2. hedefimiz ne idi? in lefke, Okay, Very Good. What about
Sonra 3. hedefimiz ne idi? Son- cyprus your 2nd goal? What about your
ra 4. hedefimiz ne idi?
3rd goal? What about your 4th
Cevap veren yok yoksa bilmi- For The Daily goal? Answer if you know and if
Broadcast
yormusunuz?
you don’t know, then learn and
www.saltanat.org
devamı 4.S...
cont’d on p.4...
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Din Olan Yerde, Mutlak Hürriyet Olamaz

emokrasi
Neleri
Götürmüştür?
Demokrasi denilen en
Dejenere en mantıksız
İDARE SİSTEMİ Milletlerin kadimden beri biriktirdikleri bütün maddi ve manevi değerlerini yağmalamıştır. Maddi zararı manevi zarar
çok fazla geçmiştir. Çünkü DEMOKRASİ denilen çılgınlık idaresi milletlere verdiği
hudutsuz hürriyetle Dinlerin getirdiği
Bilhassa İSLAMIN getirdiği
bütün Disiplini süpürmüş
Din ve inancı vicdanlara

T

ESPİT
Tarih 24
Şubat 2011. Bugün
Bütün Dünya LİBYA
Cebbarını kınayıyorlar.
Ey Türk Milleti hiç siz
TC cebbarını kınayan
bir yazı bir söz işittiniz
mi? Hayır çünkü onu kınamak veya icraatlarını
tartışmak yasak ve büyük suçtur. Çünkü o kutsallaştırılmış ve her icraatı alkışlanmıştır.

hapsetmiş ve tezahürüne
dini emirlerin yürümesine engel olmuştur.
Çünkü Din olan yerde
mutlak hürriyet olamaz.
Mutlak hürriyet Rejimi
olan Demokraside, de
mutlak Disiplin demek
olan Din ve bilhassa İSLAM olamaz.
Hakikat böyle iken şuna
teessüf –esef- edilir ki
bir sürü akılsız Müslü-

The citadel in Egypt

Puthane!

O öylesine bir kişi sayılmıştır ki –adeta- Tanrılaştırılmıştır ve Milleti de öyle algılandırmak
cahdıyle şaşkın etmişlerdir.
Binlerce büstler-putlarve heykellerle Türk vatanını puthaneye döndürmüşlerdir.
Niçin? Kazzafiyi kınayıyoruz da bizdeki binlerce Kazzafi mezhebin-

manlar ve onları temsil
eden Batının yetiştirdiği ve kafalarını Demokrasi zırva ve batılıyle iğfal edip doldurduğu bir
sürü de sıbyan –çoluk
çocuk- kabilinden LİDERleri ki! Bunlar kendi ülkelerinden tıynetleri itibariyle kötü seçilmiş
en azından zayıf karakterli aslında nesebi belli olmayan en karaktersiz kişilerden
seçilmiş kişilerdir.
Bunlara Avrupanın kafiri İSLAMIN
düşmanı her
imkanı verip
üzerimize musallat etmiştir.

de olanları kınamıyoruz. Çünkü başlarına topuz ve yüzlerine şamar
yiyen ve ayakları falakadan kötürüm olup aptallaşan bir toplum haline
getirildik.
Lakin yarının ne getireceği belli değildir. Ve
bizdeki Kazzafi mezhebinde olanların sonları
bu gidişle hiç iyi olmayacaktır.

Where Religion Exists, Absolute Freedom Is Not Possible

W

hat Democracy
Has Eaten up!
This so-called Democracy is the most degenerate and illogical system of management. All
the material and spiritual values that the nations have accumulated throughout the years
are being preyed upon.
The spiritual damage
is much more effective,
because this so-called
Democracy is a lunatic
management.
With the limitless freedom which it offered the

T

he date is February 2011. The whole
world is condemning the
Tyrant of Libya. O Turkish people have you ever
seen any article or heard
any word condemning
the Tyrant of the Turkish
Republic?
No! Because condemning him, or even discussing his actions, have
been prohibited and are
considered a great crime.
He has been sanctified

people, it wiped out all
the discipline brought by
religion, especially what
was brought by Islam. It
imprisoned religion &
belief in the hearts and
discouraged its manifestation. Where religion
exists, absolute freedom
is not possible. Also,
within the regimes that
allow absolute freedomthe democratic statesabsolute discipline, especially Islam, cannot
truly exist.
The truth is like this
then. Pity the whole lot

A House of Idols!

and all his acts applauded. He is a man who is
so treasured that it is as
if he is a god or at least
they want the people to
see him that way. This is
confusing to the people.
They have turned the
Turkish nation, with all
their idols and statues
into nothing but a house
of idols.
How can we condemn
Qadhdhafi when we
have 1000’s just like him

of no-mind Muslims
and their representatives who were brought
up in the West, whose
minds are full of & deluded by, the falsehood
of Democray. A lot of “
child-like“ leaders were
elected in their countries
from the worst bunch &
of the frailest character.
These elected ones, with
no clear descent and no
character, allowed all the
enmity towards Islam
held by the unbelieving
West, to rise up and take
control over us!

and we do nothing to
condemn them?
We have been reduced
to the status of a foolish mob on account of
the many hits on the
head, slaps on the face,
and caning of the feet we
have endured.
But you do not know
what tomorrow will
bring. Those who are of
the Qadhdhafi school
will never arrive at a
good end.

