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Dinimizi Savunma Temel Hakkımızdır

1.asırda bütün ileri
ülkelerde:
Düşünce,
Vicdan
ve inanç, Teşebbüs
hürriyeti,kanunların garantisi altındadır.
Aslında ileri ülkelerin
ilke veya prensip olarak
gözettikleri bu üç temel
haklar, İSLAMIN getirdiği ve savunduğu haklardır.
İslam hiçbir zaman tutucu olmamış, zamanın
akışı içinde temel insan haklarını gözetmiştir.
Yeni TC hükümetine gelinceye

A

kadar,kurulmuş ve yaşamış ve şeriat kanunlarını
tatbik etmiş -uygulamışolan 40 adet İslam devletleri, sultanlıklar veya
imparatorluklar olarak,
insanların temel hakları
olan düşüncelerine, vicdan ve inançlarına ve teşebbüs -atılım- hürriyetlerine, kanun zoru -kaba

kuvvetle- tahakküm etmemişler ve tab’aları
olan her din ve mezhebten insanlara , en büyük
bir hoşgörü -toleransgöstermişlerdir.
Hiçbir İslam devleti ve
bilhassa -özellikle- Osmanlı Devleti, kendi hudutları içerisinde yaşayan -Hristiyan olsun, Yahudi olsun -insanların
din ve inançlarına
ve ayin ve kilise ve
havralarına karışmamış ve devlete
karşı gelmedikleri müddetçe, onları himayeye devam
etmiştir.

Protecting Our Religion Is Our Fundamental Right

ll the modern states
of the 21rst century have freedom of
thought, belief, and enterprise. These freedoms
have been guaranteed
by law. In actuality these
freedoms, which the
modern states are protecting, are also fundamental to Islam, brought
by Islam and protected by Islam. Islam is always protecting human

rights within the context
of the times. Established
on, living, and applying
the laws of Shariat, 40
Muslim states, sultanates
and empires, have protected people’s human
rights, the freedom of
thought, belief, and endeavor, without restrictive laws or the use of
force. And they showed
an immense amount of
tolerance towards peo-

ple of different religions,
and different schools of
thought. Not a single
Muslim state, in particular the Ottoman state,
ever interfered with the
religion, beliefs, practices, churches or synagogues, of any of their
citizens whether Christian or Jew.
As long as they did not
oppose the state they
were given protection.
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yasofya Camii Şerifi
millete sorulmadan tek
diktatörün emiryle kapatılan Fetih Sembolu. Ayasofya camii şerifi bunu kapattıran diktatör bir kanun yapıp: her kim Ayasofya kapatıldıktan sonra orada iki rekat kılarsa mahkemeye verilir ve cezalandırılır.
Ne acayip bir hüküm bu!
Hani Demokrasi halkın idaresiydi. Bu haltı eden CHP
cevap versin ve sonra milleten oy istesin!
Ve bilsinler ki AYASOFYA
yakında açılacaktır!
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he holy mosque called
the Aya Sofia, the unique
symbol of the Fatih (opening
of Istanbul/Constantinople),
was closed by the sole order
of the dictator without the
consent of the people.
The dictator who shut it
down, made a law that, from
then on, whoever prays 2
rak’ats in the Aya Sofia, can
be taken to court & punished. What a strange law!
Where then is Democracy
and the government of the
people? JHP (Republicans),
the one who is making
cont’d on p.3...
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DEMOKRASİ BATILDIR!

ESPİT, BİLGİ ve
BULGU
HALK Kendi kendini
İDARE EDEMEZ!
Ey aklı ermeyen ayak takımları ilk Demokrasi 1789 de Fransa’da piyasaya sürüldü alışve-
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he Prophet (sas)
said, Al Haqq (swt)
does not like an oppressive (doing zulum) ruler.
Qaddafi, why is he killing his people?
People know that he is
wrong and that’s why
they do not want him.
Qaddafi removed the
Holy Quran – The Shar-
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rişi yapıldı ve tecrübesi
edildi.
Kaça mal oldu?
Aşağa yukarı milyonlarca masum insanların hayatına ve binlerce yıllık
Tarihi şehirlerin ve içindeki nadide eserlerin yı-

A Prophetic Saying

iat - and replaced it with
the so-called “Green
Book”, the invented
book that he wrote.
The whole point is that
the people are now ready
to pay with their lives in
order to reject Qaddafi’s
fabrications.
And the Turkish government, by standing beside

kılıp yakılmasına ve bir
medeniyetin sönmesine
mal oldu. Görenler işitenler ve içinde yaşayanlar beğensin!
İşte halkın kendi kendini idare etmesinin ilk
görüntüleri.

Libya’s dictator, forgot
the weight of the injustice under which his
poor people labor.
How sad! How very sad!
The TR should not have
done this because the
same can happen in the
TR too! People who act
without thinking, quickly regret it!

Democracy Is Falsehood

ertainty, Information, Diagnosis
People cannot rule
themselves!
O clever, scum, Democracy first appeared in the
marketplace with all its
dealings and was first
sampled in the French

revolution of 1789. And
what was the cost?
More or less, the lives
of millions of innocent
people, and the thousand-year-old historical
city, and the destruction
& burning of its precious
monuments, and the ex-

tinction of a great civilization, that was the cost.
Let the ones who witnessed it, or heard of
it, or lived it, appreciate it! Here is the first
example of the people’s
rule of themselves by
themselves!
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eygamber sözü, “
Cenabı Hakk Zulmeden Devlet adamını
sevmez.” Kazzafi niçin
milletini öldürüyor?
Millet onun kötü olduğunu bildikleri için istemiyorlar. Çünkü Kazzafi
Kuran’ı Kerimi – Şeria-

Peygamberin Sözü

tı – kaldırıp kendisi yeşil
kitap diye uydurma bir
kitap yapmış.
Ve bütün mesele Kazzafinin uydurmalarını
milletinin canı pahasına
olsa da red etmeleridir
ve TC devleti Libya diktatörünün yanında yer

alırken zavallı halkın zulüm altında kaldıklarını
unutmuş. Yazık ve çok
yazık! TC devleti böyle yapmamalıydı olur ki
aynı hareket TC’de de
meydana gelsin! Düşünmeden iş yapanlar az
sonra pişman olurlar.

Tespitler

Certainties

uuTESPİTuu
erlerde ve göklerde MUTLAK HAKİMİYET yalnız ALLAHındır.

Y

uuCertaintyuu
bsolute sovereignty on Earth & in
the Heavens is only for
Allah.
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uuTESPİTuu
Yerlerde ve göklerde ne
varsa hepsine istediği
gibi HÜKMEDEN yalnız ALLAHdır.

uuCertaintyuu
Only Allah can rule
whatever is on the Earth
& in the Heavens as He
likes.

uuTESPİTuu
Yeryüzünün en şerefli mahluku İNSANdır.
Ona da yalnız ALLAH
HÜKMEDER.

uuCertaintyuu
The most honorable
creature on Earth is the
human being, and only
Allah can rule him.

uuTESPİTuu
...cont’d fom p.1
Demokrasi küfürdür!
Çünkü insanın insana such a mess, should provide an explanation and
hükmetmesidir.
then they can ask for the
people’s votes! And they
uuTESPİTuu
İSLAMİYET asla De- should know that the
mokrasi saçmalamasını Aya Sofia will be open
again soon.
kabul edemez.

uuCertaintyuu
Democracy is disbelief
(kufur) because Man
cannot rule Man.
uuCertaintyuu
Islam can never accept
the absurdity called
Democracy.

