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ARAMA
PARA
DAYANMAZ!
Ey insan anlayışlı ol!
Çünkü anlayışı olmayan hayvandır. Diyorlar ki Yunanistan battı
–yani iflas etti- insanlar sokaklarda nümayiş
yapıyorlar,
hükümeti
suçluyorlar.
Paramız yok paramız
kalmadı pankartlarını
asıyorlar,
bağırıyor
çağırıyorlar.
Herşeyin bir sebebi
vardır- acaba hiç bir
akıllı adam çıkıpta Yu-

T

here
Is
Never
Enough Money for
Haram!
O Man Understand!
Who is without understanding is like an animal. They say Greece
is drowning – meaning it is bankrupt. People are demonstrating in
the streets, blaming the
government. They hold
up their signs, shout &
scream, “We have no
money left.” Everything
has a reason. I wonder,
has any wise man stood
up and declared for what
reasons Greece became

Kriz Geçiren Helenler!
nanistan şunun için battı
diyor mu? Asla
Öyleyse, hastalık teşhis
edilmeden hekim ne
ilacı verebilir.
TEŞHİS şudur ; çünkü
Helenler –Yunanlılarsavurgan
ve
de
haramzade kimselerdir.
Rumlar çok bonkör ve
çok savurgandırlar.
Hem haram yerler, hem
haramı içerler, hem
haramı işlerler.
- Bunlar yalnız Helenlere
mahsus değildir.
Çünkü bugün bütün mil-

Greece In Crisis!

bankrupt? Never!
If not, what remedy can
a doctor prescribe without first diagnosing the
illness?
The diagnosis is as follows: It is because the
Greeks(the Helens) are
wasteful and indulge
in forbidden things
(haram). Greeks are generous but also extravagant. They eat haram.
They drink haram &
they do haram. This is
not unique to the Greeks
only, no. Today all nations are following the
same way. They are only

letler de aynı yolda keyif
ağalığı sürüyor, sonra
da paramız kalmadı şu
hükümet bizi iflas ettirdi diye caddelerde at gibi
koşturup eşekler gibi
anırıyorlar.
Hayır sizi hükümet
batırmadı lakin HARAM
sizi batırdı. Bu hitap bütün kriz geçiren insanlara
aittir.
Şu
hakikatı
insanlar bilmeden krizden
kurtulamazlar.
Harama para dayanmaz
Buyurun sarhoşlar!

interested in their pleasures and then, “We have
no money left. This government has made us
bankrupt.” They run in
the streets like horses,
braying like donkeys.
No! The government did
not cause you to drown
but haram did.
This message concerns
all those suffering from
crisis. Without knowing this truth, people
can never be saved from
the crisis. There is Never
Enough Money to Satisfy Haram. Here you are,
drunkards!
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ukardaki resim Cennet mekan
Cihan Padişahı Sultan Abdülhamid Han Hz.’nin at üzerinde görünen
pek heybetli -görkemli- resmidir.
Bu resim bütün Avrupa’yı ürküten
Osmanlı’nın ananevi kudret ve heybetini temsil eden çok manalı bir resimdir.
ukuku
Ne yazık ki Balkan komitacılariyle,
çingeneleri muazzam İmparatorluğumuzu on sene gibi çok kısa bir zamanda yıkmışlar ve ehli salib olan –haçlıları- milletin başına bela sarmışlardır.
Bu belayı milletin başına saranlar da
hayır yüzü görmemişlerdir.

he picture above is of the world
famous King, Sultan Abdul Hamid Han Hz. riding a horse. It is a
majestic, utterly splendid picture.
It is a picture that depicts the magnificence & power of the Ottoman
tradition that terrified the whole of
Europe. It is a very meaningful picture. What a pity that the scum of
the earth, together with the secret resistance groups of the Balkans, in 10
years or less, destroyed our great empire and that the people of the cross
besieged the people with all evil. May
those who besieged the people with
this evil never see any goodness!
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Kaybolan Değerlerimiz ve Kaybedilen Hazinelerimiz

aybolan
değerlerimiz
Kaybedilen
hazinelerimiz
Taru mar edilen ata yadigarlarımız, yıktığımız
bir Tarih, rezil ettikleri
Saltanatımız, pay’i mal
edilen şanlı mazimiz.
Yıkılan camiler, harap
edilen yola parka çevrilen meşhedler –mezarlıklar- , şanlı ecdadımızın yıkılan türbele-

ri, Manevi Sultanlarımız
Evliyaullahın yıkılan ve
rezil edilen tekke ve dergahları.
Asil millet ve devletimizin mühürleri olan her
şeyimizin, kasten yıkılmaları ve rezil edilmeleri, kapılarına kara kilit
takılmaları. Evliya ziyaretlerini inkar etmeleri
ve içeri girenleri hapsetmeleri ve cezalandırmaları ve bütün ecdad ya-

digarlarını harap olmaya terk etmeleri , bütün
ziyaretgahlara kara kilit
vurmaları.
1000 yıllık hazine eserlerimizi okunmasın ve bilinmesin diye, İslam yazısını bir gecede yasaklamaları ve İslambolun fetih sembolü Ayasofya’yı
camilikten çıkarıp Müzehane yapmaları!
Ve daha neler neler yapmaları.

Dünyanın Gittiği Yol

T

espit, Bilgi ve Bulgu
Dünyanın gittiği yol
çıkar yol değildir.
Niçinleri?
Nedenleri?
Cevap veriniz beyler paşalar ve efendiler.!
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Cevabını bekliyoruz.
- Kaldıysa ulemalarımız
hocalarımız- konuşunuz
TC’ yi kuranların maksatları İslamı yıkıp, başka din mi getirmekti?
Eski inançlarımızın ye-

rine hangi yeni din ve
inancı getirdiler söylesinler ve bütün tahribat
ve tahrifatı kimler namına yaptılar ve millete ve
müslümanlara neyi kazandırdılar?

The Way The World Is Going

he way in which
the world is going
brings no benefit. Why?
For what reason? Give
an answer O Beys, Pashas, and Effendis. We
are waiting for your answer. And if any scholars or Imams are left, let

them speak.
The goal in founding the
TR, was it to destroy Islam and bring another religion? If so, then
which religion has the
TR brought?
In the place of our old
beliefs, which new re-

ligious belief did they
bring?
Let them announce
in whose name they
brought all the destruction and the deceit. And
what benefit did they
bring for the people &
the Muslims?
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Our Values & Our Treasures

ur values & our
treasures, lost; the
memories of our ancestors, stained & contaminated; a history that we
destroyed; our Sultanate,
humiliated; our great
history, made into a
saleable commodity; our
mosques, destroyed; our
roads, ruined; our graves
& tombs, transformed
into parks; the graves of
our ancestors, destroyed;
the tekkes & dergahs of
the Saints of Allah, de-

molished and disgraced;
everything that signified
our noble nation and
state, deliberately destroyed and degraded;
the doors of the saints,
shut with big black locks;
visiting them denied,
forbidden, and punishable by law; the memory
of our grandparents, destroyed and deserted; all
the maqams, sealed with
black locks clamped on
them; the treasury of
our 1000 year old mon-

uments, unknown and
untaught, forgotten; the
so-called Islamic writing, in one night, forbidden; the transformation of the mosque of
AyaSophia, the symbol
of the conquest & victory of Islambol (“The
Abundance of Islam” the original name for Istanbul), from a mosque
to a museum; and more
& more that was done
and more & more that
happened!

