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karagöz ile hacivat
Günlük haberle-

rin münakaşasını yapı-
yorlar:
Münakaşa, uydurmacası 
Tartışma.
karagöz: be hey hacivat 
bu uydurmaca lisan nasıl 
ve niçin icat edildi?
hacivat: Mirim kara-
göz bunu beni imtihan 
için mi soruyor, sual edi-
yorsun?
karagöz: Ey hacivat 
her ikisi de olabilir yani 
mümkündür.
h : Ey karagöz sen 

ustamsın onun için sana 
birşey diyemem çünkü 
bugün acele bir işe gidi-
yorum.
k : Ey hacivat ne 
gibi acele iş bu yahu?
h : Ey mirim bu-
gün çok önemli yani 
mühim bir iş var ki karı-
ma çıkarsa işimiz iştir.
k : Ey hacivat ça-
buk söyle de telaştan 

kurtulayım.
h : Ey ustam bugün 
seçim varmış belki ben 
de seçilirim diye o mec-
lise gidiyorum. belki se-
çilirim.
k : Çabuk söylese-
ne, ne seçilecekmiş?
h : Ey ustam kara-
göz bir gemiye çarkcıba-
şı seçeceklermiş.
k : pekala! sen bu 
işten anlar mısın?
h : Ey ustam! an-
larım anlamam! İş se-
çimledir, anlamakla de-
ğildir!

karagoz and hajivat 
Discuss the Daily 

News.
k. hey hajivat, this 
made-up language how 
and why was it invented?
h. My boss karagoz, are 
you testing me or asking 
me?
k. O hajivat, either one 
is possible.
h. O karagoz, you are 
my boss and that is why 
I can’t tell you anything. 
anyway today I am in a 
rush to run an errand.
k. O hajivat what kind 
of urgent errand could 

you have?
h. O boss today I have 
a very important some-
thing. If it works out well 
for me I may never have 
to work again.
k. ay hajivat, quickly 
tell me. Don’t leave me 
in the dark.
h. Today there are elec-

tions. Maybe I will get 
elected and enter the 
parliament. Maybe they 
will choose me and I will 
get elected.
k. What kind of election 
are you talking about?
h. O boss, they 
are choosing ship 
Mechanica.
k. Wonderful! but do 
you understand any-
thing about this job?
h. O boss, Whether I 
understand or not is not 
the issue! This matter is 
by election and not  by 
understanding!

The pictures above 
show the commu-

nist brutality and its 
child, Democracy’s hun-
dred-thousand savage 
deeds, in only 3 pictures. 
May they all be cursed. 
again, O Man, you can 
choose what you prefer, 
the sultanate of the No-
ble, or the sultanate of 
the brutal.

yukardaki resimler 
komünist  vahşetini 

ve yavrusu olan Demok-
rasinin işledikleri yüz 
binlerce vahşetin yalnız 
üçünü sergiliyor. Topu-
na lanet! 
yine de ey insanlar siz 
istediğinizi seçebilirsiniz 
asil saltanatı mı? yok-
sa vahşilerin saltanatını 
mı?!
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About Revolution

Tespit, bilgi ve bulgu
Ey ademoğlu, ken-

dine gelmek zamanı 
daha gelmedi mi?!.
bütün insanlar yollarını 
kaybetmiş yol arıyorlar. 
İnsanlık şerefini yitirmiş 
yaptıklarını bilemiyor-
lar. kimileri ölüyor ki-
mileri öldürüyor. İnsan-
lık bu mudur?!
İdare edenler sahte sal-
tanatlarını sürdürebil-
mek için her çeşit zulüm 
ve zalimliği yapıyorlar. 
Topuna lanet olsun.

  ujuju
Tespit, bilgi ve bulgu
İki türlü saltanat 
1.asillerin asaletli -şe-
refli- saltanatı
2.sefillerin şerefsiz sal-
tanatları 250 seneden 
beri -fransız ihtilali- ile 
başlayan sefillerin salta-
natı - günümüze kadar 
devam etmiş yüz mil-
yonlarca masum insan-
ları öldürmüş, ocakları-
nı söndürmüş, ırz ve na-
muslarını payimal -ayak 
altında çiğnemiştir. al-

lah c.c’ın gazap ve intika-
mı lanet ve hiddeti üzer-
lerine olsun.
  ujuju
sEÇİM bElasI! İnsan-
lığı kapaNa tutturmak 
için Şeytanın kendisine 
bağlı olanlara -sefiller 
saltanatını-
devam ettirmek için kur-
duğu en büyük tuzaktır.
  ujuju
seçim yolu allaha ve 
Resulüne karşı gelmek 
ve İlahi Nizamı red et-
mektir.

Ve bundan sonra insan-
lar Şeytani fesadı red 
edeceklerdir. Ve yalnız 
İlahi Nizama evet diye-
ceklerdir. bin sene İs-
laMİ NİzaMa saygı 
gösteren 40 azametli İm-
paratorluk kuran ecdadı 
izamımızı ve onların ye-
nilmez güçlerini İslaM 
düşmanları -Ehli salip-  
zihniyetiyle yıkmışlar ve 
yıkanların hiçbirisi hayır 
ve gün görmemişlerdir.
  ujuju
Tespit, bilgi ve bulgu

yenilik adına İslaMın 
saltanat ve azametini yı-
kanlar bugün Ehli sa-
libin kapılarında şeref 
ve izzet aramaktadır-
lar. Dün -Tarihte- fran-
sız kralını esir eden ala-
man  İmparatoruna bir 
çavuş gönderip: “bu fer-
manım sana geldiğin-
de derhal fransızın kö-
lemiz olan kralını esir-
likten geri ülkesine gön-
deresin yoksa tuttuğum 
Davud Nebi kılıncı hak-
kı için hakkından gele-

cek ordularımla mülkü-
nü tarumar eder tahtını 
başına giydiririm!”
İşte dünkü azametimiz 
ve bugünkü sefaletimiz!
  ujuju
kendimize gelelim ve la-
yık olana layığını vere-
lim. bu anlayana cihan 
değer bir sözdür. sö-
zün kısası odur ki hiç-
bir zaman insanlar İla-
hİ TE’yİD olmadan bir-
şey yapamaz ve şeref bu-
lamazlar. Tairihi haki-
katler.

O son of adam! 
hasn’t the time for 

you to return to your 
true self  arrived? all 
mankind has lost its way 
and is searching for the 
way. Mankind does not 
understand that it is de-
stroying its honor with 
its own deeds. some kill 
& some are killed. Is this 
humanity? 
The rulers commit every 
kind of injustice & bru-
tality in order to main-
tain their fake sultanate. 
curse them all!
  ujuju
There are 2 kinds of sul-

tanates: the sultanate of 
the noble with honor-
able lineage & the sul-
tanate of the base & dis-
honorable. The sultanate 
of the ignoble, which 
began with the french 
revolution, and for 250 
years, until the present 
day, has killed hundreds 
of millions of innocent 
people, has destroyed 
their lives and has led to 
their honor & virtue  be-
ing crushed under foot.
allah’s (JJ) Wrath, Re-
venge, curse & Rage 
upon them.
  ujuju

The Evil of Elections!
It is the snare, which 
the devil has prepared 
for mankind in order 
to protect the ones con-
nected to him. It is the 
biggest trap set to main-
tain the sultanate of the 
ignoble!
  ujuju
The way of elections is 
in opposition to the Way 
of allah and his proph-
et and a rejection of the 
Divine Order. from now 
on mankind must reject 
Devilish corruption and 
accept only the Divine 
system. The ones who 

ruined and destroyed 
the magnificent em-
pire founded by our 40 
majestic grandparents, 
which for a thousand 
years paid respect to 
the Islamic Order, these 
enemies of Islam, with 
their dying power and 
crusader mentality, not 
one of them will find any 
goodness or a single day 
of peace.
  ujuju
The ones who destroyed 
the sultanate of Islam 
and its greatness, are 
now to be found beg-
ging at the door of the 

crusaders for honor & 
dignity.
yesterday – in history – 
when the German Em-
peror held the french 
king captive, the Otto-
man sultan sent him a 
sergeant with this mes-
sage: “When this edict 
reaches you, you must 
immediately set our 
slave, the king of the 
french, free and send 
him back home. Other-
wise, with the power of 
the sword of the prophet 
David (as) in my hand, 
and with my armies, I 
am going to scatter your 

kingdom and put your 
throne on your head!”
here is our yesterday’s 
magnificence & our to-
day’s disgrace!
  ujuju
let’s return to our true 
selves and give to each 
his rights. for those with 
understanding there is a 
saying that is worth the 
whole world. The say-
ing, in short, is this, “ 
Mankind, without Di-
vine support, can never 
accomplish anything or 
reach any honor”. 
This is an historical 
reality.
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The Sultanate of The Noble &... ...The Sultanate of The Ignoble


