T

espit
İnsanlar neyi seçerler?
-İnsanlar ya kendilerini
veya kendi gibi olanları
seçerler.
-İyiler iyileri. Kötüler
kötüleri seçerler.
Ey Hacivat hiç kuzgunların serçelerle birlik beraberlik yaptıklarını gördün mü? Asla!

Seçim Haftası
Çünkü Kuzgun rızkını
leşte arar, serçe kuşu ise
temiz dane arar.
Ey seçmen kötülere fırsat verme! Kötüler kimdir? İşte –mesele buradaVe Mekteblerimizde ilk
öğretilecek 1-İYİ insan
ve 2-Kötü insan İMAJIDIR.
Bunlar Tarih boyunca insan toplulukların-

THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

da yaşamışlar ya insanları mutlu veya putlu yapmışlardır. Mutlular kutlu
Sultanların zamanında
yaşamışlar zalimlere fırsat vermemişler Mutsuz
olanlar Putlu devlet zulmü ile ezilmiş çiğnenmiş
ölümü yaşamaya tercih
etmişler veya ettirilmişlerdir. Onun için iyileri
seç ,kötüleri seçme.
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Muhteşem Ecdadımız

C

ertainty
Whom do people
elect?
People elect themselves
or those like themselves.
The good choose the
good & the bad choose
the bad.
O Hajivat, have you ever
seen ravens united together with sparrows?
Never! Because a raven
seeks its provision from
carrion while sparrows
look for clean grains.

T

Elections Week
O electors! Do not give
bad ones a chance!
Who are the bad ones?
Here is the issue: The
first thing to be taught
in our schools should be
the image of a good person and the contrasting
image of a bad person.
These two, today and
throughout history, are
always present in human
society. They make the
people either idyllic or
idolaters.

The happy ones are
those who lived during
the time of the blessed
sultans. They never
gave an opportunity to
oppressors.
The unhappy ones are
those broken and crushed by the nation of idolaters, until they prefer, or are made to prefer, death to life! That is
why you must choose
the good ones. Do not
choose the bad ones.

Our Glorious Ancestors

T

he majestic tableau above
shows how our glorious
grandfathers wiped out the
herds of atheist unbelievers who
wanted to destroy the magnificence of Islam. It’s a very significant tableau. Actually our
ancestors, throughout the ages,
gave their blood freely in the
service of the Divine Decree, to
wipe out the devils & their folWRITTEN
by
lowers in order to be able to live
mawlana with honor and at peace. We
sheikh
call out to the current generanazim
al-haqqAnI tions, who have been forced to
in lefke,
forget and to submit to today’s
cyprus
oppression and humiliation, “
For The Daily
Wake up people, wake up! You
Broadcast
have slept enough!”
www.saltanat.org

espit, Bilgi Bulgu
Yukardaki ihtişamlı tablo büyük ve muhteşem ecdadımızın yüce İSLAMI yok etmek
isteyen Laik kafirler sürülerini
nasıl yok ettiklerini tasvir eden
çok manidar bir tablodur.
Aslında ecdadımızın asırlar boyunca kanlarını SEBİL yapmaları İLAHİ emir Şeytanları ve
tabilerini tüketiniz ki huzur ve
şerefle yaşayasınız fermanıdır.
Biz şimdiki nesillere zorla bu
unutturulmuş ve bugünkü zillet ve hakarete mahkum ettirilmişiz,
“Uyan millet uyan yetişir uyuduğun!!”

Huzurlarını Kaybeden Yeni Nesillere...

Y

ukarda iki resim
vardır;
1.resim
21.yüzyılın
huzursuz
gökdelen binaları.
2.resim Müslüman ecdadımızın yaşadıkları

T

espit, Bilgi ve Bulgu
Uydurma
flamalar yerine Peygamberin (s.a.s) SANCAĞIşerifini taşıyacak ŞEREFLİ GENÇLİK istiyoruz!
Bunu beğenmeyenleri
intihab – seçmek – inan-

ihtişamlı ve huzurlu yalıları ve köşkleri.
-Huzurlarını kaybeden
yeni nesillere armağan
ve huzur temennilerimizle takdim ediyoruz.

Bazı defa geriye, gerideki kıymetlerimize dönmek vacip ve luzum
ediyor.

Seçimler Münasebetiyle
cımıza aykırı ve bize manevi sorumluluk yükleyen ağır bir suçtur. OSMANLI FETVA EMİNLİĞİ ve T.C Diyanet İşleri dairesi.

kimselerin muktedir erkek ve İSLAMa fi’len
mensubiyetleri şarttır.

uuİhtar – Uyarıuu
Bu şartın dışındaki insanlar Müslüman MiluuTespit uu
letimizi asla temsil edeMilleti temsil edecek mezler.

A Gift to The New Generatıons

T

here are 2 pictures
above. The first picture shows the turbulent skyscrapers of the
21st century. The second
picture shows the serene

I

residences and pavilions in which our Muslim grandparents used
to live.
To the new generation,
who has lost all seren-

ity, we offer this as a gift,
wishing them peace.
Sometimes going back
and returning to our old
values is necessary and
mandatory.

On The Occasion of Elections

n the place of these
made-up streamers,
we want an honorable
youth worthy of carrying the Prophet’s (sas)
banner. To those who
disagree we say that, according to our beliefs,
elections are in oppo-

sition to this goal and
comprise a great offense,
carrying heavy spiritual responsibility for the
Center of Ottoman Fatwas and the TR ministry
of religious affairs.
uuCertaintyuu
Those who represent the

Nation have to be capable men whose affiliation to Islam is required
above everything else.
uuA Warninguu
Those who do not fulfill
these conditions cannot
represent our Muslim
Nation.

