
Kargoz with Hajivat

...3.S’den devamı

lemlere sürüklemiş-
lerdir.     
20.asırda bütün dünya-
ya esen Ateistlik kasır-
gası, herşeyi altüst et-
miş, Allahsızlığı tabu-
laştırıp, Allahsızlık Dini-

ni yaymış, dini inançla-
rı “Hurafe” diye gösterip, 
halkı dinlerinden,bilhassa-
özellikle-Müslümanları 
yüce İSLAM dinin-
den soğutmuşlardır. 
Ateistiğin-Allahsızlığın- 
lideri Rusya bile işi an-

layıp, bu yolun çıkar yol 
olmadığını kabul etmiş-
tir. Ey komünistler bu ne 
demektir? Bu Dinsizliğin 
iflası demek değil midir? 
Bunun örtbas edilecek, 
tevil edilecek tarafı artık 
kalmış mı?                                                                        

...cont’d fom p.3

rosanct. It has spread 
this religion of Godless-
ness. It is saying every-
where that real religion 
is a myth. 
It has pulled the people, 

especially the Muslims, 
away from the lofty reli-
gion of Islam. The lead-
ers of atheism and God-
lessness, even in Russia, 
have understood and 
know that this way leads 

nowhere.
O Communists, what 
does this mean?
Isn’t this the proof of the 
bankruptcy of atheism?
Is there another inter-
pretation of this fact?
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TC’den evvel Osmanlı 
Azameti

Türkler ve Osmanlı düşman-
ları bu eski resimlere baksın-
lar hem korksunlar ve hem if-
tihar etsinler!
100 senedir TC de böyle aza-
metli paşa yetişmemiştir. ye-
tişemez! Çünkü Osmanlı Al-
lah için vardı. TC ise Dün-
ya için vardır. Ve Allah Teâlâ 
Kendisi için var olana İlahi 
heybet ve azamet giydirir. 

The Ottoman Magnifi-
cence that was before 

the Turkish Republic. Let the 
Turks & the enemies of the 
Ottomans look at these old 
photos & fear as well as be 
proud! for 100 years the TR 
never produced such a mag-
nificent pasha & it can never 
produce such a one! This is 
because the Ottoman State 
was founded for Allah, while 
the TR is founded for dunya. 
And Allah Almighty dresses 
those who are for Him with 
Magnificence & Splendor.

Magnificence

Azamet

Sadrazam Ahmet İzzet Paşa-1918



About Revolution

Besmele ile başlarım, 
şeytanları taşlarım.

Dinimizi savunma te-
mel hakkımızdır.20.asır-
da bütün ileri ülkeler-
de: 1-Düşünce 2-Vic-
dan ve inanç 3-Teşebbüs 
hürriyeti,kanunların ga-
rantisi altındadır.Aslın-
da ileri ülkelerin ilke veya 
prensip olarak gözettik-
leri bu üç temel haklar, 
İSLAMIN getirdiği ve 
savunduğu haklardır.İs-
lam hiçbir zaman tutucu 
olmamış,zamanın akışı 

içinde temel insan hak-
larını gözetmiştir.yeni 
TC hükümetine gelin-
ceye kadar,kurulmuş ve 
yaşamış ve şeriat kanun-
larını tatbik etmiş -uy-
gulamış- olan 40 adet İs-
lam devletleri, sultanlık-
lar veya imparatorluklar 
olarak, insanların temel 
hakları olan düşünce-
lerine, vicdan ve inanç-
larına ve teşebbüs -atı-
lım- hürriyetlerine, ka-
nun zoru -kaba kuvvet-
le- tahakküm etmişler 

ve tab’aları olan her din 
ve mezhebden insanlara 
, en büyük bir hoşgörü 
-tolerans- göstermişler-
dir. Hiçbir İslam devle-
ti ve bilhassa -özellikle-  
Osmanlı Devleti, kendi 
hududları içerisinde ya-
şayan -Hiristiyan olsun, 
yahudi olsun -insanla-
rın din ve inançlarına ve 
ayin ve kilise ve havrala-
rına karışmamış ve dev-
lete karşı gelmedikleri 
müddetçe, onları hima-
yeye devam etmiştir.

We start in the 
name of God and 

let’s stone the devils.
protecting Our Religion 
Is Our fundamental 
Right.
All the modern states of 
the 21rst century have 
freedom of thought, 
belief, and enterprise. 
These freedoms have 
been guaranteed by law. 
In actuality these free-
doms, which the mod-
ern states are protecting, 
are also fundamental to 

Islam, brought by Islam 
and protected by Islam. 
Islam is always protect-
ing human rights with-
in the context of the 
times. Established on, 
living, and applying the 
laws of Shariat, 40 Mus-
lim states, sultanates 
and empires, have pro-
tected people’s human 
rights, the freedom of 
thought, belief, and en-
deavor, without restric-
tive 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 partic-
ular the Ottoman state, 
ever interfered with the 
religion, beliefs, prac-
tices, churches or syna-
gogues, of any of their 
citizens whether Chris-
tian or Jew. As long as 
they did not oppose the 
state they were given 
protection.

Bunun için de, İS-
LAM şeriatı kanun-

larıyle idare edilen bü-
tün  İSLAM ülke ve 
devletlerinde tebeanin-
vatandaşların- hür te-
şebbüs -ve atılımları- 
engellenmemiş, bilakis 
çalışan ve çalışmak iste-
yenlere yardım edilmiş, 
hatta Hazineden kar-
şılıksız ve hisapsız yar-
dım ve destek verilmiş-
tir. Üzülerek söylemek 
isteriz ki, günümüzün 
insanları, İSLAM’ı hiç-

bir vechesiyle-yönüyle- 
araştırmamışlar ve neti-
ce itibariyle  İSLAM hak-
kında ve kasıtlı hüküm-
ler vermişlerdir. Halbuki 
yanlız İSLAM’ın hür te-
şebbüslere karşı tanıdığı 
toleransı ve kaideyi -ku-
ralı- göz önüne alarak , 
biz de dahil bütün dün-
yanın İSLAM’ı tebrik ve 
takdir etmesi gerekirdi. 
Lakin İSLAM’ı peşin hü-
kümle red eden kara zih-
niyet, İSLAM’ın getirdiği 
her hikmet dolu hükmü 

göz ardı etmiş, saçma sa-
pan bir sürü safsatala-
rı -sahtelikleri- ileri fi-
kir diye satmıştır. Küfür 
ve Hristiyanlık aleminde 
bir sürü  dörtköşe kafa , 
beyinsiz, kendilerini sü-
per ilerici diye takdim 
edip, İSLAM’a saldırmış, 
Dinsizliğin adını “ileri-
cilik” koyan bu güruh-u 
La’yuflihun-Ateistliğin, 
Allahsızlığın öncülüğü-
nü yaparak, toplumları 
içinden  çıkılmaz prob

İSLAM DEVLETCİLİĞİ RED EDER

In all the countries and 
states ruled by Islam-

ic Shariat none ever ob-
structed its citizens from 
enterprise.
The ones who wanted 
to work were supported 
from the treasury with-
out cost. We are sorry to 
say that the people of to-
day have not researched 
Islam in any depth and 
the result is that they 
have, perhaps with bad 
intention, made a wrong 
judgment about Islam. 

Islam Rejects The Policy of State Control

If you see clearly the 
freedoms of Islam then 
you, and the whole 
world, can only praise 
and appreciate Islam.
But the distorted minds 
that ignore the wis-
doms brought by Is-
lam, continue to fight it 
with nonsense, sophist-
ry, and made-up “mod-
ern” ideas. In the world 
of Christianity and un-
belief there are a lot of 
square-headed peo-
ple without brains who 

think of themselves as 
progressive. They at-
tack Islam. The other 
name for “irreligious” is 
‘progressive’. 
This mob will never suc-
ceed. With their atheism 
and Godlessness they 
are being dragged into 
problems that they can 
never get out of. 
The hurricane that 
turned everything up-
side-down in the world 
of the 21rst century 
made Godlessness sac-

devamı 4.S...

cont’d on p.4...

Dinimizi Savunma Temel Hakkımız

Protecting Our Religion Is Our Fundamental Right


