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Preveze Savaşı
Sadrazam Ahmet İzzet Paşa-1918
...3.S’den devamı

lemlere
sürüklemişlerdir.
20.asırda bütün dünyaya esen Ateistlik kasırgası, herşeyi altüst etmiş, Allahsızlığı tabulaştırıp, Allahsızlık Dini...cont’d fom p.3

rosanct. It has spread
this religion of Godlessness. It is saying everywhere that real religion
is a myth.
It has pulled the people,

ni yaymış, dini inançları “Hurafe” diye gösterip,
halkıdinlerinden,bilhassaözellikle-Müslümanları
yüce İSLAM dininden
soğutmuşlardır.
Ateistiğin-Allahsızlığınlideri Rusya bile işi an-

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

especially the Muslims,
away from the lofty religion of Islam. The leaders of atheism and Godlessness, 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 interpretation of this fact?
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Azamet

C’den evvel Osmanlı
Azameti
Türkler ve Osmanlı düşmanları bu eski resimlere baksınlar hem korksunlar ve hem iftihar etsinler!
100 senedir TC de böyle azametli paşa yetişmemiştir. Yetişemez! Çünkü Osmanlı Allah için vardı. TC ise Dünya için vardır. Ve Allah Teâlâ
Kendisi için var olana İlahi
heybet ve azamet giydirir.

WRITTEN
by
mawlana
sheikh
nazim
al-haqqAnI
in lefke,
cyprus
For The Daily
Live
Broadcast

www.saltanat.org

Magnificence

he Ottoman Magnificence 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 magnificent 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.

İSLAM DEVLETCİLİĞİ RED EDER

Dinimizi Savunma Temel Hakkımız

B

esmele ile başlarım,
şeytanları taşlarım.
Dinimizi savunma temel hakkımızdır.20.asırda bütün ileri ülkelerde: 1-Düşünce 2-Vicdan ve inanç 3-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 kadar,kurulmuş ve
yaşamış ve şeriat kanunlarını tatbik etmiş -uygulamış- olan 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 etmişler

ve tab’aları olan her din
ve mezhebden insanlara
, en büyük bir hoşgörü
-tolerans- göstermişlerdir. Hiçbir İslam devleti ve bilhassa -özellikleOsmanlı Devleti, kendi
hududları içerisinde yaşayan -Hiristiyan olsun,
Yahudi olsun -insanların din ve inançlarına ve
ayin ve kilise ve havralarına karışmamış ve devlete karşı gelmedikleri
müddetçe, onları himayeye devam etmiştir.

B

unun için de, İSLAM şeriatı kanunlarıyle idare edilen bütün İSLAM ülke ve
devletlerinde tebeaninvatandaşların- hür teşebbüs -ve atılımlarıengellenmemiş, bilakis
çalışan ve çalışmak isteyenlere yardım edilmiş,
hatta Hazineden karşılıksız ve hisapsız yardım ve destek verilmiştir. Üzülerek söylemek
isteriz ki, günümüzün
insanları, İSLAM’ı hiç-
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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 people 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.

göz ardı etmiş, saçma sapan bir sürü safsataları -sahtelikleri- ileri fikir diye satmıştır. Küfür
ve Hristiyanlık aleminde
bir sürü dörtköşe kafa ,
beyinsiz, kendilerini süper ilerici diye takdim
edip, İSLAM’a saldırmış,
Dinsizliğin adını “ilericilik” koyan bu güruh-u
La’yuflihun-Ateistliğin,
Allahsızlığın öncülüğünü yaparak, toplumları
içinden çıkılmaz prob
devamı 4.S...

Islam Rejects The Policy of State Control

Protecting Our Religion Is Our Fundamental Right
e 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 freedoms, which the modern states are protecting,
are also fundamental to

bir vechesiyle-yönüylearaştırmamışlar ve netice itibariyle İSLAM hakkında ve kasıtlı hükümler vermişlerdir. Halbuki
yanlız İSLAM’ın hür teşebbüslere karşı tanıdığı
toleransı ve kaideyi -kuralı- göz önüne alarak ,
biz de dahil bütün dünyanın İSLAM’ı tebrik ve
takdir etmesi gerekirdi.
Lakin İSLAM’ı peşin hükümle red eden kara zihniyet, İSLAM’ın getirdiği
her hikmet dolu hükmü
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n all the countries and
states ruled by Islamic Shariat none ever obstructed its citizens from
enterprise.
The ones who wanted
to work were supported
from the treasury without cost. We are sorry to
say that the people of today have not researched
Islam in any depth and
the result is that they
have, perhaps with bad
intention, made a wrong
judgment about Islam.

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 wisdoms brought by Islam, continue to fight it
with nonsense, sophistry, and made-up “modern” ideas. In the world
of Christianity and unbelief there are a lot of
square-headed
people without brains who

think of themselves as
progressive. They attack Islam. The other
name for “irreligious” is
‘progressive’.
This mob will never succeed. With their atheism
and Godlessness they
are being dragged into
problems that they can
never get out of.
The hurricane that
turned everything upside-down in the world
of the 21rst century
made Godlessness saccont’d on p.4...

