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Din hayata hakim ol-
masa, cemiyet deje-

nere olur.
Dinin hayata hükmet-
mesi ancak Dine dayalı 
devletle mümkündür.
Dinsiz cemiyetlerde:
kin, kıskançlık, düş-
manlık gırlaa!
ahlaksızlık, yalan dolan, 
üç kağıtcılık furyaa!
Tembellik, iş beğenme-
mek huryaa! hırsızlık ci-
nayet hesaba gelmez.

If religion is not con-
trolling life then the 

community will de-
generate. for religion 
to control life the state 
must also be ruled by re-
ligion. In a non-religious 
community  
Rancor, jealousy, and 
hatred abound; 
Rudeness, lying, and 
cheating are found; 
laziness, idleness, and 
thievery are all around.

müslümanlık zalim-
lerin elinden ezi-

len insanları kurtarmak 
için gelmiştir. Ve İslama 
karşı ilk düşmanlık za-
limlerden gelmiştir. İs-
lamı ilk kabule koşanlar 
da zalimlerin ezdikleri 
zavallı insanlardır. Ve İs-
lamın dışında zalimlere 
dur deyecek bir nizam 
da yoktur. İslam nizamı 
zavallı insanları nem-
rudların elinden kur-
tarmak için gönderilmiş 
İlahi kanundur. İslamda 
insanları hapislerde ez-
mek ve çürütmek yoktur.

Islam came to save hu-
man beings from the 

hands of the oppressive 
tyrants (zalim). The first 
people to oppose Islam 
were the tyrants (zalim). 
The first to accept Islam 
were the weak ones op-
pressed by the tyrants 
(zalim).
Other than Islam there 
is no system which can 
stop the tyrants. The sys-
tem of the Islamic nizam 
is, according to Divine 
law, sent to protect the 
weak from the hands of 
the tyrant Nimrods.

İslam Niçin 
Geldi?

Why Did Islam 
Come?

Irreligiosity...Dinsizlik...

yukardaki azametli resim 
fatih sultan mehmet 

han hz.nin kılınç ile fet-
hedip camiye çevirdiği aya 
sofya camii şerifidir. mabed-
millet dengesinin muazzam 
bir tezahürüdür. mabedsiz 
millet millet değildir.
mühim bir tarihi gerçek İs-
tanbulun fethine sebeb 
İmaN ve İslamdır. İmanla 
bütünleşen millet nelere ka-
dir olunabildiğini olabilece-
ğini bütün cihana göstermiş 
bir çağı kapatıp, yeni bir çağ 
açmıştır.
devamı 4.S...

The magnificent picture 
above is the blessed aya 

sophia that hazret fatih sul-
tan mehmet han conquered 
by the sword and turned into 
a mosque. It is a great exam-
ple of how a place of worship 
manifests the nation. a na-
tion without a place of wor-
ship is not a nation.
It is an important historical 
fact that the reason Istanbul 
was conquered was surely, 
Iman (faith) and Islam. The 
nation united by faith, in the 
closing of one epoch and the
cont. on p.4...

...1.S.nın devamı
Nerde laik ve Dinsi-
zler ne yaptınız göster-
iniz?! mabedsiz millet 
yapmak istediniz!
lakin şahlanan millet 
size uymadı ve üzerin-
ize laİklİk çizgisini 
çekti!
yaşasın İmanlı re-
jim, kahroldu İmansız 
rejim! 

...cont.from p.1
opening of anoth-
er, showed the whole 
world what faith could 
accomplish and what it 
was capable of. Where 
is secularism and athe-
ism? show us what they 
can accomplish. They 
wanted a nation with-
out a place of worship 
but the people reared 
up and would not com-
ply and through  it    
sEculaRIsm 
they drew a line. long 
live the regime with 
faith. The regime with-
out faith is finished. 

In Greek: “Holy Wisdom” is a former ba-
silica, later a mosque and now a museum.

537 yapılmış kilise, 1453’dan sonra  camiye 
cevrilmistir. 1934 sonra muze olarak acildi.

Mabed-Millet The Witness To A Nation



Ey insanlar!
kutlu İslam ülkesini arayınız! 

İnsanlığın kurtuluşu oradadır!
Ey insanlar insanlığnıza dönünüz! 
Ey müslümanlar müslümanlığa 
dönünüz!
Ey Türkler Osmanlılığa dönünüz!
Ey kıbrıslılar kendinize dönünüz!

Çark-ı felek dönüyor, ıskartala-
rı atıyor; asil ve kıymetli olanları 

O mankind! look for the fortunate 
muslim countries. The salvation 

of humanity is there!
O man return to your humanity!
O muslims return to your Islam!
O Turks return to your Ottoman 
Tradition!
O cypriots return to your natural 
selves!
as the wheel of life turns it discards 
the waste and protects the noble and 

İşler Ehli Olmayana 
Verildiği Zaman, 

Kıyameti Bekleyiniz- 
hadis Şerif. 1789 bü-
yük fransız İnkilabı 
ile bu devir girmiş ve 
günümüze kadar De-
mokrasi demagoji ve 
safsatası adıyla devam 
etmiştir. Demokrasi 
işlerin ehil olmayan-
lara verilmesini ön tu-
tar. seçim ile gelenle-
rin hemen hepsi işten 
anlayan kişiler değil-
lerdir. İşten anlama-
dıklarına en büyük 

isbat, boyuna kanun çı-
karmalarıdır. Çünkü bir 
memleketi kanun değil 
işlerin hakkından gelen 
otoriter ve iş bilen kimse-
ler idare eder.

If jobs are given 
to other than the 

ones who are quali-
fied to do them then 
the Day of Judg-
ment is near. – ha-
dith sharif. In 1789 
the infamous french 
Revolution occurred 
and we entered a 
new epoch. until 
today Democratic 
Demagoguery and 
sophistry continue.
The first premise of 
Democracy is to give 
jobs to people oth-
er than the ones suited 
to do them. The people 
chosen by election do 
not immediately under-
stand the work before 
them. The biggest proof 

Do they not take 
into account 

the evil consequenc-
es of their laws?
If they do take this 
into account then 
why do they per-
sist in making these 
laws? 
The police crush 
the citizens with 
the law. The army 
crushes the Nation 
with the law. 
The government 
crushes its own peo-
ple with the law. 
Why? Is the only pur-
pose of these laws to 
crush the people?
until today hundreds of 
laws have been made. 
None of these laws have 

kanunlar kö-
t ü l ü k l e r i 

önleyemiyorlar
Öyle ise niye ka-
NuN yapmakta ıs-
rar ediyorlar?

polis vatandaşı yasa 
ile eziyor. asker 
yasa ile milleti ezi-
yor. hükümet kendi 
halkını yasa ile ezi-
yor. Niçin? bu yasa-
lar hep insanları ez-
mek için midir?
bugüne kadar yüz-
lerce yasa yapılmış 

ve bu yasaların hiç biri 
İNsaNca uygulanmış 
değildir. binlerce polis, 
binlerce asker, binlerce 
gizli polisler yasalarla 
milleti eziyorlar. Niçin?

Dönünüz! Return!

Kıyameti 
Bekleyiniz

Judgement
 is Near

Wrong Doings!

the valuable.
O mankind, the ones who have for-
gotten their humanity are the ones 
discarded as waste.
O muslims, the ones who left their Is-
lam are the ones discarded as waste.
O Turks, the Ottomans had substance 
and honor in the world. The ones who 
discarded the Ottomans have become 
both garbage and the waste of the 
waste.

Yanlışlıklar!

that they do not under-
stand is the fact that they 
are continuously issuing 
new laws. It is not laws 
but a qualified authority 
and expert workers who 
manage a country.

gözetiyor.
Ey insanlar insanlığını unutanlar, 
ıskartaya çıkanlardır.
Ey müslümanlar, İslamı bırakanlar, 
ıskartaya çıkanlardır.
Ey Türkler! Osmanlının dünya üze-
rinde bir ağırlığı ve şerefi var idi.

Osmanlıyı bırakanlar şimdi hem 
zibil hem de ıskartanın ıskartası 
oldular!

been applied in a hu-
mane fashion. Thou-
sands of police, thou-
sands of soldiers, 
thousands of secret po-
lice crush the people 
with these laws. Why?!


