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 Düşmanın  

Başı 

Cihadın  

Ayağı 

Kadının  

Kılı 

Hırsızın 

Eli 

Turnanın  

Gözü 

Hareketin 

Dudağı 

Afgani/Abduh Cahillik, 

gericilik, 

taklitçilik, 
Mezhepçili

k, 

İngilizler 
başta olmak 

üzere batı 

kolonyalizm

i 

Akıl, mantık ve 

bilim. Gelenek ve 

dogmalar kritik 
düşünme ile 

sorgulanmalı. 

Adalet ve barış. 
Kolonyalizme karşı 

bağımsızlık. İslami 

ittihad. 

Kadın eve 

hapsedilmemel

i. Hicab ve 
nikab denilen 

örtüler 

kültürel 
etkiler 

sonucudur. 

 Müslümanların 

bağımsızlıklarına 

kavuşması ve 
çağdaş bilim ve 

teknolojiye 

uygun bir eğitim 
sistemiyle 

reform 

Batıda müslümansız 

islam gördüm, 

doğuda da islamsız 
müslüman. 

Benna/Kutup Emperyaliz

m ve yerli 

Kuklaları 

Gizli 5-li 

(pentagonal) 

örgütlenme, sosyal 
yardım kurumları, 

nefsi islah, tebliğ 

ve silahsız cihad 

Örtünsün! 

Çarşaf 

Erkek 
kadından 

üstündür. 

Kesilsin Hadis 

kitaplarında 

idealleştirilen 
selefin hayatı ve 

uyguladığı şeriat 

Gayemiz Allah, 

önderimiz 

rasulullah, 
anayasamız Kuran, 

yolumuz cihad, en 

büyük arzumuz 

Allah yolunda şehit 
olmaktır. 

Mevdudi Laik 

sistem, 

Ahmediye 
mezhebi 

Modern seçim 

sistemi yoluyla 

şeriat 

Örtünsün! 

Çarşaf 

Erkek 
kadından 

üstündür. 

Adil bir 

sistem 

oluştuktan 
sonra 

kesilebilir 

Hadis 

kitaplarında 

idealleştirilen 
selef; özellikle 

peygamber ve ilk 

iki halife dönemi. 

Gelin dünyanın her 

yerinde yayılmış 

olan zulme ve 
kargaşaya son 

verelim. İnsanın 

insana tahakkümünü 
kökünden kazıyalım.  

Necmettin Masonlar 

Siyonistler 

Kemalistler 
Avrupa 

Seçim yoluyla 

Osmanlı şeriatı. 

Sultan 
Necmettin'e biat. 

İmam-Hatipler, 

Tarikatlar. Hayali 
ağır sanayi. Esnaf, 

Dini ve milli 

hormonlar. Silahsız 

cihat. 

Örtünsün! 

Yerli malı 

başörtüsü 
Erkek 

kadından 

üstündür. 

Kesilsin 

ama plastik 

ameliyatla 
tekrar 

birleştirilsi

n 

Batıya inat, tarih 

kitaplarında 

idealleştirilen 
Osmanlının 

modern 

versiyonunu 
halkın oyuyla 

gerçekleştirmek 

İslâmi cihatta 

aslolan şekil değil, 

mana ve maksattır. 
Zira Bedir Harbi de, 

müşriklerin usul ve 

metotlarıyla 
yapılmıştır.  

Siyasi ve iktisadi 

sömürüye, rüşvete 

ve adam kayırmaya, 
milli kültür 

düşmanlığına, zümre 

saltanatına, anarşiye 

son vereceğiz. 



Şeriati 

(Iqbal/Carulla
h) 

Yobazlar 

Mollalar 

Morderniz
m 

Kapitalist 

sınıf 
sistemi 

Felsefi ve teolojik 

sorgulama, 

toplumsal 
sorumluluk,  

sosyal adalet… 

 

Örtünmek 

kadının seçimi. 

Kadın süs 
bebeği değil, 

entelektüel ve 

aktivist olmalı. 
Fatıma'yı, 

filancanın kızı, 

falancanın eşi 

veya annesi 
değil; 

Fatıma'yı 

Fatıma olarak 

görmeliyiz. 

Asıl hırsız 

kim? 

Ehl-i beyt usulü 

sosyalizm 

Mülk Allah'ındır. 

Sizi rahatsız 

etmeye geldim. 
İsmail'ini kurban 

ettin mi? 

Camiye gidip namaz 
kılarken 

ayakkabılarımı 

düşünmektense, 

yolda yürüyüp 
Allah'ı düşünmeyi 

tercih ederim. Her 

gün aşure, her yer 

Kerbela 
 

Humeyni ABD ve 

kuklası Şah 

Takiyye, Camilerde 

örgütlenme, 
Velayeti fakih, 

Kerbela, Esnaf, 

halk devrimi.  

İktidara geldikten 
sonra: 

Pasdar/Behiç, 

Hapis/idam 

Örtünsün! 

Çarşaf 
Erkek 

kadından 

üstündür. 

Kesilsin! 

Asılsın! 

Ali/Hasan/Hüsey

n ve Kerbela. 
Mollarşi. 

İslam devleti kanun 

devletidir, yani ilahi 
kanun, Kur’an ve 

sünnet kanunu. 

Devleti de kanuna 

bağlı devlettir. 
Amerika’nın bizi 

övdüğü gün matem 

tutmak gerekir. 

Bin Ladin Önce Rusya 

sonra ABD 

ve 

modernist 
hayat tarzı. 

Gizli el-Kaide 

örgütlenmesi, 

İntihar bombaları. 

Silahlı cihat. 

Yüzü de 

Örtünsün! 

Çarşaf + Peçe 

Erkeğe tabi 

Önce ABD 

ve 

kuklaların, 

sonra tüm 
hırsızların 

elleri 

kesilsin. 

Hadis 

kitaplarında 

idealleştirilen 

selef. 
Hanbeli şeriat. 

Adaletsizliğe son 

verinceye kadar, 

ABD içinde ve 

dışında sizinle 
savaşmaya ve 

şehadet eylemleri 

düzenlemeye devam 

edeceğiz 

Tayyip CHP Dini ve milli 

hormonlar. Şiir 

okuma ve 
bağırarak konuşma. 

Tüketici ekonomi. 

Ekonomik cihat.  

İhaleler, ABD, 
Global Şirketler, 

AMV, F-tipi 

koalisyon 

Örtünsün! 

Türban + moda 

+ makyaj 
Erkeğe tabi 

olsa daha iyi 

Shhh! Mehter marşı 

eşliğinde 

Avrupalılaşmak 
veya ABD'nin 

Orta Doğu 

Çavuşu olmak 

Tek devlet, tek 

millet, tek bayrak. 

Namertlik! 
Edepsizlik! 

Cibilliyetsizlik! 

Demokrasi bir 

tramvaydır, 
gideceğiniz yere 

kadar gider orada 

inersiniz.  

Fethullah Kemalizm 

Otoriter 

laiklik 

 

Takiyye. 

Dershanelerde, 

okullarda, 

karakollarda şakirt 
devşirmek.  

Ayıya dayı diyerek 

kurumlara sızmak. 

Dini ve milli 
hormonları 

gıdıklayarak 

hipnozlamak. 

Kadın çiçek 

gibi örtünsün.  

 

Sadece erkek 
meclisinde şu 

du a yapılmalı: 

Şeytandan ve 

kadından 
Allah'a 

sığınırım 

 

Shhh! ABD ve İsrail'in 

izniyle tarih 

kitaplarında 

idealleştirilen 
Osmanlının 

modern 

versiyonunu 

gerçekleştirmek 

Kuran yetim, Kuran 

yetim, Kuran'ın 

babası öldü. 

Kendisini olmazsa 
olmaz görenler 

hasta tiplerdir. Ölçü 

şudur: “Olsam da 

olur, olmasam da 
olur; olmasam 

herhalde daha iyi 

olur." 



 

Bu tablo ile ilgili eleştiri ve önerilerinizi bekliyorum. 

Hayali mehdi ve 

deccal 

hikayeleriyle umut 
vermek. 

Ağlayarak/ağlatar

ak para toplamak. 

Yani kim o 

gulyabaniler, sizi 

kuşatmış böyle 
dıştan. Ve sürekli 

içinize fitne 

pompalıyorlar. Değiş
ik ihtimallere karşı 

on tane 

stratejimizin olması 

lazım. Şu bozulursa 
şunu kullanırız. Yani 

A planı, B planı 

diyorlar da, hayır b 

yetmez yani. A, B, C, 
Ç, D sayarsınız yani.  

Reşad/Edip Allah ve 

elçisi adına 
dinler, 

mezhepler, 

tarikatlar 

ve şeriatlar 
uyduran din 

adamları. 

Dini ve milli 
duyguları 

istismar 

eden ve 

enerjiyi 
barış 

yerine 

savaş için 

kullanan 
politikacılar

. 

Akletmek. 

Allah'ın doğadaki 
ve kitabındaki 

ayetlerine tanık 

olmak. 

Dogmaları ve 
varsayımları 

sorgulamak. 

Tevhid mesajıyla 
özgürlüğümüze 

kavuştuktan sonra 

adalet ve barış için 

aktif mücadele 
vermek. 

Kadının 

beynine bak. 
Kadının saçına 

karışan 

erkeğin burnu 

haddini 
aşmıştır.  

Erkek ile 

kadın eşittir. 
 

Hırsızın eli 

çizilir veya 
suçu 

işlemesi 

çeşitli 

önlemlerle 
engellenir. 

Tüm insanlık 

islamı, yani barış 
içinde gerçeğe 

teslim olma 

sistemini 

benimsemeli ve 
Allah'ın yarattığı 

fıtrat ile, diğer 

insanlar ile, 
çevre ile barışık 

bir hayat 

sürmeli. Aç ve 

evsiz insanlara 
aldırmayan bir 

toplum ahlaksız 

bir toplumdur. 

 

Dinin tek kaynağı 

aklın ve bilimin 
ışığında Kuran. 

Hadisler Muhammed 

peygamberden 

200*500 yıl sonra 
uydurulan şeytani 

öğretilerdir. 

Üzerinde 19 Var. 
1974 yılında 

başlayan islami 

reform hareketi 

insanlık için ilahi bir 
fırsattır.  


