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üzumlu
şeyleri
öğren!
21.yüzyıl, herkes okuma sevdasında Lakin
okudukları neye yarar
ki?!
İnsan herşeyi okuyamaz,
okusada
anlayamaz.
Okuduğunu anlayamadıktan sonra, o okumanın faidesi yoktur.
21. asrın en büyük yanlışlığı herkesi okumaya zorlamaktır. Halbuki
bir insan, her okuduğunu anlayamaz. Ve her in-

I

n the 21st century everyone is enamored of
studying but the things
they study, what good
are they? Man cannot
study everything. Even
if he does he cannot understand. If he doesn’t
understand what he
studies, then there is no
benefit in his studying.
The biggest mistake of
the 21st century is forcing everyone to study.
Since every man cannot
understand everything

Lüzumlu Şeyleri Öğren!
san her şeyi öğrenemez.
O zaman da hem zamanını hem enerjisini zay
etmiş olur.
21. yüzyılın öğretim sistemleri, bu gerçekten
çok cahil ve gafildirler.
Her zaman insan toplulukları cahil ve gafil
idarecilerin elinden çok
çekmişler hem hiçbir şey
öğrenmemiş hem de en
kıymetli ömürlerini zay
etmişlerdir. Bir misal
getirelim:
Her insan Fizik okuyup

anlayamaz öyleyse niçin çocukları –talebeleri- Fizik için zorluyoruz.
Çünkü zorlama çocukların istidatlarını körçar
ediyor. Halbuki çocukların her birinde ayrı bir
kabiliyet vardır.
Misal olarak köylü çocuğunu şehire getirip onu
zorla okutmak o çocuğun istidatını körletmek
olur. Bu ise insanların
istidatlarını köreltmek
olur ki cemiyet nizamını bozar.

Learn Necessary Things!
he reads and every man
cannot learn everything,
then he is wasting both
his time and his energy.

The education systems
of the 21st century are
really very ignorant and
very heedless. Always,
when communities are
in the hands of ignorant
and heedless management, they suffer a lot.
They don’t learn anything and also they waste
their most valuable lives.
We will give an example.

Not everyone can study
physics and understand.
If this is so, then why are
we forcing all the children (students) to study
physics? Being forced
paralyzes the talents of
the children. Each one
of the children has a
unique capability. If you
bring a village child to
the city and force him to
study, his talent will be
blinded. In this way all
the people’s talents are
blinded and the whole
social system is spoiled.
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Doğa İle Barış!

In Harmony With Nature!

2

1.yüzyılın insanı, Tabiata –
1rst century man is becomDoğaya Teknoloji sayesinde
ing alienated from nature
çok yabancı kalmıştır.
on account of technology. To
Halbuki, bu Doğadan uzaklaşbe away from nature has been
mak insanları huzursuz ve ramaking human beings restless
hatsız etmiş.
and anxious. The picture above
Yukardaki resim, bir zamanlar
shows that once upon a time
insanların Tabiat ile – Doğa ile
people were living in harmo– içiçe yaşadıkları huzurlu gün- WRITTEN ny with nature. It depicts those
by
lerin güzelliğini aksettirmek- mawlana beautiful and peaceful days.
tedir.
21rst century man because of
sheikh
nazim
21.yüzyılın insanı Teknoloji bethe problems of technology has
lasıyla, bu huzur ve güzelliği al-haqqAnI lost this peace and beauty.
in lefke,
kaybetmiştir.
The solution is to rid himself of
cyprus
Çaresi: Teknoloji tutkunluğunthe technology addiction. Fix it
dan kurtulmatır.
well in your mind, this picture
Bu resmi ve yazılar iyice içerini- For The Daily and these writings, and think
ze yazınız ve düşününüz!
about it!
Broadcast
www.saltanat.org

D

evlet
şekilleri
ikidir:
1-Allah’ın emrinde olan
Devlet.
2-Şeytanın emrinde olan
Devlet.
1-Devlet, Dine dayalı
Devlet.
2-Devlet, Dini saymayan
Devlet.
İtibar edilir!
Dün, 20.asırbaşına kadar, bütün dünyada en
muazzam Devlet sayılan
Osmanlı imparatorluğu.
Dine Dayalı Devlet olduğu için bütün dünya-

T

here are two kinds
of states. There are
states that are by the
Command of Allah and
states by the command
of shaytan. There are
states based on religion
and there are those that
ignore religion. Consider this! Yesterday, until the beginning of the
20th century, the most
magnificent state in the
world was the Ottoman
Empire. Because it was a
state based on religion it
was the most respected
empire in the world and

Sakındırıyoruz!

da en sayılan İmparatorluk ve en güçlü Devlet
idi. Kimseden korkusu
yok lâkin bütün dünya
ondan korkar, İlahî Devlet oluşundan, onu ister
istemez sayarlardı.
Bugünkü TC devleti ise
selefi olan, Osmanlı imparatorluğunun tam aksine: Laik bir devlet kurmuş ve İslam’a karşı bir
cephe almıştır.
Laikliğin Manası:
Laik Devlet dinsiz devlet demektir. İnsanların
İlahî nizam ve intizamı

tamamen ortadan kaldırıp inkâr etmeleri ve
kendi uydurma kanunlarını zorla piyasaya sürmeleridir. Bunlar katı ve
merhametsiz diktatörlerdir. Buna karşı gelen
Müslümanları asıp, kesip, bir dehşet ve korku
fırtınası estirmişlerdir.
Lâkin bu canavar ruhlu
habis kimseler bilmezler ki! her baskı mukabil
bir kuvvet meydana getirir ve bir gün yaptıklarının pisliği içerisinde leş
giderler! Sakındırıyoruz!

B

Her Zor İşin Kıymeti Var

u tespitleri dikkat
nazarınızda saklayınız, size hayat boyu yol
gösterebilir.
Bugün insanlığı çıkmaz
yola düşüren en önemli tespit TEKNOLOJİ azgınlığıdır. Ve TEKNOLOJİ kontrol altında alınmayıp, serbest bırakıldığı müddetçe, insanlığın sıkıntı ve istirabı devam edecek, ve so-

nunda insanlık yok olabilecektir.
Çare:
İnsanlığı Teknoloji canavarının elinden kurtarmaktır.
Bunun içinde, en azından Teknoloji ve kullanışını yarıya düşürmek
olacaktır. O zaman insanlık en azından yarısı
kurtulacak ve kendi gücünü de en azından ta-

nıyacak ve kullanabilecektir. Öyleyse, yapılacak iş insanın kendi gücünü kullanması ve gücünü aşmamasıdır.
Bu hakikati kabul etmek
bugün size zor geliyorsa da, yarın kolay gelecektir.
Değişmeyen bir tespit:
“Her kolay gelen iş,
ucuzdur; ve her zor iş de
kıymetlidir!”

We Are Warning You!
the most powerful. It
did not fear anyone but
the whole world feared
it. Because it was a Divine state, whether they
liked it or not, they had
to respect it. Today the
TR state is the total opposite of its predecessor,
the Ottoman Empire.
Founded as a secular
state, it joined the front
against Islam. The purpose of its secularism
is to remove the Divine
System and Order completely from the people,
denying them and forc-

ing its made-up or fake
laws into the marketplace. The ones who do
this are hard, merciless
dictators. The Muslims
who are opposing it are
cut, killed, and blown
away in a storm of horror and fear. But these
beasts with imprisoned
souls, don’t know that
every force brings a resisting force and that one
day their corpses will be
rotting in the filth they
have created and they
will finish. We are warning you!

T

Every Difficult Action Has Value

he following facts,
carefully hide them
in your eyes, for they
will show you the way
throughout your life.
The most important fact
is that the frenzy of technology is taking humanity down with no way
out. If technology is left
out of control and free,
it will continue to afflict
and oppress humanity

until in the end it finish- itself and be able to use
es it altogether.
it.
What needs to be done is
The Solution:
to make man use and reHumanity must be saved fine his own power.
from the beast that is If this reality seems diffitechnology.
cult to you today, tomorIn order to do that, the row it will become easy.
use of technology will An unchanging fact:
have to be cut in half. “Every easy action is
Then at least half of hu- cheap and every difficult
manity will be saved and one has value.”
realize the power within Think and Understand!

