Reaching the Limit!

Sınıra Ulaşmak!

E

verything has its
limit. Every system
and every action has its
moment in time. When
a system has finished its
work its time is also finished. It will not work
any more. There is
no way other than
change. If you insist
on trying to fix a motor that is beyond repair you will only end
in failure!

H
KARAGÖZ
&
HACIVAT...

...Talking
Politics
K. O Hajivat can you tell me what it
means, “politics”?
H. Karagoz, the Greek origin of the
word “politics” means “speaking a
lot”.
K. Hajivat what you said is so true.
I mean, the politician is the one who
speaks a lot and works a little. Or actually he does not really work at all.
He just produces words.
H. Yes Karagoz and because working is difficult and talking is easy,
“politics”becomes the commodoty
in demand. So the hanging around
gabbers are all in politics.
K. O how great! Just talk well and
both money and power are yours!

er
şeyin
bir
hududu-limitivardır. Her sistem ve hareketin de bir miadı vardır. Bir şey ve işin miadı doldumu artık çalışmaz olur. Onu değiştirmekten başka çare
yoktur! Onarılamıyan
bir motoru ısrarla çalıştırmaya çalışmak da
sonu hüsran ile noktalanacaktır.

...Politika
Konuşıyorlar
Karagöz sordu: Hacivat, Politika ne
demektir?
Hacivat dedi: Karagöz Politika
sözünün aslı eski yunancadır;
manası çok konuşan demektir.
Karagöz dedi: Hacivat doğru söyledin. Yani çok konuşan az iş yapan
veya hiç iş yapmayıp söz üreten
manasındadır.
Hacivat der ki: Karagöz iş yapması
zor da söylemesi kolay olduğundan
şimdilerde Politikanın revacı- sürümü- çoktur. Çenesi düşük ne kadar
avara varsa hepsi de Politika yapmaya koşturuyorlar.
Karagöz: oh ne ala konuş; hem para,
hem devlet kazan.
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Sultan Salim Han triumphly entering Egypt

Yavz Sultan Salim Han’in Mısıra girişini

Meraklı işlerin
TEMAŞA AYNASI
aşlangıç-Allah adı olsa her
işin önü, herkiz ebter olmaya anın sonu.Mevlid.
Elinizdeki bu yaprak haftalık
bir risaleciktir. Bir mektup gibi
kolaylıkla okunabilir. Buraya
gözden kaçan lakin aslında
büyük ibretlerle dolu bazı havadislerle, onlara münasip
yorumları dereceğiz.
İnsanları alakadar edebilen
herşeyde muhakkak bir fayda
vardır. Bunun için, bu risalecik
her telden de çalacaktır. Artık
havasını bulan meydana girsin!

B

Curious Events in
The Mirror of Contemplation
egin every act with The Name
of Allah in order that your action may not be fruitless.
The paper in your hand is a weekly message: a letter that is easy
to read. It is full of information
about events which you might
otherwise overlook but which
contain important wisdoms. We
will present relevant interpretations of these events.Without
doubt, there is benefit for all people in these events. That’s why, this
newsletter contains subjects of all
kinds and if you find it meeting
your interests, you are welcome!
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Demokrasi ve Saltanat

emokrasi düşmanlık
üretir. Saltanat insanları birbirine saydırır.
aaa
Demokraside
edebsizlik var. Saltanatta edeb ve
terbiye var.
aaa
Demokrasinin yetiştirdiği
insanlar fotokopiden çıkan ayni kalıp, ayni akıl,
ayni görgüde, müşterek
olan iradesiz yaratıklardır.

Demokrasi kendi kalıp
dışında insan kabul etmez hoyrat bir idaredir,
onun yüzündendiki, demokratik idareler hodbin
ve serseri kalıbı insanlar
isterler.
Saltanat her insana ayrı
bir kiymet verir. O zaman
ülkeler şenlenir insanları
gülmeyi öğrenir.
Hayatları muntazam ve
verimli olur.
aaa

T

MYSTRIES

Cats &Dogs
Democracy is the satanic
emocracy encourages enmity. Sultanate encour- system that makes human
beings resemble cats and
ages respect between people.
dogs. Yet all nations are
aaa
In Democracy there is no adab, good manners. In competing to keep that
system going.
Sultanate there is adab and proper up-bringing.
aaa
Wrong Way!
The human beings who are brought up under Democracy are photocopies of each other, with the same The ones who insist on
form, the same mind, the same behavior. The point going through signal, can
common to them all is that they are a creation with- only expect troubles and
out will. Democracy is such a strange system. It does disasters.
not accept anyone in any other form than its own. Be...brough what?
cause of this, Democratic systems promote models of
What
has democracy
human beings that are selfish and good-for-nothing.
Sultanate gives to each humanbeing a special, unique given us that we continue
value. Then the nation as a whole flourishes and its to hold on to it and dread
people learn to be happy. Their lives become both any change to this system and form of governproper and productive.
ment?
aaa
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Democracy and Sultanate

MUAMMALAR
Kedi-Köpek
İnsanları kedi-köpek yapan Şeytani sistem, Demokrasidir.
Bunu devam ettirmek
cahdında bütün Milletler
yarışıyor.
Yanlış Yol
Sinyaldan
sonra
gidişatından vaz geçmeyeni çok belalar, sıkıntılar,
eziyetler bekler.

..ne getirdi?

Demokrasi bize neyi
kazandırdı ki hala bunu
ısrarla tutuyor ve bu
sistemi ve idare şeklini
değiştirmekten
hazer
ediyoruz-sakınıyoruz.

Anayasa Safsatası

C.nin şimdiye kadar kullandığı Anayasaların
hepsi de uydurma ve safsatadan ibarettir. Çünkü Anayasayı insanlar yapamaz. Eğer yaparız derlerse, şimdiki TC Anayasası gibi saçma sapan kabilinden
bir sürü birbirini tutmaz yalaşık, bulaşık ve karışık bir
ucube yapacaklardır. Buna ancak “ucube” denebilir.
Çünkü hiç bir maddesi diğerini işletmez ve atıl kılar.
Misali-örneği:
TC Anayasası TC vatandaşlarına inanç hürriyeti ve
inandığı gibi yaşamak hakkını verdiğini yazar ve söyler. Sonra getirdiği bir sürü kanunlarla TC Anayasasının TC vatandaşına verdiğini geri alır ve en ufak bir
bahane ile dindar vatandaşları tedirgin eder, tevkif
eder, eziyet ve işkence yapar. Bu ezgi ve işkenceden
TC vatandaşında ne ibadet neşesi ne de iman zevki
kalır.
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The Sophistry of Constitution

he constitution that
the Turkish Republic has used until now is
fake and an example of
sophistry, because human beings cannot make
a constitution. If they
claim they can, they will
make one absurd in nature like the present constitution of the Turkish
Republic: a whole bunch
of disconnected dirty,
mean, discombobulated
monstrosities. It can only
be called a weird concoction in which none of the
elements work with the
other and the whole is
completely dysfunctional.

An example: The Constitution of the Turkish
Republic writes and says
that its citizens should
have the freedom to believe as they wish and live
according to their beliefs.
However, the laws generated by this constitution take back what the
constitution itself gave to
the citizens of the Turkish Republic. Under the
smallest pretext they
bother, arrest, torment
and torture their religious
citizens. Because of this
no pleasure in worship
and no taste of belief has
been left to the citizens.

