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Beşinci Mezheb

üzel tesbit yerindedir
Karagöz: Ey Hacivat, bir sualım
var, akildane isen bilirsin, değilsen zibilsin!
Hacivat: Ey Karagöz, öyleyse zamanımızda zibil olmayan kaldı mı ki?
K
: Doğrusun! Haklısın! Çünkü
herkes bu zamanda nasıl keyf edeyim,
nasıl fırıldak çevireyim dedinde. Öğ-
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renmek istediği tilkiliktir.
H
: Ey Karagöz dediğin gibi şimdiki insanların işleri güçleri Tilkilik
mezhebidir!
K
: Aman Hacivat, ben beşinci mezhebin adını sorardım da kimse cevap veremezdi! Demek beşinci
mezhebin adı Tilkilik mezhebiymiş!
H
: Evet Karagöz!

The Fifth Medhdhab

Perfect Illustration
K. O Hajivat I have a question. If
you are clever you will know the answer. If not, then you are rubbish.
H. O Karagoz, in our time there is
nothing left but rubbish.
K. You are right and you are also correct. Everyone nowadays, is only worried about how to enjoy himself, to
fool around and, in other words, to
practice foxiness.

H. Ay Karagoz, just as
you say, modern people
do all their work and labor according
to the foxy school.
K. O my God, Hajivat, I was going to ask you for the answer that no
one seems to know, the name of the
5th madhdhab (school). The name of
the 5th madhdhab must be the Foxy
Madhdhab.
H. Yes that is right!

Eski Şam
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Old Syria

Yıldırımlar!
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Thunderbolts!

nsanlığı tüketen herşeyin
he thunderbolts of Divine
üzerine inen İLAHİ gazabın
Anger are coming down
YILDIRIMLARI
on everything that is draining
21.yüzyılın yüzünü çirkinleştihumanity.
ren herşey lanetlenmiştir.
Everything that is making the
İnsanlığı bunlardan beri kıface of the 21st century ugly is
condemned. We hope that with
larız.
Bu elimizdeki ufak sayfaların WRITTEN this small newsletter in your
by
bugünkü yaşayan insanlara bir mawlana hands we achieve this heavy,
and consequently, honorable
ayna veya bir terazi olması tesheikh
nazim
service of providing modern
mennisiyle bu çok ağır ve o nisbette şerefli hizmete başlıyoruz. al-haqqAnI man with a mirror and a balin lefke,
ance. Our hope is to collect
Ümidimiz ayılabilecek insanlacyprus
those people who are waking
rı toplayıp bir yenilik ve güzelup and lead them to a new and
liği dünyada hakim kılmaktır.
Daily
beautiful life. May we be grantİLAHİ tevfik bizi muvaffak kı- For The
Live
ed Divine success.
lacaktır.
Broadcast
www.saltanat.org
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21. Yüzyılın Panaroması

ozuk işler
Bozuk düzen
-Bozuk inançlar
yıl 2010 dünyanın düzeni bozulmuş! Neden ve
niçin? 21.yüzyıl insanlarında bir azamet bir büyüklük bir gösteriş deliliği, neden ve niçin?
21.yüzyıl dinler ve dini
inançlar ve dini hüküm-
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ler horlanıyor.
İnsan kendi uydurduğu abuk sabuk manasız
mantıksız saçma sapan
şeyleri öyle reklam ediyor ki kendi bile kendini aldatıyor.
21.yüzyıl insanı perişanlığını artık kanıksamış
nasıl bu perişanlıktan
kurtulacağını aramıyor.

Demokrasi...

I

1. yüzyılda Demokrasi batmıştır.
Niçin?
Çünkü Demokrasi zümre hakimiyeti olarak, ferdi hakimiyeti yıkmış ve
milletlerini resmen parçalamış. Birlik ve beraberlik kalmadı ve Partiler
arası kavgalarla milletlerin birliğini bozmuş ve insanları birbirine resmen düşman etmiştir.
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Hoca geçinenler hocalıktan haberleri yok.
Doktordurlar üzerlerine vazife olmayan işlerin
arkasına düşmüşler.
İnsanların çoğu doğru
dürüst ne konuşabiliyor
ne anlayabiliyor ne de
öğrenebiliyorlar.
İşte size 21. yüzyılın panaroması...

Democracy...

n the 21rst century democracy is
finished. Why? Democracy is rule
by a faceless group & destroyed rule
by accountable individuals. This has
practically dismembered the unity of
the nation and its togetherness. With
the fighting between rival parties, the
unity of the people was spoiled and
men became enemies to each other.

A Panoramic View of the 21st Century

ad deeds
Bad system
-Bad beliefs
In the year 2010 the
world order has gone
bad. What is the cause
and why is it happening?
Among the people of the
21st century there is an
insanity of arrogance,
pride, and ostentation.
What is the cause and
why?
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emokrasi – Rumca
sözlük manası, “deliler saltanatı”.
Ve sene 2010 ve bütün
dünya Demokrasi sayesinde cadı kazanında
kaynıyor...
Demokrasi olan bütün
ülkeler ateş içerisinde..
hiç birinde istikrar yok,
hiç bir gelişme yok, hiç
bir yerde rahatlık yok,
hiç bir ülkede ilerleme

In the 21 century, religion, religious beliefs,
and religious orders are
denigrated. Man is so
expert at advertising his
own made-up nonsense,
absurdity, meaninglessness & irrationality, that
he has come to believe
it and in the end has
fooled himself. The 21st
century man is so used
to his wretchedness that
st

he does not look for a
way out.
The so-called imams
have no idea of what a
real Imam is. Doctors
interfere in things that
are beyond their expertise. The majority of people can neither talk, nor
understand nor learn
properly.
This is an accurate picture of the 21st century….

Deliler Saltanatı

yok...
Dünyada hiç bir huzurlu yer yok!
Demokrasi sayesinde insanlar birbirlerini yiyorlar. Demokrasi sayesinde
işler durmuş açlık fakirlik almış yürümüş . Yollar, caddeler binlerce öfkeli ve aç kalabalıklarla
dolu, gece gündüz geçilmez ve yürünmez olan
yollar sokaklar – yanan

Alemlerin Rabbi Cenab-ı Allah’ın cc. İzzet ve Şanı için Şeyh Muhammed Nazım Hakkani Hz Şili’de maden felaketinde çile çekmiş madencilere yardım parası olarak 20000 euro gönderiyor. Dünya
ve Ahiret’te ilahi rahmetin ve korumanın
üzerlerine olması için dua ediyor.Bu küçük bir hediyedir diyen Şeyh Effendi Hz,
Dünya ve Ahiret’te kendisinin ve hepimizin affı için dua ediyor.
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dükkanlar, yakılan arabalar, yağmalanan mağazalar ... demokrasi sayesinde emniyet kuvvetleriyle savaşan öfkeli insanlar. Bir kaç nemrudun başta kalmaları için
halkı ve insanları döğen
ezen zindanlara tıkan
zulüm ayıları, sırtlanları, kurtları, timsahları.
Hepsinin Allah belalarını versin!

For the honor of the Lord of heavens,
Shaykh Muhammad Nazim Al Haqqani is sending to the poor people that
have suffered from the calamaty in Chile
20,000 euros as a present wishing them to
be happy here and hereafter and protected by heavenly blessings.
Saying that it is a very small gift, Mawlana is asking forgiveness from the Lord of
heavens here and hereafter.

The Sultanate of the Insane

emocracy – its dictionary meaning is,
The Sultanate of the Insane. In the year 2010,
thanks to democracy,
the whole world is boiling in the witch’s pot.
All democratic countries are on fire. They
have no stability. There
is no growth in any of
them. There is no peace
anywhere.
There is no real progress

in any country and there
is no happy place in the
world.
Thanks to democracy
human beings are eating each other. Thanks
to democracy there is
no employment and
hunger and poverty are
increasing.
Crowds of the angry and
hungry fill the streets
and avenues. Thanks to
democracy, day or night,

the streets are impassable due to the security
forces warring against
the people who are
burning cars, breaking
into shops and looting…
To keep a few Nimrods
in power, the bears of
injustice, their hyenas,
their wolves, their crocodiles, are crushing and
destroying the people.
May Allah send his Belaa on all of them!!

