
“But he who turns away 
from remembrance of 
Me, his will be a narrow 
life, and I shall bring him 
blind to the gathering on 
the Day of Resurrection.” 

(Quran 20:124)

“Ama her kim Benim 
zikrimden yüz çevirir-
se, gerçekten onun için 
pek sıkıntılı bir yaşantı 

vardır.” 
(Kura’n 20:124)

Ey İnsan! Ulu Tanrı 
Adıyla güne başla ve 

bitir!
Şimdi bugünkü halimi-
ze, bugün bütün gazete-
lerde bakalım: yazarların 
bir ağızdan söyledikleri 
deyime bakalım ve ibret 
alalım. İşte o söz: “Bıktık 
artık bu baskılı, sıkıntı-

lı, kasvetli, ve karanlık 
hayattan.”-gazeteler-
Ve yine bugün insanımız 
şaşa kalmış. 
“Dün böyle değildik! 
Bugün bu hale ne oldu ki 
geldik?” diye soruyorlar.
Bekleyiniz cevabımı İn-
şallah haftaya alırsınız ve 
alırız.  

Start and end your day 
with the Great Name 

of your Lord! Now let 
us look at our present 
condition. Let us look 
at the poplar magazines 
and read what the writ-
ers themselves say and 
try to take wisdom from 
them. Here is what they 
write: We are completely 
fed up with this oppres-

sive, trouble filled, cru-
el and dark life. (maga-
zines). Today people are 
confused. “Yesterday we 
were not like this. What 
has happened that today 
we find ourselves in this 
state?’ they ask. 
Wait for my answer. In-
shaAllah next week you 
receıve it and we receıve 
it too.  
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Yukardaki resim aza-
metli imparatorlu-

ğumuz zamanında, 
Osmanlı padişahının 
saltanatlı bayram tebri-
ğini göstermektedir.
-Dün nasıldık?
-Bugün nasıl olduk?
Ey gençler, şanlı mazimi-
zi unutma! 
Unutma ki şerefin ve şa-
nın artsın!

The picture above 
shows the majestic 

Ottoman Sultan greeting 
his court on the occasion 
of Eid (tebreek) in the 
days of our magnificent 
empire.
-Yesterday how were we?
-Today how have we 
become?
O young people do not 
forget our great past! Re-
member in order that 
your honor and value 
increase!

 Şanlı Mazimizi 
Unutma! 

 Do Not Forget Our 
Great Past!

Konstantin Kapıdağlı, 
“III.Selim’in Bayram Töreni” 1789

Sultan Selim III 
on the occasion of Eid



The Sultanate Honors Human BeingsSaltanat İnsanlara Şeref Verir

Democracy disgrac-
es human beings. 

The potentate chosen by 
election is actually im-
potent – unable to have 
children. These impotent 
ones, chosen through 
democratic elections, 
and the governments 
they create, instead of 
bringing order to their 
surroundings only bring 
more confusion and cor-

ruption. Think!
The ship with an elected 
captain will it reach its 
destination safely? What 
is the sense in this? may-
be this ship, like the Ti-
tanic, will come upon an 
iceberg, and collide with 
it and break into pieces 
drowning all the passen-
gers. Who has the cour-
age to fly on an airplane 
piloted by a man cho-

sen by popular vote? If 
they cannot entrust an 
airplane to such a pilot 
how can they entrust a 
whole huge country to 
one chosen by this non-
sense democracy? The 
majority of the people of 
the 21st century are ig-
norant, unable to learn 
and feebleminded. They 
are being cheated and 
are not even aware of it.

Demokrasi insanları 
rezil eder! 

Seçimle gelen iktidar-
lar, iktidarsız hükümet-
lerdir! İktidarsız-insanın 
çocuğu olmaz- Bunun 
gibi seçimle – Demokra-
siyle- gelen bütün hükü-
metler de ortalığa nizam 
vereceklerine daha fazla 
ortalığı karıştırır ve bo-
zarlar.
Düşününüz! 

Bir vapura seçimle bir 
kaptan getirilse o gemi 
selametle yolcularını gi-
decekleri yere yetiştire-
bilir mi? 
Ne münasebet! Belki ge-
miyi Titanik gibi kayala-
ra vurup parçalar yolcu-
ları helak eder.
Bir tayyareye- uçak der-
ler- seçimle pilot kap-
tan konulsa, o tayyare-
ye binmeye cesaret eden 

olur mu?! 
Bir tayyareyi seçimle ge-
len pilota teslim edeme-
yenler, saçma demokra-
siyle gelen insanlar koca 
bir devleti ve memleke-
ti nasıl teslim edebilir-
siniz!
21.yüzyılın insanı çoğu 
cahil ve öğrenemeyen 
gerizekalı insanlardır. 
Aldatılıyorlar ve farkın-
da değillerdir!   

Dünya moderin Ha-
yattan Bıkmıştır. 

Dünyayı saran şer güçle-
ri bunu büyüyen bir kor-
ku, artan bir telaşla sey-
retmede ve çareler araş-
tırmaktadırlar.
Heyhat! 
Bu artık ellerine geçme-
yecektir. Çünkü bütün 
dünya moderin haya-
tın insanlığa huzur yeri-
ne ızdırab, rahatlık yeri-
ne rahatsızlık getirdiğini 
nihayet anlamaya başla-
mışlardır.
Buna intibah denilir ma-
nası uyanıklık halidir. 
Ayrıntıları inşallah önü-
müzdeki sayılarımızda 
gelecektir.
Okuyunuz!

Dünya Moderin 
Hayattan Bıkmıştır!

The world is becom-
ing fed up with 

modern life. The evil 
powers enshrouding the 
world are watching this 
trend with increasing 
fear and anxiety. They 
are looking for a way to 
stop it.
Impossible!
The world will never be 
under their control after 
this. Because finally the 
world has begun to un-
derstand that modern 
life has replaced con-
tentment with discon-
tent, ease with disease. 
To be aware of this fact 
means to be awake. This 
will be elaborated on in 
later issues. Read!

The World is Fed Up 
With Modern Life

Gençliğimiz heves-
siz bir sürü boş ka-

lıplar ve şekiller oluştur-
dular.
Gençliği bu hale getiren-
ler, mİLLİ EĞİTİm ya-
lanı ile gençleri mecburi 
kalıplara döktüler.
Şöyle ki,  ilk olarak 
T.c.’yi kuranlar evvela 
çocuklarımızı; istedikle-
ri gibi, istedikleri şekilde 
öğrenmek yasağıyla şaş-
kın ettiler.
 T.c. bir sürü yasakla, in-
sanımızın ellerini ayak-
larını ve ağızlarını bağ-
ladılar.

  T.C. devrinde 
kaybettiğimiz  

Meziyetlerimiz

Our youth became 
empty forms with-

out enthusiasm. The 
lies of the national edu-
cation system reduced 
our youth to this state. 
It forcibly poured our 
young people into pre-
made forms. It is like 
this: They began by for-
bidding our children to 
learn the way they like, 
thus confusing them. 
Then, by means of many 
prohibitions, the Repub-
lic managed to tie the 
people’s hands, feet, and 
mouths. 

Qualitıes 
Lost In The Republican 

Phase

21. yüzyılın eğitim sis-
teminin ana hede-

fi alabildiğine cahil son-
suza dek, anlayışsız, süf-
lü, küflü, pis, murdar, 
laubali-sersem ve hiçbir 
şeye merakı olmayan –
nesiller yetiştirmektir.
“Ver yeyim! 
Ört uyuyayım! 
Çal oynayım!” 
felsefesi 21.yüzyılın ye-
tiştirdiği nesilleri eğitti-
ği eğitim sistemidir.
Beğensinler! 

The main goal of the 
educational system 

of the 21rst century is to 
produce, as much as pos-
sible, people who are ig-
norant, endlessly irratio-
nal, base, spoiled, dirty, 
rotten, indifferent, stu-
pid, and never curious 
about anything. “Give 
me, I eat! cover me, I 
sleep! Sing, I dance!” 
The philosophy of the 
21rst century education 
of our youth. Like it!    

Stupefied People
 & 

Stupid Generations

Aptallaşan İnsanlık ve
 Aptal Yetiştirilen 

Gençlik


