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kargoz with hajivat

cont’d on p.2..devamı 2.S...

yu k a -
r ı d a -

ki azametli 
resme bakı-
nız! büyük 
ve kutlu 
Ecdadımız 
Osmanlı’nın 
inandıkla-
rı allah Te-
ala hz. tarafından giydirilmiş 
heybet ve azametini gösteren 
sayısız yapılardan, kuleli sulta-
ni askeri mekteb binasının res-
midir.
bu azametli bina beton değil. 
Taş üstüne taş konarak altın 
Elmaya koşacak arslan nesille-
ri için, İhlas ve İman yüklü sul-
tanların azametli yapılarından 
mütevazi yapıdır. 
lütfen azamet ve heybetine ba-
kınız! yazıklar olsun şimdiki 
betoncuların çirkin yapılarına.

look at 
the great 

p i c t u r e 
above!
It’s the pic-
ture of one 
of an unlim-
ited num-
ber of works 
that reflect 

the greatness & magnificence 
of our ancestors, the Ottomans. 
They built it, with its majesty & 
greatness, out of their belief in 
allah (swt). It is the picture of 
the sultan’s military school of 
kuleli.
This great building is not made 
of cement but made by putting 
stone on stone. It is one of many 
such buildings, commissioned 
by the great sultanate, built 
with sincerity and faith, erected 
for the courageous generations

karagöz derki: Ey 
hacivat nen var ki  

sanki abtallaşmış gibi 
sin?
hacivat derki: Ey ustam! 
Nasıl abtallaşmış olma-
yayım ki, koca şanlı, şe-
refli bir millet iken bu-
gün – ve yılbaşı – gece-
si aleme rezil oluyoruz. 
Dün dünyayı titreten 
azametli bir imparator-
luğmuz ve dünya-
yı ürküten ve kor-

kutan sultanlarımız var-
dı. bugün hancı sarhoş 
yolcu sarhoş kabilinden 
ne idare edenler ne ida-
re edilenlerde bir heybet 
ve keramet kalmıştır. bu 
akşam kafirlerin yaptık-
larını aynen yapmaya ça-
lışan insanlarımız sanki 
çığrından çıkmış bir hal 
aldı.
karagöz: haklısın haci-

vat ne maddi ne mane-
vi bir üstünlüğümüz kal-
mıştır.
hacivat : Doğrusun us-
tam yarın üzerimize pa-
lan bağlayıp binseler 
doğrudur.
karagöz: İşte milleti siz 
ultra sosyetik oldunuz 
diye aldatan Şeytan ajan-
larının tuzakları.
hacivat: Rezil ve maska-

ra oluyoruz da far-
kın da değiliz! 

karagoz says: 
O hajivat! 

What’s wrong 
with you? you look 
dumbfounded.
hajivat says: O master 
how can I not be struck 
dumb! Even though we 
are a splendid, mag-
nificent, honorable na-
tion, today on the eve 
of the New year we hu-
miliate ourselves in the 
eyes of the world. yes-
terday our great empire 
shook the whole world 
and our sultans were 
feared & everywhere we 

inspired awe. Today you 
don’t know who is more 
drunk, the bartender or 
the guests. 
There is no difference or 
distinction left between 
either the governors or 
the governed. There is no 
awesomeness or honor 
left. Tonight our people 
will try to do exactly as 
the unbelievers do, as if 
they have lost their way 
and entered this state.
karagoz: you are right 

hajivat! We have 
no material and no 
spiritual distinc-

tion left!
h : Exactly master! 
and tomorrow we’ll tie 
a saddle our own backs 
so they can ride more 
comfortably!
k : and, “ O people 
you have become super 
fashionable!”, say the de-
ceiving traps of the dev-
il’s agents!
h : We have be-
come a disgraceful 
laughingstock and we 
are not even aware of it!

Maskaralık!! Laughingstock!!

The 
Sultan’s 

M i l i t a r y 
School 

of 
Kuleli

Kuleli 
Sultani 
Askeri 

Mektebi



Eat, drink, and ..it. 
This is the extent of 

a young persons’s life.
serve, I eat.
play music, I dance.
cover me, I sleep. This is 
the evil, dirty, and stupi-
fying teaching that’s be-
ing constantly fed to the 
youth.
O wise ones what do you 
say? speak out!
These generations, con-
tinuously bred and 
raised, how are they go-
ing to carry the heavy 
complexities of their fu-
ture lives or figure them 
out?
We pose this question to 
all those in positions of 
leadership and we await 
their answer.

makulü yakalaya-
mayan bugünkü 

İNsaNlIk!  Ve bugün-
kü Dünyanın hali!
Günümüzdeki insanlar 
akıllarını kullanmıyor ve 
akıllarını kullananları-
da çağdışı insanlar kabul 
ediyorlar.
Niçin?!.

Çünkü onlar yIlbaŞI 
veya kRİsmas yapmı-
yorlar. Çünkü onlar yIl-
baŞINDa çıldırmıyor-
lar. alabildiklerine çıl-
gınlık ve israf yapmıyor-
lar. İşte  21. asrın şaşkın 
insanlarının makulün 
dışındaki hayat felsefe-
leri...

who hastened to holy 
victory. 
please look at its maj-
esty and greatness! In 
comparison how sad 
and ugly the mod-
ern cement buildings 
look.
a question:
Why can’t today’s 
people see this? and 
why aren’t they stop-
ping those whose job 
it is to insult our great 
ancestors?

sual: şimdiki insanı-
mız niye bunları gör-
müyor ve niçin her 
zaman şanlı ecdadı-
mıza hakareti meslek 
edinenleri ayıplamı-
yorlar?!

On The Occasion of 
New year

Every kind of dirty dev-
ilish mentality that is 
forced on people in or-
der to replace worship, 
reducing human life to 
absurdity, is damned and 
never accepted, ever!
here is your new year!
Dance as much as you 
like!
you spend the night 
laughing and you wake 

up in the morning cry-
ing. you could have used 

The people of today 
are out of touch 

with Reality! This is the 
condition of the whole 
world! 
most of the people of 
today do not use their 
minds and the ones who 

do use their minds are 
considered to be old-
fashioned or out-of-date. 
Why?!
because they neither 
celebrate New years nor 
christmas. because they 
do not loose their minds 

on New year’s Eve. be-
casue they do not get as 
wild or as extravagant as 
they possibly can.
look at the 21st cen-
tury people with 
their nonsensical life 
philosophies!

ye, İç, ..ıç!
Gençlerin yaşam 

rotaları; ver yiyelim; çal 
oynayalım; ört uyuya-
lım.boyuna gençliğe tel-
kin edilen kötü ve pis ve 
aptalca telkinler. Ey aklı 
erenler siz söyleyiniz: 

bu suretle yetişen veya 
yetiştirilen nesiller gele-
ceğin ağır hayat komp-
leksini nasıl taşıyabile-
cek veya çözebilecek?!. 
bütün insanlara öncülük 
yapan idarecilere soru-
yor ve cevap bekliyoruz. 

yılbaşı münasebe-
tiyle

hayatı  bir maskaralığa 
çeviren çeşit türlü pis-
liği haşa ibadet  yerine 
insanlara empoze eden 
şeytani zihniyete lanet 
olsun! İşte yılbaşınız!
kurtlarınızı   dökünüz 
gece gülerek sabah ağla-

yarak kalkacaksınız.kay-
bolan milyon milyar ve 

trilyon dolarlar fakru za-
ruretli aç bilaç milyonla-
rı rahatlatacak ve doyu-
racaktı. bunu yapmadı-
nız! size gökyüzünden 
lanet ve azab yağacak-
tır. bir gece güldünüz bir 
sene ağlayacaksınız. ya-
zık size! yazık insanlığı-
nıza! 

the wasted millions, bil-
lions, trillions of dollars 
to soothe the hunger & 
the need of millions of 
the starving poor & fed 
them. because you have 
not done that, punish-
ment will rain on you 
from the heavens.
for the one night you 
laughed and you will cry 
a whole year !
sad for you!
sad for humanity!

Yılbaşı Çılgınığı

New Year’s
Madness

Ye, İç, ....

Makulün Dışında!

Out of Touch with Reality!

Eat, Drink, ...
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