K

aragöz derki: Ey
Hacivat nen var ki
sanki abtallaşmış gibi
sin?
Hacivat derki: Ey Ustam!
Nasıl abtallaşmış olmayayım ki, koca şanlı, şerefli bir millet iken bugün – ve yılbaşı – gecesi aleme rezil oluyoruz.
Dün dünyayı titreten
azametli bir imparatorluğmuz ve dünyayı ürküten ve kor-

kutan Sultanlarımız vardı. Bugün hancı sarhoş
yolcu sarhoş kabilinden
ne idare edenler ne idare edilenlerde bir heybet
ve keramet kalmıştır. Bu
akşam kafirlerin yaptıklarını aynen yapmaya çalışan insanlarımız sanki
çığrından çıkmış bir hal
aldı.
Karagöz: Haklısın Haci-

Maskaralık!!

Laughingstock!!

K

aragoz 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, magnificent, honorable nation, today on the eve
of the New Year we humiliate ourselves in the
eyes of the world. Yesterday our great empire
shook the whole world
and our Sultans were
feared & everywhere we

vat ne maddi ne manevi bir üstünlüğümüz kalmıştır.
Hacivat : Doğrusun ustam yarın üzerimize palan bağlayıp binseler
doğrudur.
Karagöz: İşte milleti siz
ultra sosyetik oldunuz
diye aldatan Şeytan ajanlarının tuzakları.
Hacivat: Rezil ve maskara oluyoruz da farkın da değiliz!

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 distinction 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 deceiving traps of the devil’s agents!
H	
: We have become a disgraceful
laughingstock and we
are not even aware of it!
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Yılbaşı Çılgınığı

Y

ılbaşı
münasebe- yarak kalkacaksınız.kaytiyle
bolan milyon milyar ve
Hayatı bir maskaralığa
çeviren çeşit türlü pisliği haşa ibadet yerine ...1.S’den devamı
insanlara empoze eden Sual: şimdiki insanışeytani zihniyete lanet mız niye bunları görolsun! İşte yılbaşınız!
müyor ve niçin her
Kurtlarınızı
dökünüz zaman şanlı ecdadıgece gülerek sabah ağla- mıza hakareti meslek
edinenleri ayıplamıyorlar?!

trilyon dolarlar fakru zaruretli aç bilaç milyonları rahatlatacak ve doyuracaktı. Bunu yapmadınız! Size gökyüzünden
lanet ve azab yağacaktır. Bir gece güldünüz bir
sene ağlayacaksınız. Yazık size! Yazık insanlığınıza!

M

akulü yakalayamayan Bugünkü
İNSANLIK! Ve Bugünkü Dünyanın hali!
Günümüzdeki insanlar
akıllarını kullanmıyor ve
akıllarını kullananlarıda çağdışı insanlar kabul
ediyorlar.
Niçin?!.

O

n The Occasion of
New Year
Every kind of dirty devilish mentality that is
forced on people in order to replace worship,
reducing human life to
absurdity, is damned and
New Year’s
never accepted, ever!
Madness
Here is your new year!
Dance as much as you
like!
You spend the night up in the morning crylaughing and you wake ing. You could have used

Çünkü onlar YILBAŞI
veya KRİSMAS yapmıyorlar. Çünkü onlar YILBAŞINDA çıldırmıyorlar. Alabildiklerine çılgınlık ve israf yapmıyorlar. İşte 21. Asrın şaşkın
insanlarının makulün
dışındaki hayat felsefeleri...

Ye, İç, ....

...cont’d fom p.1

who hastened to holy
victory.
Please look at its majesty and greatness! In
comparison how sad
and ugly the modern cement buildings
look.
A Question:
Why can’t today’s
people see this? And
why aren’t they stopping those whose job
it is to insult our great
ancestors?

Makulün Dışında!

Y

e, İç, ..ıç!
Gençlerin
yaşam
rotaları; ver yiyelim; çal
oynayalım; ört uyuyalım.Boyuna gençliğe telkin edilen kötü ve pis ve
aptalca telkinler. Ey aklı
erenler siz söyleyiniz:
the wasted millions, billions, trillions of dollars
to soothe the hunger &
the need of millions of
the starving poor & fed
them. Because you have
not done that, punishment 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!

Bu suretle yetişen veya
yetiştirilen nesiller geleceğin ağır hayat kompleksini nasıl taşıyabilecek veya çözebilecek?!.
Bütün insanlara öncülük
yapan idarecilere soruyor ve cevap bekliyoruz.

E

Eat, Drink, ...

at, 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 stupifying teaching that’s being constantly fed to the
youth.
O wise ones what do you
say? Speak out!
These generations, continuously bred and
raised, how are they going to carry the heavy
complexities of their future lives or figure them
out?
We pose this question to
all those in positions of
leadership and we await
their answer.

Out of Touch with Reality!

T

he 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 oldfashioned 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. Becasue they do not get as
wild or as extravagant as
they possibly can.
Look at the 21st century
people
with
their nonsensical life
philosophies!

