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Tehlİkelİ 
Sular!!

Ey genç!
Tehlikeli 

sulara dalıyorsun ihtiyat-
lı ol!
Tarihi oku! Ve anla! Tarih 
hayatın dersidir. Ve Ah-
tapotların ilk saldırdıkla-
rı Tarihi tahrif etmek yani 
istedikleri gibi Tarih yaz-
mak ve genç nesilleri şan-
lı mazilerine düşman yap-
maktır. bu zehirli Ahta-
potlar gençliğin görüş sa-
halarını alabildiğine da-
raltmakta ve anlayışları

DangerouS 
Waters!!

O young people, 
you are swim-

ming in dangerous 
waters, so take pre-

cautions. Read your histo-
ry and understand. histo-
ry is the lesson of life. The 
first attack of the octopus-
es, was to rewrite history 
as they like. This turned 
the youth into the enemies 
of their own great history. 
These poisonous octopus-
es restricted the range of 
vision of the youth and so

fact,
finding, 
Diagno-

sis

Tespit,
bilgi,
bulgu

learn
&

Do not 
Forget.

Öğren 
ve

hiç 
unutma!

Tespit, bilgi ve bulgu
21.yüzyılın insanları 

21.yüzyılın yüz karası olmuş-
tur! Niçin?
Çünkü insanların işlemedikleri 
hiç bir kötülük kalmamıştır.

Neden böyle olmuştur?
Çünkü DEmOkRAsİ de günah 
diye bir şey bırakılmamıştır.
Öyleyse, kötülük lağımına düş-
meyen ya kadın veya erkek kal-
mamıştır. 

21.YüzYılın lağımı!

The people of the 21st 
century

The faces of the people of the 
21st century have darkened! 
Why? 
because these people have left 
no evil undone!

but why is it like this?
because democracy allows 
nothing to be called a sin. 
If this were so, then there would 
be no man or woman who 
would not fall into the sewage 
of sin!

The Sewage of The 21st Century!



 Zehirli ahTaPoTlar Devri

The age of The Poisonous oCToPuSeS

Ey İnsan öğren ve 
kurtul!

İnsanlık sür’atle insan-
lığından uzaklaşmakta-
dır! Dikkat ediniz
zehirli AhTApOTlAR 
DEVRİ
Ey insan hangi zamanda 
ve nasıl yaşadığını bil-
melisin!

Ey yeni nesiller, sizle-
ri kimlerin güttüğünü 
bilmezseniz zehirli ah-
tapotların sayısız kolla-
rının arasında onlar ilk 
olarak kanlarınızı eme-
cekler ve sonra da etle-
rinizi arkasından kemik-
lerinizi yiyip sizi bitire-
ceklerdir.

AhTApOT örnekleri:
bunların en tehlikelileri 
kIzIl AhTApOTlAR 
bunlar hem en zehirli ve 
hem en insafsız olanla-
rıdır. 
kahrolsunlar. 
bunların kollarının ara-
sına düşenlere kurtuluş 
şansı asla yoktur.

O man, learn and be 
saved.

mankind is moving with 
great speed away from 
humaneness. Watch out! 
It is the age of the poi-
sonous octopuses. O 
men, you must know in 
which times and under 
what circumstances you 

are living. 
O new generations, who 
is herding you? 
If you don’t know this, 
then you will be caught 
in the innumerable 
arms of the poisonous 
octopuses. 
first they will suck your 
blood, then they will eat 

your flesh, and finally 
they will crunch your 
bones and finish you off.
The most Dangerous of 
All is the Red Octopus.
It is both poisonous and 
merciless, curse it. 
The ones who fall into its 
arms have no chance at 
all to be saved.

eliminated their under-
standing. This was their 
1st tactic. Their 2nd tac-
tic was to prevent the 
young from being able to 
understand  their great 
& noble ancestors. They 
made up a new tongue.

...cont’d fom p.1
nı yok etmektedirler. 
bu onların birinci tak-
tikleridir. 
İkinci Taktikleri: 
yeni nesillerin büyük ve 
asil ecdadlarını anlama-
mak için uydurma yani 
dil icad etmeleridir...!

...1.S’den devamı

Gayet mühimdir 
okuyunuz!

TEkNOlOJİ ilk İN-
sANlIĞImIzI tüketti!
Şimdi de yeryüzünde 
hayatı, insan olsun, hay-
van olsun, ot olsun, ne-
bat olsun, karalarda ve 
denizlerdeki bütün ya-
şayan canlıları tüketmek 
için şaha kalkmış şah-
lanmıştır. bunun ilk far-
kına varan Teknoloji-
de en ileri giden millet-

lerdir- Japonya, Alman-
ya, Amerika, fransa, İn-
giltere, vs. tedbir almaya 
koşmakta ve bunlar he-
men azacık gecikmenin 
büyük bela ve felaketler 
getireceğinden korkan 
dünya, şimdi işledikle-
ri haltın ne korkunç ha-
diselere sebep olacağı-
nın idraki içinde çıldır-
ma nöbetleri geçirmek-
tedirler.
İşte teknoloji çağının 

kIyAmETİ.
Ey insanımız azgınlığın 
sonu budur. biraz kendi-
mize gelelim.
“DİN NAsİhAT’tır”. 
Dine saygı gösterelim, 
çünkü İNANÇ bizi kur-
taracaktır.   bizden uyar-
ma, sizden inanma ve 
sakınma. hAk DİN 
İslAm’dır. O’nun dışın-
daki her düşünce şeytan 
uydurmalarıdır. kendi-
nizi sakınınız.

Teknoloji Çağının kIYaMeTİ.

Extremely Important! 
Read!

The first thing technol-
ogy did was to finish our 
humanity.
Now it has reared up 
and is threatening to de-
stroy all life on the face 
of the Earth, whether 
human, or animal, or 
plant; whether on land 
or under the sea; all liv-
ing creatures. 
The first to notice this 
were the developed tech-
nological nations: Ja-

pan, Germany, America, 
france, and England…
etc.  They immediate-
ly rushed to take their 
precautions. 
The whole world is now 
panicking about the hor-
rible events, and worried 
about the disaster that a 
small delay can cause! In 
their fear they are trem-
bling wildly as they real-
ize what can result from 
their mistaken actions. 
here is the doomsday of 
your Age of Technology!

O our people, going be-
yond all limits results 
in this! let’s return to 
sanity.
“Religion is advice”. let’s 
show respect for religion 
because faith is what is 
going to save us. 
Our job is to warn you, 
your job is to believe and 
forbear. 
Islam is the religion of 
Truth. All ideas out-
side of it are the devil’s 
fabrications. 
let’s protect ourselves.

The DooMSDaY of Your age of Technology!


