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Tespit, bilgi ve bulgu
Dikkatle Oku!

yazıklar olsun ve ayıplar ol-
sun o insanlara ki canab hak-
kın gönderdiği – kudsiyyetleri 
arşa yetişen – insanoğlunun if-
tiharı peygamberleri ve bilhassa 
ahirzaman peygamberinin in-
sanlara insanlık şerefi veren Ni-
zam ve İntizamlarını bırakıp sa-
ğını solunu ve bizzat kendini ta-
nımayan sokakların insanların-
dan kanun ve şeref almak iste-
yenlere yazık ve ayıplar olsun!
İşte Demokrasiniz alınız ve ba-
şınıza çalınız!

Fact, Information & 
Diagnosis

Read carefully!
What a pity and what a dis-
grace that mankind has turned 
its back on the ones sent by al-
lah sWT, those whose holiness 
reaches the Divine Throne, the 
honor of mankind, the proph-
ets of allah; and especially the 
prophet of the end of times 
(sas). They abandon the order 
and orderliness that endows 
mankind with the honor of hu-
manity and seek laws and honor 
from street people who do not

Dünyada yaşayan-
ların mutlulukları 

müslümanlık dinine uy-
malarıyla mümkündür 
çünkü müslümanlık in-
sanları zalimlerin elin-
den kurtarmak için gel-
miştir. 
müslümanlık kudsi – 
kutsal – esasları getirmiş 
ve insanları zalimlerden 
korumuştur. 
Çünkü kutsal olmayan 

devlet, devlet değil. az-
gınların ve zalimlerin 
koruyucusudur. 
bu zalimler de zavallı in-
sanların feryadına bak-
madan, zavallıların ka-
nını emmekte ve ırzları-
na geçmektedirler. 
allah bu insanlık düş-
manlarını kahreylesin!
koca Osmanlı develetini 
bir sadrazam ve 7 kub-
be altındaki 7 vezir idare 

ediyordu. 
bugün parlamenter dü-
zende memleketin hac-
mine göre 100 den başla-
yıp 500 – 700 parlemen-
terler güya idare ediyor-
lar ve milleti binlerce uy-
durma zulüm kanunla-
rı ile eziyor ve kahredi-
yorlar. 
yeter artık!
bu şanlı milleti kahre-
denler kahrolsunlar! 

living happily in this 
world is possible 

only by complying with 
the Islamic religion, be-
cause Islam came to save 
mankind from the hands 
of the unjust. 
Islam established sacred 
foundations and pro-
tects mankind from the 
unjust. 
a secular state is not a 
state: It is a haven for sin-

ners and the unjust. The 
unjust, without hearing 
the wailing of the weak, 
suck their blood and 
trample their honor.
may allah crush these 
enemies of humanity!
The mighty Ottoman 
Empire was ruled by 
only one sadrazam 
(grand vizier) and the 7 
viziers under-the-dome.
Today in the parliamen-

tary system, according 
to the size of the country, 
they can have 100 and up 
to 500 or 700 members. 
These, with their qua-
si government, crush & 
suppress the nation with 
1000’s of made-up, un-
just laws.
Enough of this!
may the oppressors 
of this great nation be 
defeated! 

Gül 
Camii

The 
Gül

Mosque 
It is lo-
cated on 
the  Gold-
en Horn, 
in istanbul. 
It was the 
church of 
Hagia The-
odosias one 
of the most 
impor tant 
r e l i g i o u s 
Byzantine 
buildings of 
Constanti-
nople.

Aya Teodo-
sia ismin-
deki Dola-
yısıyla bu 
da bize iki 
yapının da 
aynı azizeye 
adandığını 
göstermek-
tedir. Fetih-
ten sonra 
camiye çev-
rilen yapı 
Gül Camii 
İsmini al-
mıştır.

Up to the Divine ThroneArşa Yetişen

Parlamenter Düzen

The Parliamentary System



TEsbİT: yıl 2011, 
hicri 1432; bİlGİ 

ve bulGu, İnsanlığın 
Dini günü oyun, eğlen-
ce. k.k.T.c.’deki yaşayan 
insanların da yaşam ga-
yeleri oyun, eğlence ve 
spor yarışları!
bunun için yaşayan in-
sanların değeri nedir? 

bu akılda olan insanlar, 
tam Şeytana tapan mah-
luklardır. bunların tek 
gayeleri; Şeytanı ve kötü 
nefislerini tatmin etmek 
ve eğlenmektir.
böyle yönlendirilen ki-
şiler ne kendileri hayır 
eder ve ne de ettirirler. 
bunlar ancak kötü emel-

lerini tatmin için yaşar-
lar ve kimseye acımazlar.
 bunlar adi hayvanlar-
dan daha adidirler. 
bunlar bir cemaate top-
luma hükmederlerse, 
ancak çılgın nefisleri-
ni tatmin için çalışırlar, 
başkalarını ne arar ve ne 
de sorarlar.

FacT
The year is 2011 cE, 

1432 hijri.
Information and 
Diagnosis
Religious festival days 
have become only fun 
and games for the peo-
ple. The whole purpose 
of living for the peo-
ple in this Republic – 
TRNc – has become fun 
and games and sporting 

competitions. What is 
the value of people living 
in this place? The people 
who think like this are 
entirely shaytan-wor-
shipping creatures. Their 
only aim is to satisfy and 
entertain shaytan and 
their own lower selves. 
people who follow this 
way, do no good either 
for themselves nor do 
they allow any good to 

come to others. They live 
only to satisfy their own 
bad desires and they 
have no compassion for 
anybody else. They are 
more debased than base 
animals. If they control 
society they will work 
only to satisfy their cra-
zy needs. They will not 
take care of anyone else 
nor will they care about 
them.

bulgu and bilgi:
TEspİT 1: Oku 

ve düşün! Eşşek kafalı 
olma, çünkü Eşşek dü-
şünmez; yalnız eşşek ha-
yal kurar ne gibi? kendi-
ni arpa ambarında zan-
neder, ve daima ambar-
daki arpayı düşünür. Ga-

yesi ambarlar dolusu ar-
paya sahip olmaktır.
TEspİT 2: 
Ey insan sen de para bi-
riktirmek mal, mülkünü 
artırmaktan başka gayen 
yoksa, seninle bütün ar-
paya sahib olmak isteyen 
eşşek arasında ne fark 

kalmıştır?
TEspİT 3: hiç bir fark 
kalmamıştır., ancak sen 
iki ayaklı eşşek, ötekisi 
dört ayaklı eşşektir.  
bu Tespitimizi  ister ka-
bul et, ister etme. ha-
kikat değişmeyecektir. 
kendini yokla ve kolla.

Diagnosis and 
Information

Fact I :
Read and Think!
Don’t be donkey-head-
ed, because a donkey 
doesn’t think. a donkey 
only dreams of imagi-
nary things. like what? 
he imagines himself in a 
storehouse of barley and 
he is always thinking of 
that barley in that store-

house. his only goal is to 
possess that whole store-
house full of barley.

Fact 2.
O man, you also, if you 
have no other goal than 
amassing money and in-
creasing your worldly 
possessions, then what 
is the difference between 
you and the donkey who 
dreams of owning all the 

barley?
Fact 3.
There is no difference 
what-so-ever, except 
that you are a two-legged 
donkey while the other 
is a four-legged donkey. 
accept this proof of ours 
if you like or don’t ac-
cept. The truth will not 
change.
look into yourself and 
protect yourself!

know their left from 
their right and, more im-
portantly, who they are! 
What a pity and what a 
shame!
here is your Democracy, 
take it! and let it bang 
on your heads!

zulüm nedir?
adalet nedir?

El cevap: zulüm yakışıksız bir iş veya 
yasa veya emirle ferdi veya toplumu 
ezmektir. 
Veya: yakışan işi bozmaktır. 
Veya: yakışmayan iş yapmaktır.
adalet nedir?

El cevap: yakışanı yapmak veya ya-
kışmayanı men etmektir.

What is Injustice (zulum)?
What is Justice?

answer: zulum is an improper ac-
tion, law, or order whose purpose is 
to crush an individual or a group. It 
is the undoing of a proper action or 
it is the commitment of an improper 
action.
What is justice?
answer: Justice it is to enact what 
is proper and to prevent what is 
improper.

Don’t be Donkey-Headed!

Adalet Nedir? What is Justice?

Eşşek Kafalı Olma!Dini Kutlama

Religious Festivals
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