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yukardaki resim mısırın 
son meliki merhum melik 

faruk’un at üzerinde heybetli 
ve muhteşem resmidir.
asalet ve heybetin timsali olan 
böyle bir meliki, soysuz ve şe-
refsiz kimseler tahtından indir-
diler. 
soysuzoğlu soysuzlar mısırı bu-
günkü perişan haline getirdiler. 
yazıklar olsun !
     sts mühim Not sts

Ve bugün hala mısır halkı bu 
mazlum melikin hakkını ver

The majestic & splendid pic-
ture above is of Egypt’s last 

king, the late king farouk, rid-
ing a horse. This king, the sym-
bol of royalty & majesty, was 
pulled from his throne by some 
degenerate & ignoble people. 
bastards, sons of bastards, they 
brought Egypt into the wretch-
ed state of today. It’s a crying 
shame!
  sts Important point sts 

The present condition of the 
people of Egypt arose because 

Demokrasi insanla-
rı tarakların dişleri 

gibi yapmıştır. 
Çünkü;  Demokrasinin 
en iddialı İlkEsİ müsa-
vat yani insanların eşit-
liğidir. Oysa ki bu çok 
yanlış bir iddiadır. Çün-
kü hiç bir insan diğeri-
nin tam bir kopyası de-
ğildir.
Çünkü insan, ilk olarak 
erkek ve dişi olarak ikiye 
sonra da sayısız çeşit iki-
leşmeye bölünmektedir.

bu Demokrasinin eşitlik 
saçmalamasının yıkımı 
demektir.
Çünkü eşitlik bir yan-
lış iddiadır ki ikizler bile 
ayrı birer şahsiyet taşı-
maktadır.
Çünkü insanı yaratan 
kopyacı değildir. Ezeli 
yaratıcı sonsuz kudret ve 
azametiyle sonsuz İnsan 
yaratmakta ve her insan 
kendini varlığa getirenin 
o kudret ve azametine 
şahitlik etmektedir.

Ey eğitimciler bunları 
öğrencilerinize öğretiyor 
musunuz . 
Nerde? 
Onlar ancak puta çevir-
dikleri kimsenin yok ol-
muş ve tükenmiş şah-
siyetini habire genç di-
mağlara öğretmek cah-
dında ve varlığın haki-
ki sahibini es geçmekte-
dirler.
yazıklar olsun hakikatle-
ri görmeyen aptallar gü-
ruhuna!

Democracy has made 
people like the 

teeth of a comb. The first 
claim of democracy is 
equality. It says that all 
people are identical. This 
is a very wrong claim. No 
man can ever be a copy 
of another. humanity is 
first of all divided in two, 
male & female, and then 
into an endless number 
of divisions.
We have to destroy this 

absurd notion of equal-
ity propagated by de-
mocracy. Equality is a 
totally false notion be-
cause even with identical 
twins, each carries his 
own unique personality.
The creator of man is 
not a duplicator. The 
Eternal creator with his 
Omnipotence & mag-
nificence is the Endless 
creator of men and each 
man is a witness to the 

power of the magnifi-
cence of his creator.
O educators, do you 
teach your pupils this? 
Never! you can only ex-
pend all your efforts fill-
ing youngsters’ heads 
with an idol who is al-
ready done & finished & 
you never mention the 
True Owner of being.
shame on those who are 
blind to Reality, the gang 
of idiots! 

İnsan Şahitlik Etmektedir.

Man Is A Witness Merhum Melik Faruk The Late King Farouk



About Revolution

memekte ve hala cebabire  
devrini  devam ettirmek ser-
semliğinde ısrar etmektedir-
ler ve mısır halkı hak sahibi-
nin hakkını vermedikçe pe-
rişanlıktan kurtulamayacak-
lardır. 

they did not give the king 
his due rights and they still 
insist on the nonsense that 
keeps the age of tyrants go-
ing. The only way for Egypt 
to be saved from this wretch-
edness is to give back to its 
owner his rights.

  stscertaintysts

a change in the life of 
21st century man is 

necessary.  
21st century people have 
gotten so accustomed to 
the manner of life today 
& its conditions that 

       sts    sts

they are no longer able 
to lead a life of quietness. 
In the midst of the 
crowds of miserable 
people, the rich ones 
cannot enjoy the taste of 
their wealth and the 

      sts    sts

poor ones, in their in-
ability to do what they 
want, fall into the sea of 
deep hopelessness and 
are crushed. 
The only thing they are 
waiting for is death!

A Change Is A Must

  stscertaintysts

change does not hap-
pen by means of 

the clothes we wear, or 
the car we ride, or the 
house we live in. how-
ever, we must, as human 
beings, change because 
today we are not fulfill-
ing the image of man. 
What we want to say is 
the following: man has 
not been created to be a 
beast. man is a great and 
honorable creation who 
has been brought into 
existence to be a mir-
ror reflecting the perfec-
tion of his creator. he 
is the representative of 
an indestructible, never-
changing, Divine mani-
festation (tajjali). are we 
teaching this reality to 
the people?  

     stsTespitsts

21. yüzyılda insan ha-
yatında değişim za-

ruridir.
21. yüzyılın insanları ar-
tık bugünki hayat niza-
mına veya hayat şartla-
rına intibak edip huzur-
lu bir hayat yaşayamı-
yorlar.
zengin olanlar muzda-
rip insan yığınları ara-
sında zenginliklerinin 
keyfini alamıyorlar.
fakir insan yığınları ise 
istediklerini yapamayıp 
derin bir yeis –ümitsiz-
lik- deryasında tükene-
cekleri günü bekleyip 
kahroluyorlar.

   stsTespitsts

Değişim giydiğimiz 
elbise, bindiğimiz 

araba ve oturduğumuz 
evler ile değildir. lakin 
biz, insan olarak değişe-
ceğiz. 
Çünkü bugün biz, tam 
bir insan görüntüsünde 
değiliz. 
bununla biz şunu demek 
isteriz ki;a İnsan bir ca-
navar olarak yaratılmış 
değildir. 
belki insan yaRaTIcI-
NIN kemalini aksettiren 
bir ayna olarak varlığa 
getirilmiş muazzam ve 
mükerrem bir abidedir. 
yıkılmaz ve değişmez 
İlahİ bir tecellinin 
temsilcisidir.
bu hakikatı insanlara 
öğretiyor muyuz?!

Değişim ChangeDeğişim Lazımdır!
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sts     sts      sts    sts      sts    sts       sts    sts

O, son of adam, 
look for something 

to learn. The human be-
ing is either ruled by the 
mind or the ego. 
The ones ruled by the 
mind see the way of 
prophets. The ones ruled 
by their egos, the dev-

il is in control of them. 
The ones in control of 
the devil can never have 
goodness and finally will 
be humiliated by the 
whole world.
What is humiliating the 
people?
The ego. The ego what-

ever it does it humiliates 
man. 
The ego is what insinu-
ates man into every evil 
& secret desire. When 
man follows his ego he 
is debased. and this one 
will have no honor left 
among people!

Ey insanoğlu bir şey 
öğrenmeye bak!

İnsanoğluna ya aklı ya 
da nefsi hükmeder. 
kendisine aklı hükme-
denlere peygamberler 
yol gösterir. 
kendisine nefsi hük-

medenlere Şeytan hük-
meder.
Şeytanın hükmüne gi-
renler asla hayır etmez 
ve sonunda aleme rezil 
olurlar.
kötü nefsidir. 
kötü nefis ne yaparsa in-

san rezil olur. 
kötü nefis- ki manası in-
sanlığı kötülüğe azdı-
ran gizli arzulardır. İn-
san kötü nefsine uyduk-
ça aşağılanır, o kimsenin 
halk arasında artık şere-
fi kalmaz!

sts     sts      sts    sts      sts    sts       sts    sts

sts     sts      sts    sts      sts    sts       sts    sts

Kötü Nefis

The Ego
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