İ

nsanlar ya şereflidir
veya rezildir. Şerefli insanlar, insanlığa şeref verirler. Reziller ise
insanlığı rezil edenlerdir. Şimdi sual şudur: 21.
Yüzyılda yaşayan insanların çoğu mu şereflidir,
yoksa çoğu mu rezildir?
Cevap verseniz ya! Doğru söylemezsen sen de
rezilsin!
Doğruyu unutanlardır ki
bu Dünya’yı yaşanmaz
hale getirmişlerdir. To-

P

eople are either honorable or disgraceful. The honorable people give honor to all of
humanity.
The disgraceful people
disgrace all of humanity. The question is this:
The people living in
the 21 century, are they
mostly honorable or
disgraceful?
Answer that! And if you
don’t say the truth then
you are also disgraceful.
They forgot the truth
and that is why they
have brought this world

Borçlu Çocuklar!!

puna lanet olsun! Hükümet sözcüsü geçende
demiş ki: Her doğan çocuk 25000 TL borçlu olarak doğarmış! Beğensinler hükümeti de, sözcüsünü de.
Bu demektir ki insanlık bitmiş ve şerefi kalmamıştır. Saltanat Nizamı’nı beğenmeyen orman ayılarının işte
idareleri. Hani demokrasi reklamlarınız?! 25 bin
TL borçlu doğar dediği-

Babies In Debt!!

to an unlivable state. Let
them all be cursed. The
government spokesman
before said, every child
is born with a debt of
25,000tl.
Let them like this, the
government and its
spokesman. It means
that humanity is finished
and no honor is left.
Those who don’t like the
Sultanate system are forest bears.
Where is this democracy you are propagating?
The babies born with a
debt of 25,000tl should

niz çocukları atalım mı
satalım mı?
TESBİT
Bilgimiz şudur ki madem ki arabayı kullanamadınız, inin aşağıya da
bilen kişiler arabayı kullansın. 700 sene, 4 kıt’a, 7
iklimi idare eden Şeriat’ı
kaldırdınız; bize uymaz
dediniz peki siz ne yaptınız? İşte iftiharla beyanatınız her çocuk 25 bin
TL ile dünyaya merhaba
diyor!

be thrown away or sold?
The fact is this: If you
cannot drive the car get
down and make room
for the ones who know
how to drive.
You removed the Shariat that ruled a 4-continent, 7-region area for
700-years, saying, “ it is
not suitable for us!” Ok!
Good! What then have
you done?
Here it is: your proud
declaration
“welcoming every child into this
world with a 25,000TL
debt!!”
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Büyük İskender ziyaret Diyojen

Alexander the Great visits Diogenes

“Kendimi Arıyorum!”

“I Search for Myself!”

2

1. yüzyılın kirli hayatını
temsil eden dinsiz densiz
kimselere ithaf olunur. Meşhur Yunan feylesofunu elinde fenerle –gündüzleyin- dolaşır; sağı solu araştırır, karıştırırken bulmuşlar.
Ona, “Ey ulumuz Diyojen ne
arıyorsun?”
O da demiş ki: “Kendimi arıyor ve kimliğimi soruyorum.”
Ahali: “O da nasıldır?” demişler.
“Yani insan mıyım, eşşekmiyim?”
“Şüphe yok ki insansın.”
devamı 2.S...
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his is dedicated to the
ones representing the
dirty life of the 21 century, the ones without religion
or balance. They find the famous, Greek philosopher
who walked around in the
daylight with a lantern in his
hand searching right and left.
“O our great Diogenes, what
are you looking for?”
He answers, “I look for myself.
I am looking for my identity.”
“How is that?” the people
asked.
“In other words, am I a man
cont’d on p.2...

...1.S’den devamı

...cont’d fom p.1

“İnsan isem insan gibi yaşamalıyım, değilsem eşeğim. Çünkü insan gibi yaşamış olsam kimseye eşşekliğimi göstermeyeceğim.
Oysa ki bütün gün şeytanın işlerini yapıyorsam, elbette ki şeytanın eşşeği olduğumu herkes bilecek ve beni gösterip işte şeytanın
eşşeği diye güleceklerdir.”
Ey insanlar öyle ise siz nasıl şeytanın eşşeği olduğunuzu inkar
edersiniz?
Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az demişler.
TESBİT 88
Haydi modern insanımız kimin
için yaşadığınızı ve kimliğinizi
belirleyiniz. Önemlidir.

or a donkey?”
“Without a doubt, you are a man.”
“If I am a man I must live like a
man or else I am a donkey.
If I live like a man I would
have never shown anyone my
donkey-ness.
If all day long I am busy doing
devilish things for sure everyone will know me to be the devil’s
donkey. They will point to me and
laugh and say – Here is the devil’s
donkey.”
If this is true, O mankind, how
can you deny that you are the devil’s donkey? As they say: For those
who can understand, the hum of
the gnat is a flute. For those who
do not understand, the trumpet
of Daud (as) is mute.
O our modern man, for whom
are you living? Getting to know
your self is a must!

H

Humanity & Human Beings
Who Lost Their Real Identity

umanity and hu- For your ego, hit! And in
man beings have whatever you do, make
lost their real identity. use of your ego’s unlimThis world, that listens
first to and is ruled by
shaytan, how can this
dunya be saved from
1,000 calamities? Take
any newspaper in your
hands – they all display
1,000 kinds of perversions and scandals. They
present modern life,
with its prerequisites,
as better than everything else. They entice
the people to continue
in this dirty way of life.
The people’s philosophy
of life in the 21 century
is: Do everything your
ego likes and enjoy yourself. For your ego, steal!

Kendi Hakiki Hüviyetini Kaybeden...

K

endi hakiki Hüviyetini kaybeden insanlık ve insanları Bu
dünyada hüküm süren
ve hükmeden şeytandır,
o dünya nasıl bin türlü beladan kurtulacaktır.

Elinize gazeteleri alınız;
hepsi bin türlü rezalet
ve sapıklıkları sergiliyor
ve üstelik onları modern
hayatın icabları diye takdim ve devamına teşvik
ederek milleti aynı re-

zilane hayatın devamına kamçılıyorlar. İnsanlara 21. Yüzyılın yaşam
felsefesi nefsani zevkin
için herşeyi yap ve keyfine bak!
Nefsin için çal, nefsin

ited freedom. Steal, hit,
kill and don’t be afraid –
carry on. This is our way
and don’t let modern life
pass you by.
Our people today no
longer represent our
great past. Actually our
society is one of drunkards. Their so-called
thinking has lost its essence and become irresponsible. There is a
saying in Turkish: The
innkeeper is drunk and
his guest is drunk also.
What should I say?
We are living in such a
time we cannot open our
mouths.
If we open them we will
be alienated from our
societies.

...İnsanlık ve İnsanları
için vur ve her ne yaparsan nefsinin hududsuz hürriyetini kullan ve
yap!
-Çal, vur, öldür korkma
yürü!
Yolumuz budur; kalma-

yasın hiç, modern hayattan geri ve insanımız bugün şanlı mazimizi temsil edemez olmuş. Zaten
sarhoş olan bir toplumda düşünce diye bir cevher kaybedilmiş ve so-

rulmaz olmuştur.
-Hancı sarhoş, yolcu
sarhoşNe diyelim? Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ağzımızı açamayız, açar isek
toplumdan dışlanırız.

