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irminci
yüzyılda
doğan, büyüyen Demokrasi, 21.yüzyılda artık vadesini tamamlamış
ve çökmeye başlamıştır.
Şeytanın, Hakkı batırmak için uydurduğu en
büyük batıl sistemi, Demokrasi, artık bütün
Dünyada miadını doldurmuştur.

Demokrasinin Çöküşü
Yaşlı insan ne yapsan işe
yaramaz olur. Bugünkü
Demokrasi de ayni devreye girmiştir.
Bütün dünya DEMOKRASİ diyor.
Lakin istedikleri olmuyor. Aksine herşey bozuk atıyor. Bütün dünyada insanlar Demokrasi arıyorlar lakin bulamı-

yorlar.
Adeta insanlar ne istediklerini bulamıyor ve
birbirlerini kırıp geçiriyor, öldürüp yakıyorlar
ve cebleri boş, karınları
aç, hırsları hudutsuz canavarlara dönmüşler.
Eğer Demokrasi bu ise !
böyle demokrasiye yüzbin lanet olsun.
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The Collapse of Democracy

emocracy was born
and raised in the
20th century. In the 21st
century it has come to
the end of its path and
it has now started to decline and collapse.
The biggest system of
falsehood, Democracy
was invented by shaytan
in order to despoil Haqq
and it has filled all areas
of the world today.

A decrepit old man,
whatever he does, can
never become fruitful.
Democracy today has
entered this stage of life.
The whole world clamors for democracy but
what they are hoping
for never happens. On
the contrary, everything
goes the opposite way.
The whole world is looking for democracy but

can never find it. When
people cannot find what
they want they break
each other in order to
continue. They kill, they
burn, and turn into
beasts whose pockets
are empty and stomachs
are hungry, with endless
greed.
If this is democracy, then
100, 000 curses on such a
democracy.

Bu Kainat Kimindir?

To Whom Is This Universe?

I

nsanoğlu bunun cevabını
f the sons of Adam (as) could
verse, Dünya sulh-u sükügive an answer to this quesna erer herkes haddini ve yolution the world would be in peace
nu bilir. Niçin mekteplerimizde
and serenity. Everybody would
bunu öğretmiyorlar?!
know their limit and their way.
Çünkü bunu öğrenseler, herkes
Why are they not teaching this
haddini bilecek ve dünya rahat
in our schools? Because if they
olacaktı.
learn this, then everyone will
WRITTEN
ALLAH demeyenler bütün
know their limit and the world
by
Dünyayı cehenneme çevirdiler mawlana will be at rest. Those who don’t
ve bugün bu tutuşan ateş her evi sheikh say, “Allah” have turned the
nazim
ve içindekilerini yakmakta, inwhole world into Jehennum.
al-haqqAnI
sanoğlu feryadına makes-cevap in lefke, And this spreading fire is now
verecek- bir makam, ve inana- cyprus burning every house and all
cak bir sığınak bulamamaktait contains. The shrieks of the
dır. İnsanlığı İmanları kurtarasons of Adam (as), try to find
cak, İmansızlık ise tüketecektir. For The Daily an echo - an answer - an authorBroadcast
Ey insan aklını kullan ve imaity and a shelter that can be bedevamı 2.S...
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nınla barış ve Allaha
kulluğuna dön. Bu son
nasihatdır.
ukuku
ökyüzüne dair ani
bir haber = geçen
gece TVlerde şöyle bir
haber ve acayip resimler
görülmüş , şöyle ki fezaya atılan ve feza resimlerini dünyaya gönderen
uydular fezada aynı dünyamız gibi üç yıldız tespit etmiş ve resimlerini
göndermiştir. Aynı dünya küresine benzeyen bu
üç yeni dünya, Astronomları hayret ve heybet denizine, ve dehşete düşürmüştür. Bırakın
başka kehkeşanları –galeksileri- bu üç tam dünyamıza benzeyen yıldızlar bize bin senelik –ışık
sür’ati ile yetişilecek bir
uzaklıktadırlar.
Soruyoruz, bu üç yıldız

lieved in. Belief will save
humanity. And unbelief
will finish it. O Man use
your mind, make peace
with faith, and return
to being a servant of Allah! This is the ultimate
advice.
ukuku
ow concerning the
skies – last night on
the TV the latest news
showed strange pictures.
A satellite that was shot
into space sent back pictures to earth that proved
there are 3 stars in space
that resemble the Earth,
exactly. These 3 new
worlds, not to mention
their galaxies, exactly resemble our planet Earth
and have thrown astronomers into oceans
of bewilderment, awe,
and amazement. These
3 stars, resembling our

G

İ

nsan hayatı üzerinde Tespit ve Tahliller
-Analiz.
Bugünkü İNSANLIK bu
Tahlillere muhtaçtır.
Bunu bilmek, insanlığa
ışık tutar ve insan Yalnız

N

kimindir?
Kainatta sahipsiz hiçbir yıldız yok iken bu üç
yıldız kimindir? Bunları
yaratan kim? bunlar benimdir diyen kim? Ve
bunu çocuklarımıza öğretmeyen Şeytanlar kim?
Bu suali artık sormak zamanı gelmemiş midir?!
Bu soruyu münakaşa ettiğimiz gün kendimizi
bulmuş, ve sahip ve yaratıcımızı bilmiş olacağız. İşte o zaman dünya-

Kâmil İnsan

surette değil, hakikatiyle
insan olur.
Kamil insan olmanın
yolu bundan geçer.
O yol nedir?
Maddelerin hakkını vücudumuza, Ruhaniyeti-

daki kavgamız bitecek,
ve sulh ve selamete ermiş olacağız.
Bunları bildirmeyenler
şeytanlar olur ve cümlesine, topuna birden lanet
olsun! Ey insan bunları
oku ve bilgini genişlet!
Kendini ve insanı yaratan sanatkarı öğren ve
şereflen.
Bu mevzuda –konudaciltlerle kitap yazılabilir,
ve insanoğluna kendini
tanımak fırsatı bulunur.

mizin hakkını Ruhumuza ver! İşte yol!
Her hak sahibinin hakkını vermek, ADALETtir. Adaletin tarifi budur.
Ders kitaplarına konulmalıdır.
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Confirmation and
an Analysis of Human Life. Modern Man
is in need of this analysis. Knowing it will illuminate humanity. Man
becomes man not just in

earth exactly, are 1,000
light years away from
us. We ask, to whom
do these 3 stars belong?
There are no stars in creation without an owner. To whom do those
3 belong? Who created them? Who can say,
“They are mine”? Who
are the shaytans who refuse to teach this to our
children? Isn’t it time
to ask this question?
The day we discuss this
question we will discover ourselves, and know
our Creator and Owner.

The Perfect Man

his form but also in his
reality. The Way to becoming the Perfect Man
must pass through this.
What is this Way? To
give our body its physical rights and to give our

At that time the fighting
over this world will finish. Then we will be in
peace and security.
Who is not explaining
these things are the shaytans; curses on the lot of
them. All men read this
and expand your knowledge! Know the Master
Craftsman Who created
you as a human being,
and be honored!
Many books could be
written on this subject
and would give Man an
opportunity to know
himself.

soul its spiritual rights!
That is the way! Justice
means to give to everything its rights. This is
the definition of Justice.
This has to be included
in your teaching books!

