İnsan Mıyım?

D

ünya, bugün hiç
araba sürmemiş kişilerin elindeki araba ve
içindeki yolcuların çılgın çığlıkları arasında,
helâk uçurumuna doğru hızlanan bir hale düşürülmüştür.!
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Sebebi nedir?!
Şudur ki: bugün insanların hepsinin iradesiz kişiler haline getirilmeleridir. Çünkü insan iradesiyle insandır; hayvanda
ise irade yoktur.
Ve bugünkü Devlet sis-

Dine Düşman

ine düşman olan devletlerin hiç birisi payidar olmuş değildir.
Yani yükselmiş ve şeref kazanmış ve tarihte ismi şerefle anılmış değillerdir!
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temleri, hep bütünüyle insanları iradesiz yığınlar haline getirmişler
ve kimse, insan mıyım?
Hayvan mıyım? Diye,
sormaktan menedilmişlerdir!
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Anti-Religious

one of the states that are
anti-religious, none of
them have lasted. This means
that none of them has been
raised high, or acclaimed or has
had its name preserved with
honor in history.
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Am I A Human Being?!

T

oday the world is
like a car in the
hands of one who has
never driven before! The
passengers, screaming
desperately, are caught
heading full speed towards destruction.

What is the reason?
The reason is that modern man is in a condition
of having no Willpower.
A Man is a man because
he has Will. An animal
has no Will.
And all state systems

today work on making
heaps of human beings
who lack Will. No one is
even allowed to ask, “Am
I a human being or an
animal?!”

edi yüz yıl Osmanlı
Devletinin gurur ve
itibarını muhafaza eden
şanlı ordumuzun iftihar
verici talim ve terbiyelerini gösteren bir fotoğraf, 20.yüzyıl başında.
Ya şehit ya gaziler!
Makamları inandıkları
cennet olsun.
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his is an inspiring
photo, from the turn
of the 20th century. It
shows the education and
discipline of the great
army that protected the
pride and honor of the
700 year old Ottoman
Empire. They were all
either ghazis (veterans)
or Shahids (martyrs).
May their abode be the
paradise in which they
believed.
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elâkki değişir, Hakikatler değişmez!
Günümüz Devlet ricali –
Devlet adamları – aynen
fırıldak olmuşlar. Bir sa-

Telâkki Değişir...
bit siyaseti olmayan, günübirlikçi, âciz ve sefil,
lâkin hırslı iktidarsız iktidar Adamları! günde
yüz defa kıble değiştir-

...Hakikatler Değişmez!
mekte, ayni kumarcıların makine değiştirmekle yeni şans bulacakları ümidi içerisinde, yeni
telâkkilere koşmakta-

dırlar.
Bu 21.asrın telâkkisidir.
Bunlar avlanmaktan aciz
kalmış, ve yabanda ve
çölde kakalayacak geberilmiş eşek arayan kurtlara benzemektedirler.
Bunlar, değişmeyen Hak
nizamını beğenmeyen
kalitesi on para etmeyen
güruhudurlar!
Bunlarda aslanlık yoktur! Bunlar el kapılarından artık arayan, sefil
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kurt ve tilkilerdir.
Bunların
programları yalan, telâkkileri kokmuş pisliklerdir.
Bunlar, kendi ülkelerinde sabit hakikatleri hayata getirmezeler. Bıkan
ve usanan, aldatılmış,
maddi ve manevi değerleri hoyratça talan edilmiş insanların, önüne
geçilmez intikamına hedef olacaklardır. Bu intikam yaklaşmaktadır!
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Ucuz Eşya

oğrular....
Her methedilen
şeyde bir kusur vardır.
Bunun içindir ki kalitesiz ve ucuz eşya çok
reklâm edilir. Çünkü;
reklâm edilmese, kimse tarafına bile bakmayacaktı!
Bunun için değil mi
ki.! Dünya Demokrasiyi ağızlarından düşürmüyorlar ve düşürmek de istemiyorlar.
Soruyoruz:
Demokrasi millete ne
getirdi?!

Cheap Things

...But Realities Do Not Change!

P

erception changes
but realities do not
change. The statesmen of
today are always changing. They do not have
any long term, stable

Perception Changes...
policy. They change day
by day. They are incapable and ignoble, greedy,
powerless power-men.
They change their qibla
a hundred times a day.

They are like gamblers
who keep changing their
slot machines hoping for
better luck, a better perception. This is the picture of the 21st century.

They are like wolves that
have become incapable
of hunting and therefore
they search the wilderness, looking for the carcass of a dead donkey.
They are the worthless
mob that does not accept
the Eternal Divine System. They lack any qualities of the lion. They are
base wolves and foxes
that seek to steal out of
hand. Their programs

are lies and their perceptions are filthy and foul.
They never bring stable
realities to the lives of
their own countries. The
people, disgusted, fed
up, and deceived, have
had their material and
spiritual values violently torn from them, are
keeping revenge as the
only goal before their
eyes. Soon they will take
their revenge.

T

here is something
wrong with everything overly praised.
Cheap and low quality
things get a lot of advertisement because if
they did not advertise
them no one would
ever look at them. That
is why the world does
not stop praising democracy. They do not,
and will not let it off
their tongues. And we
ask, what did democracy give the people?

