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21rst century man is becom-
ing alienated from nature 

on account of technology. To 
be away from nature has been 
making human beings restless 
and anxious. The picture above 
shows that once upon a time 
people were living in harmo-
ny with nature. It depicts those 
beautiful and peaceful days. 
21rst century man because of 
the problems of technology has 
lost this peace and beauty. 
The solution is to rid himself of 
the technology addiction. fix it 
well in your mind, this picture 
and these writings, and think 
about it!

21.yüzyılın insanı, Tabiata – 
Doğaya Teknoloji sayesinde 

çok yabancı kalmıştır. 
halbuki, bu Doğadan uzaklaş-
mak insanları huzursuz ve ra-
hatsız etmiş.
yukardaki resim, bir zamanlar 
insanların Tabiat ile – Doğa ile 
– içiçe yaşadıkları huzurlu gün-
lerin güzelliğini aksettirmek-
tedir.
21.yüzyılın insanı Teknoloji be-
lasıyla, bu huzur ve güzelliği 
kaybetmiştir. 
Çaresi: Teknoloji tutkunluğun-
dan kurtulmatır.
bu resmi ve yazılar iyice içerini-
ze yazınız ve düşününüz!  

lüzumlu şeyleri 
öğren!

21.yüzyıl,   herkes oku-
ma sevdasında lakin 
okudukları neye yarar 
ki?!
İnsan herşeyi okuyamaz, 
okusada anlayamaz. 
Okuduğunu anlayama-
dıktan sonra, o okuma-
nın faidesi yoktur.
21. asrın en büyük yan-
lışlığı herkesi okuma-
ya zorlamaktır. halbuki 
bir insan, her okuduğu-
nu anlayamaz. Ve her in-

san her şeyi öğrenemez. 
O zaman da hem zama-
nını hem enerjisini zay 
etmiş olur.
21. yüzyılın öğretim sis-
temleri,  bu gerçekten 
çok cahil ve gafildirler. 
her zaman insan top-
lulukları cahil ve gafil 
idarecilerin elinden çok 
çekmişler hem hiçbir şey 
öğrenmemiş hem de en 
kıymetli ömürlerini zay 
etmişlerdir.  bir misal 
getirelim:
her insan fizik okuyup 

anlayamaz öyleyse ni-
çin çocukları –talebele-
ri- fizik için zorluyoruz. 
Çünkü zorlama çocuk-
ların istidatlarını körçar 
ediyor. halbuki çocuk-
ların her birinde ayrı bir 
kabiliyet vardır. 
misal olarak köylü çocu-
ğunu şehire getirip onu 
zorla okutmak o çocu-
ğun istidatını körletmek 
olur. bu ise insanların 
istidatlarını köreltmek 
olur ki cemiyet nizamı-
nı bozar.

Lüzumlu Şeyleri Öğren!

In the 21st century ev-
eryone is enamored of 

studying but the things 
they study, what good 
are they? man cannot 
study everything. Even 
if he does he cannot un-
derstand. If he doesn’t 
understand what he 
studies, then there is no 
benefit in his studying.

The biggest mistake of 
the 21st century is forc-
ing everyone to study. 
since every man cannot 
understand everything 

 Learn Necessary Things!
he reads and every man 
cannot learn everything, 
then he is wasting both 
his time and his energy.

The education systems 
of the 21st century are 
really very ignorant and 
very heedless. always, 
when communities are 
in the hands of ignorant 
and heedless manage-
ment, they suffer a lot. 
They don’t learn any-
thing and also they waste 
their most valuable lives. 
We will give an example. 

Not everyone can study 
physics and understand. 
If this is so, then why are 
we forcing all the chil-
dren (students) to study 
physics? being forced 
paralyzes the talents of 
the children. Each one 
of the children has a 
unique capability. If you 
bring a village child to 
the city and force him to 
study, his talent will be 
blinded. In this way all 
the people’s talents are 
blinded and the whole 
social system is spoiled.

In Harmony With Nature!Doğa İle Barış!



Devlet şekilleri 
ikidir:

1-allah’ın emrinde olan 
Devlet.
2-Şeytanın emrinde olan 
Devlet.
1-Devlet, Dine dayalı 
Devlet.
2-Devlet, Dini saymayan 
Devlet.
İtibar edilir!
Dün, 20.asırbaşına ka-
dar, bütün dünyada en 
muazzam Devlet sayılan 
Osmanlı imparatorluğu.
Dine Dayalı Devlet ol-
duğu için bütün dünya-

da en sayılan İmparator-
luk ve en güçlü Devlet 
idi. kimseden korkusu 
yok lâkin bütün dünya 
ondan korkar, İlahî Dev-
let oluşundan, onu ister 
istemez sayarlardı.
bugünkü Tc devleti ise 
selefi olan, Osmanlı im-
paratorluğunun tam ak-
sine: laik bir devlet kur-
muş ve İslam’a karşı bir 
cephe almıştır.
laikliğin manası:
laik Devlet dinsiz dev-
let demektir. İnsanların 
İlahî nizam ve intizamı 

tamamen ortadan kal-
dırıp inkâr etmeleri ve 
kendi uydurma kanun-
larını zorla piyasaya sür-
meleridir. bunlar katı ve 
merhametsiz diktatör-
lerdir. buna karşı gelen 
müslümanları asıp, ke-
sip, bir dehşet ve korku 
fırtınası estirmişlerdir.
lâkin bu canavar ruhlu 
habis kimseler bilmez-
ler ki! her baskı mukabil 
bir kuvvet meydana geti-
rir ve bir gün yaptıkları-
nın pisliği içerisinde leş 
giderler! sakındırıyoruz!

There are two kinds 
of states. There are 

states that are by the 
command of allah and 
states by the command 
of shaytan. There are 
states based on religion 
and there are those that 
ignore religion. consid-
er this! yesterday, un-
til the beginning of the 
20th century, the most 
magnificent state in the 
world was the Ottoman 
Empire. because it was a 
state based on religion it 
was the most respected 
empire in the world and 

the most powerful. It 
did not fear anyone but 
the whole world feared 
it. because it was a Di-
vine state, whether they 
liked it or not, they had 
to respect it. Today the 
TR state is the total op-
posite of its predecessor, 
the Ottoman Empire. 
founded as a secular 
state, it joined the front 
against Islam. The pur-
pose of its secularism 
is to remove the Divine 
system and Order com-
pletely from the people, 
denying them and forc-

ing its made-up or fake 
laws into the market-
place. The ones who do 
this are hard, merciless 
dictators. The muslims 
who are opposing it are 
cut, killed, and blown 
away in a storm of hor-
ror and fear. but these 
beasts with imprisoned 
souls, don’t know that 
every force brings a re-
sisting force and that one 
day their corpses will be 
rotting in the filth they 
have created and they 
will finish. We are warn-
ing you!

bu tespitleri dikkat 
nazarınızda saklayı-

nız, size hayat boyu yol 
gösterebilir.
bugün insanlığı çıkmaz 
yola düşüren en önem-
li tespit TEkNOlO-
Jİ azgınlığıdır. Ve TEk-
NOlOJİ kontrol altın-
da alınmayıp, serbest bı-
rakıldığı müddetçe, in-
sanlığın sıkıntı ve istira-
bı devam edecek, ve so-

nunda insanlık yok ola-
bilecektir.
Çare:
İnsanlığı Teknoloji cana-
varının elinden kurtar-
maktır.
bunun içinde, en azın-
dan Teknoloji ve kulla-
nışını yarıya düşürmek 
olacaktır. O zaman in-
sanlık en azından yarısı 
kurtulacak ve kendi gü-
cünü de en azından  ta-

nıyacak ve kullanabile-
cektir. Öyleyse, yapıla-
cak iş insanın kendi gü-
cünü kullanması ve gü-
cünü aşmamasıdır.
bu hakikati kabul etmek 
bugün size zor geliyor-
sa da, yarın kolay gele-
cektir.
Değişmeyen bir tespit:
“her kolay gelen iş, 
ucuzdur; ve her zor iş de 
kıymetlidir!”

The following facts, 
carefully hide them 

in your eyes, for they 
will show you the way 
throughout your life. 
The most important fact 
is that the frenzy of tech-
nology is taking human-
ity down with no way 
out. If technology is left 
out of control and free, 
it will continue to afflict 
and oppress humanity 

until in the end it finish-
es it altogether.

The solution:
humanity must be saved 
from the beast that is 
technology. 
In order to do that, the 
use of technology will 
have to be cut in half. 
Then at least half of hu-
manity will be saved and 
realize the power within 

itself and be able to use 
it.
What needs to be done is 
to make man use and re-
fine his own power. 
If this reality seems diffi-
cult to you today, tomor-
row it will become easy.
an unchanging fact: 
“Every easy action is 
cheap and every difficult 
one has value.”
Think and understand!

Every Difficult Action Has Value

Her Zor İşin Kıymeti VarSakındırıyoruz!

We Are Warning You!


