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lk olarak şunu biliniz
ki:
1-İnsanlar terbiye görmedikleri müddetce en
vahşi mahlüklardır.
2-İnsanlar korkmadıkca
da terbiye olmazlar.
3-Arslan bile mürebbisinin kamçısından
korkmasa, azgınlığı ve
hırçınlığı geçip yavaşlamaz ve emrolunanı
yapmaz. Öyle ise, insan da terbiye olmak
için korkutulacak ve
uslandırılacaktır.
kuTespituk
İnsana hudutsuz hür-

İnsan Tanı!

riyet verilirse asla terbiye
olmaz, hırçınlığı geçmez
ve en zaralı mahlük – yaratık olur.
kuTespituk
Oku ve öğren! Evvela
bilki Hürriyet insanlığa

kar mı zarar mı veriyor?
21.yüzyıl insanlara hudutsuz hürriyet veriyor.
Sonu ne oluyor? Bu bir
sorudur. Cevabını kimse söylemek istemiyor.
Çünkü...
Şeytani hayat nizamı
disipline karşıdır.
kuTespituk
21.yüzyıl insanı boyuna hürriyet – özgürlük
– ister. Ve bunun içindir ki bugünün insanı
ne istediğini, ne yapmak istediğini, kestiremiyor!
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Know The Human Being!

irst of all know this:
People with no training become the wildest
of creatures.
People cannot be trained
unless they have fear.
Even the lion, if he is
not afraid of the stick
of the trainer, will never give up his wildness
and ferocity and never
calm down and become
obedient.
If this is so, then in order
to train the human be-

ing, you must first instill
fear and tame him.
kuCertaintyuk
If man is given limitless
freedom then there can
never be any training.
He will never let go of his
stubbornness and he will
become the most harmful creature.
kuCertaintyuk
Read and Learn! First
you must know if freedom benefits or harms
humanity. Humanity in

the 21st century is given
limitless freedom. What
lies at the end of this
path?
This is the question but
no one wants to answer.
The devilish style of life
is contrary to discipline.
kuCertaintyuk
21st century Man is constantly seeking more and
more freedom and that
is why the man of today
cannot decide on what
he wants to do.
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Dine Dayalı Devlet

T

A State Founded on
Religion

ukardaki heybetli resim
he majestic picture above
DİNE DAYALI Devletin
is the symbol of a great
azametli simgesidir.
state founded on religion. In
Bütün dünyada bunun gibi binthe whole world thousands of
lerce şahidlik yapan camiler
mosques like the one above
İLAHİ DİN olan İSLAMIN instand witness to the fact that Issanları her müşkil ve sıkıntıdan
lam is God’s religion that saves
kurtaracağına şahidlik etmek- WRITTEN humanity from every trouble
by
tedir. Ve bugün bütün Dünya
and problem. It testifies to the
mawlana
krizlerinin ancak İSLAM Nİfact that today all the crises in
sheikh
ZAMI – Dine Dayalı Devlet –
the world can only be overcome
nazim
sayesinde aşılacağına şahidlik al-haqqAnI with an Islamic system, a state
in lefke,
etmektedir.
founded on religion. The secucyprus
LAİKlik devletleri yıkan amanlar states are incurable microbes
sız mikroptur. Batmak ve tüthat destroy. The states that
kenmek isteyen devletler LA- For The Daily want to decline and finish – let
Broadcast
İKliği tecrübe edebilirler!
them try secularism.
www.saltanat.org

İ

nsan aslında hür doğar, o halde niçin büyüdükçe hürriyet isterim
diye tepinir?
Cevabı müşkil, anlaşılması pek zor olan bir sorudur bu soru. Şimdi cevabını araştıralım: evvela veya ibtida olarak
insanı huzursuz eden
faktörleri araştırmalıyız.
ukuku
İnsan evvela sıfır numara bir mahluk olarak dünyaya girer, büyüdükçe sütten öteye
arzuları güçlenir ana
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Hürriyet isteyenler

sütüyle büyüyen çocuk
başka şeyler; yiyecekler,
içecekler aramaya başlar
ve bunları ararken hudutsuz arzularını tatmin
etmek hırsıyla önünde
engel tanımamak ve her
istediğini bulmak hırsıy-

la hürriyet çığırganlığına
çıkar.
İşte arzuları dizginlenmeyen insanlık,bu suretle hürriyet çılgını acaip
bir mahluk olur.
Hürriyet
çılgınlığını kamçılayan şehvet ve
cinsel arzular, önünde durulmaz fırtınalar
halinde gençliği sonsuz hürriyetin dalgalarına savurur.
Ve artık insanların tek
arzuları; şehvetlerine
mani olmayacak helal
haram tanımayan bir
hürriyet ortamı olur.

D

EMOKRASİ insanlara hudutsuz hürriyet vaadettiği için rağbettedir.
Bunun karşılığı ARİSTOKRASİ soylu ve haddini bilen insanların
nizam ve intizamlı
hayat yollarıdır.
ARİSTOKRASİ de
hudutsuz bir hürriyet çılgınlığı yoktur
ve olamaz. Çılgınca bir hürriyet ancak Demokrasi serseriliğinin getirdiği
aşağılık bir kargaşa-

Nefsinin Eşşiği Olma
dır. Asil kimseler asla bu
soysuz ve aşağılık mezhebini kabul etmezler.
Demokraside hürriyetin
tarifi şöyledir:
Nefsin iyi veya kötü her

istediğini
yapabilmek
şansıdır. Asillerin yanında ise hür olmak herhalde insanların nefslerini mahküm edebilmeleridir.
Çünkü nefsini kontrol edemeyen kişi
hür olamaz ve her
kötülüğü işleyebilir.
kuTespituk
Nefsine hükmedemeyen kişi hür değildir.
Belki nefsinin eşşeğidir!

Those Who Want Freedom

an is born free.
Why then, when
he grows up does he
start bucking and kicking about wanting his
freedom? It is so difficult
to find a reasonable answer to this question. So
let’s search for an answer.
To start with we have to
look for the factors that
cause man unhappiness.
ukuku
Man enters life as a zero
creation. When he is

weaned from his mother’s milk he starts looking for other things to eat
and drink. While looking for these things he
tries to satisfy his unlimited desires by removing
any obstacles in his way.
Wanting to have whatever he wants, he starts
screaming for freedom.
Here is humanity, unable
to restrain its desires and
crazed for freedom, becoming a totally strange

creature. Desire, especially of a sexual nature,
propels this madness for
freedom. It becomes like
an overwhelming storm
in which the youth are
battered about. All they
care is that nothing
should restrict their desires – halal or haram
they don’t know.
They will become a setting for freedom that
recognizes no halal or
haram.
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Do Not Be Your Ego’s Donkey!

eople want Democracy because it
promises limitless freedom. Its opposite, Aristocracy, is an orderly
and proper style of life
for noble people who
know their limits.
In Aristocracy there is
not the insanity caused
by limitless freedom and
there never will be.
The frenzy that is

brought by democracy is
chaos. The unscrupulous
behavior brought by Democracy results in humiliating chaos.
The noble ones would
never accept this low
and ignoble way. In Democracy the definition
of freedom is as follows:
“Give your ego the
chance to do whatever
it likes, whether good or

bad.”
For the noble ones, human freedom means the
ability to control your
ego. The person who
cannot control his ego
cannot be free and he
can commit any evil.
kuCertaintyuk
The one who cannot
control his ego is not
free. He may instead be
his ego’s donkey.

