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Ey insan, oku ve öğren!
kendine hakim olamayan 

kişi eşşek sınıfındadır. Çünkü 
eşşek kendine hükmedemez.
soruyoruz; bugünkü maarif 
sistemimiz, çocuklarımıza ve 
gençlerimize bunu öğretiyor-
lar mı? Öğretmezler ve öğrete-
meyeceklerdir.Çünkü kendileri 
bizzat öyle yetiştirilmemişler-
dir. Ve bunun için kendilerine 
hükmedemeyen kişiler, başka-
larına bunu öğretemezler. 
İşte memleketleri ve insanları

O man, read and learn. The 
one who is not in control 

of himself is on the level of don-
keys, because a donkey cannot 
control himself. We are asking: 
are the educational systems of 
today teaching this to our chil-
dren and young people? They 
are not teaching this and they 
are not going to teach this be-
cause they themselves were not 
taught this. The one who cannot 
control himself cannot teach 
others to control themselves. 
look now at the countries and 
people who are forced onto 
this path of degradation. Their 
youth is degenerate  & everyone

Tespit, bilgi ve bulgu
21. yüzyıl insanla-

rın en rezil, en zalim, en 
hain, ve en soysuzların 
idaresine mahküm ol-
duğu talihsiz – bahtsız – 
yüzyıldır. 
bu yüzyıl modern ha-
yat, diyerek, cahil nesil-
lerin ve onların çocukla-
rının aldatıldığı karanlık 
ve korkunç yüzyıldır.
Dikkat! Dikkat! batı-

yoruz! bitiyoruz, tüke-
niyoruz! artık dünyayı 
bu hale getiren karanlık 
ruhlu insan suretindeki 
şeytanları tanıyınız. On-
lara uymaktan şiddetle 
sakınınız!
İşte 21.yüzyılın insan-
lığın yüzünü karartan 
TablO: 74 masum ço-
cuk ve büyükleri gözü-
nü kırpmadan öldüren 
cani! İşte bizim ahmak 

insanlarımızın imren-
dikleri batı medeniyeti! 
Çağdaş ve uygarlık gö-
rüntüsü! Diyorlar ki?
Çağımız, hürriyet ve ser-
bestlik çağıdır ve insan 
istediğini hür olarak ya-
pabilir. 
İşte başıboş ve serbest 
hayatın bir görüntüsü..
istediğini yapmaya ser-
best olan bir insan sure-
tinde bir canavar!

Bu YüzYılı

The people of the 21st 
century are ruled by 

the meanest, most op-
pressive, most treacher-
ous, most ignoble ad-
ministrations, making 
this an unfortunate and 
cursed century.
This century, by calling 
it ‘modern life’, lures 
its ignorant people and 
their children into dark-
ness and fear.
Watch out! Watch out! 
We are drowning! We 

are ruined! We are be-
ing destroyed! Now you 
must recognize the dark 
spirits in human form, 
those shaytans who have 
reduced the world to this 
level. you must strongly 
avoid being like them.
here is a tableau that 
darkened the face of hu-
manity in the 21st centu-
ry: That villain pitilessly 
murdering 97 innocent 
children and adults! 
here is Western ‘civi-

lization’ for which our 
foolish people’s mouths 
are watering - a civilized 
and humane picture!
Is this what they say?
Our era is the age of 
freedom & liberty. Each 
person is free to do as 
he or she likes. and here 
comes the picture of the 
empty headed loose life. 
The one who free to do 
whatever he likes be-
comes a beast in human 
form!

This Century...! Ya İnsanız 
Ya Da Eşşek!

Man Or Donkey?!Selimiye Camii - Edirne



About Revolution

here is Norway, a 
peaceful coun-

try where monsters can 
wander freely. It was sud-
denly shaken by a fearful 
attack of the beast. Nor-
way is one of the leaders 
of the ‘free world’. 
Now they’ve arrested 
this monster, but what 
are they going to do with 
him?
“Don’t worry”, they 
say. “We’re not going to 
hang or execute you be-
cause we have democ-
racy above our heads. 
We’re going to bring you 

to court for a few years, 
then put you in prison 
for several more years. 
finally, saying, ‘this man 
has learned his lesson 
and is sorry’, we’ll take 
you out and, in the name 
of democracy, we’ll send 
you home.
This is the humane judg-
ment of democracy on 
monsters!
certainty
Now let’s put this mon-
ster in Nero’s court. 
Nero’s judgment on 
this monster would be, 
“Throw this monster to 

the lions!”
let’s get this monster to 
the court of the Inqui-
sition. The judgment 
of the Inquisition court 
would be, “If you burn 
this monster on a heap 
of wood it is ok.”
let’s judge him also ac-
cording to the Islamic 
shari’at; “cut off one leg, 
one arm and then the 
monster’s head too.” 
certainty
O reader which of these 
court judgments is Jus-
tice? you decide.
The conclusion: 

If monsters live among 
people, the whole so-
ciety sinks into fear & 
panic. The administra-
tion that saves and sup-
ports monsters can nev-
er save mankind from 
fear or oppression. 
If this is so then the sys-
tems and administra-
tions that protect mon-
sters must be overridden 
in order to destroy the 
devil’s sultanate in the 
world and in order for 
humanity to attain peace 
and contentment.

rezil eden bir yol-
da yürütülen gençlik 
pespaye olmuştur ve 
herkes nefsinin eşe-
ği olmuştur. İŞTE ba-
tasıca DEmOkRasİ. 
budur ve habireniza-
ma gelmez, kanun ta-
nımaz nesiller yetiş-
tirmekle meşguldur!
      uuTEsbİTuu
bu makale çok mü-
himdir. 
bunu gençler ve mu-
allimler okusun. Ni-
çin gençliği başıboş-
luğa bırakıyoruz? 
Niçin bu sorunun ce-
vabını bize öğretmi-
yorlar?
Çünkü bunu gençler 
öğrenirse başlarına 
bela olan sarhoş, az-
gın, zalim ve nefsine 
bağlı; şeytana tapan 
Diktatörlerin anında 
işlerini bitirir, aleme 
ibret olsun diye direk-
lere asarlardı.
Çünkü diktatör-
ler şeytana tapan, 
Rahman’a secde et-
meyen ve zulmü tem-
sil eden ifritlerdir. 
Öyle ki insanlara yap-
tıkları zulme şeytan 
bile –artık bu kadarı 
olmaz siz beni de geç-
tiniz- diye sitem eder.

has become the don-
key of his ego. here 
is Western democra-
cy. and they are still 
busy producing gen-
erations that know no 
system and recognize 
no law!
This article is very im-
portant; it is for young 
people and teachers 
to read. Why do we 
leave our young peo-
ple empty headed? 
Why don’t they teach 
us the answer to this 
question? because 
if the young people 
learn that their lead-
ers are evil, drunk, 
savage, oppressors, 
enslaved by their 
egos, worshipping the 
devil, dictators, they 
will finish them in 
one second and hang 
them as a lesson to the 
whole world. because 
the dictators are de-
mons, devil worship-
pers who never bow 
to the all-merciful. 
They are the repre-
sentatives of oppres-
sion. Even shaytan 
reproaches them, say-
ing: how is it that you 
have surpassed me in 
cruelty to the people?

İşte canavarların ser-
best dolaşabildiği sa-

kin bir ülke, Norveç!
ansızın bir korkunç ca-
navarın hücumuyle çal-
kalandı. Norveç öyle bir 
ülke ki demokrasi orada 
baştacı edilmiş. 
Şimdi o canavarı tut-
muşlar ama ona ne yap-
mışlar? “korkma,” de-
mişler. “biz seni asıp 
kesmeyiz. Çünkü bizler 
Demokrasiye baş koy-
muşuz. seni kaç sene 
mahkeme ederiz sonra 

bir kaç yıl hapseder ve 
sonunda bu adam ter-
biye oldu, pişman oldu 
diye, dışarı atarız ve seni 
Demokrasi adına evine 
göndeririz. İşte Demok-
rasinin canavarlar hak-
kındaki insancıl hükmü!
Tespit 
Şimdi gelelim ve bu ca-
navarı Neronun mahke-
mesine çıkaralım. Ne-
ronun bu canavar hak-
kındaki hükmü şudur, 
“Şu canavarı arslanların 
önüne atınız!”

bir de bu canavar heri-
fi Engizisyon mahkeme-
sine götürelim. Engizis-
yon mahkemesinin hük-
mü de, “bu canavarı bir 
yığın odun üzerinde ya-
kınız. Olacaktır.”
bir de İslam Şeriatine 
göre mahkeme edelim. 
“bir ayağı, bir kolu, son-
ra da bu canavarın başı-
nı vurunuz!”
Tespit
Ey okuyucu! hangi 
mahkemelerin hükmü 
adalettir? siz karar ve-

riniz.
Netice:
canavarlar insanların 
arasında yaşadıkça top-
lum korku ve telaş için-
dedir. canavarları ka-
yıran ve koruyan İDa-
REde insanlar korku ve 
zulümden kurtulamaz. 
Öyleyse canavarları ka-
yıran sistem ve idarele-
ri tepelemek Dünyadaki 
Şeytanın saltanatını yı-
kacak ve insanlar rahat 
ve huzurlu hayata kavu-
şacaklardı.. 

Demokrasi Neron Engizisyon ve İslam Şeriatı
Hükümleri

Judgments
Democracy Neron Inquısıtıon Courts & Islamic Shari’at
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