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I s l a m

 Humanity has fallen into ugliness and 
worthlessness; it is caught in a danger-
ous whirlpool. The life-system that can 
provide a safe way out for mankind is 
called SULTANATE. At the opposite end 
lies the system that humiliates mankind, 
Democracy.

In these writings, we discuss the harms 
of the Democratic system, all the injus-
tice and oppression it has brought upon 
nations and show the people all the val-
ues and human excellence offered by 
SULTANATE.

 Therefore, we will work, through these 
publications, on bringing humanity back 
to its honourable and lofty station. 

İnsanlığı bugünkü düşmüş olduğu 
kötü ve çirkin girdapdan kurtara-
cak HAYAT NİZAMININ adı ve 
vasfı SALTANATDIR.
Bunun tamamen zıddı olan ve 
insanlığı rezil eden idare şekli de 
DEMOKRASİDİR.
Biz bu neşriyatımızla –yayınımızla-
Demokratik sistemin kötülükleri-
ni, insanlara yapmış oldukları 
zulüm ve zalimlikleri dile getirecek 
ve insanlara yakışan güzellikleri 
SALTANAT sayesinde insanlara 
bildireceğiz.
Biz, bu yayınımzla, insanlığın şerefli 
geleceğini tesis etmeye çalışacağız.

The Sultanate & 
Magnificence

SALTANAT ve 
İHTİŞAM

 HAYAT İSLAM İLE TATLIDIR
 Hayat MÜSLÜMANLIK ile güzeldir.
 İslam çirkinleri sevmez.
 İslam insanlığa güzellik getirmiştir.

 

  İLİM ÖĞRENMEK

Ey insanlar çok 
şey öğrenirsiniz.
Bunların içinde- yani 
öğrendiklerinizde- size 
bir faide olsun.

 

İnsan Tabiatı

İnsan tabiatı: nasıldır?
İnsanlarda güzel görün-
mek ve de Asalet sahipi 
olmak arzuları fitridir- 
yani yaratılışlarında 
vardır.
Bu nokta üzerinde İslam 

ne diyor?
Şöyle diyor ve insanları tenbi-
hliyor: “İyi ol! Güzel görün!” 

...Ne güzel tenbihleme! Değil mi? 

 

In Knowledge

  Oh man, you are learn-
ing many things. But 
there should be some 
benefit in the things that 
you are learning.

Islam is the Sweet Life

Living as a Muslim is beautiful.
Islam does not accept ugliness.
Islam has brought beauty to humanity.

What is Human 
Nature?

An Important Point:

Man’s instinctive desire 
is to look good and to 
be of the nobility. This 
desire is not acquired 
during one’s life but is 
there from the begin-
ning of one’s creation.

What does Islam say about this point?

It says this and orders human beings: 
“Be good and you will look beautiful!”

What a good order! Isn’t it?



The world has been left in the hands of crazy people.•	
Democracy means the sultanate of mad people.•	
Democracy is the miraculous realization of the holy Ha-•	
dith: “The feet will be at the head and the heads will be 
at the feet.”
Democracy is a chaotic system invented by Satan to pre-•	
vent people from being unified.
In the Turkish expression Democracy is Crapocracy, it •	
is a counter-system.                   
With the new name Crapocracy, the so-called Democ-•	
racy (or beaurocracy) is only a polite word for a satanic 
organization.
Crapocracy is fundamentally opposed to the age-old, •	
founder of cultures and nations, Theocracy. It is a sym-
bol of unbelief, wrong-guidance and tyranny.
 Run away from Democracy!•	
Democracy stands for that contemporary evil that made •	
nations wretched and left all the countries in the world 
in turmoil!
This filthy so-called Democracy is the first system which •	
brought heavenly curses on the people it governs.

Dünya delilerin elinde kaldı.•	
Demokrasi DELİLER SALTANATI demektir.•	
Demokrasi, “ayaklar baş başlar ayak”, olacak ha-•	
disi şerifinin mucizevi zuhurudur.
Demokrasi insanların birlik olmaması için •	
uydurulmuş şeytani bir kargaşa sistemidir.
Demokrasi Türkçe tabiriyle “Bokrasi Nizam” •	
değildir.
Yeni adiyle “Bokrasi” – “Burokrasi”(veya •	
Demokrasi) denilen şeytani örgütlemenin kibar-
ca adıdır.
“Bokrasi” aslında bütün asırlar boyunca medeni-•	
yetler, ve devletler kuran TEOKRASİ’nin zıddı, 
ve zındıklığın, ve yolsuzluğun ve zulmün simge-
sidir.
Demokrasiden kaçınınız!•	
Demokrasi yani milletleri perişan eden bela •	
bugün dünya üzerinde rahat ülke , rahat insan 
koymamıştır.
Gökyüzünün ilk lanet ettiği sistem bu halk idaresi •	
denen pis Demokrasi!

Deliler 
Saltanatı

The Sultanate 
of Mad People

 

The world has entered a 
disgraceful orbit in 2010. 
Why?

It is because men force 
women to become like 
men and they are de-
stroying the balance 
of society. Women are 
much weaker than men 
regarding their physi-

cal makeup. Therefore, 
to force women to serve 
like men is cruel and un-
just.

There is not one true reli-
gion which shows people 
the right way and oblig-
es women to carry out 
men’s work.

Dünya rezil olan bir 
yörünzeye girmiştir. 
Tarih 2010. Neden?

Çünkü erkekler 
kadınları erkek gibi 
olmaya zorluyor ve 
toplum nizamını bu-
zuyorlar.

Fiziki yapıları itibarıyle 

kadınlar erkeklerden 
çok zayıftırlar. Böyle 
olunca kadınları  erkek 
hizmetlerine zorlamak 
zulüm ve adaletsizliktir. 
İnsanlara yol gösteren 
hiç bir din yoktu ki 
kadınları erkek işlerine 
zorlasın.
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