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2011 Ocak. Dünya Kaynıyor!
Niçin?
Çünkü bu zamanın insanları arsız, yüzsüz,
dinsiz, imansız ve haşarı
olmuşlar. İnançları yok,
kanaatları yok, şükürleri yok, saygıları yok,
merhamet ve acımaları
bitmiş.
Hükümetleri zalim mak-
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roof, Information, &
Diagnosis
The date is January, 2011,
and the world is boiling!
Why?
Because in this time people have become greedy,
shameless, without religion, without faith, &
wild.
They have no beliefs, no
satisfaction, no thankfullness, no respect, &
their mercy and sympathy are finished!
Governments are unjust,
and their only goal is to

Dünya Kaynıyor!
satları idare ettiklerini
yok etmek ve zalim varlıklarını devam ettirmek.
Nihayet ellerinden çeken insanlar bu zalimleri tepelemek için yollara, sokaklara, meydanlara döküldüler. Şimdi zalimler bu yüzbinlerin ellerine geçtiklerinde başlarına ne geleceğini düşünmekten titremeler ve
krizler geçiriyorlar.
Peygamber sözü oku-

The World Is Boiling!
obliterate those they rule
and extend their tyranical existence.
Finally the oppressed
people, in order to save
themselves from the
hands of their oppressors
and to repell them, pour
into the streets, roads
& squares. Now the oppressors, when they realise what could happen
to them if they fell into
the hands of these multitudes, tremble with fear
& freak out!
The Prophet (sas) said

THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

yunuz: “Merhamet etmeyenlere
merhamet
edilmez.”
İdare ettikleri insanları işsiz güçsüz ve aç çıplak bıraktıkları için şimdi öfke ve kin yüklü fakir halkın onların derilerini yüzüp saman dolduracaklarnın korkusuyla
çıldıracaklardır.
Ey idare edenler zulmün
cezası ölüm ve rüsvaylıktır!

- read it -: “Those who
do not deal with mercy cannot be dealt with
mercifully.“
They have left those they
govern without work,
impotent, hungry, and
naked. That’s why they
are now going mad in
their fear that the poor
people, who are full of
anger and envy, will skin
them and stuff them.
O Rulers, the punishment for the unjust
is certainly death &
disgrace!
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İslamın Gururu Sultan Ahmed camii şerifinin şehadet getiren 6 minaresinin heybetli görünüşü.
Ey Demokratlar topunuz bir tane böyle şaheser
meydana getirebilirmisiniz?
Asla! Deliler Saltanatı olan rejimler ancak gece
kulübleri yapabilir!
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Korkmayınız!

Here is the Pride of Islam, the majestic mosque of
Sultan Ahmed, that was honored by the calling
of the adhan from all of its 6 minarets. O Democrats, all of you, could you create one masterpiece
like this one? Never! The regimes of the mad sultanates can only produce night clubs!

O

Do Not Fear!

Muslims do not fear. Every moy Müslümanlar siz korkmayıment Allah is with you and He
nız! Her an ALLAH c.c. sizinlefills your hearts with hope and belief.
dir. Sizin kalbleriniz ümid ve inançYour future is beautiful and shining.
la doludur. Sizin gözleriniz aydınYou are the slaves who believe in Aldır. Sizin geleceğiniz güzel ve parlah and are connected to Him. For
laktır. Siz Allah’a inanmış ve O’na
bağlanmış kullarsınız. Size yarınla- WRITTEN your tomorrow there are good tidby
ings – not just one, but thousands of
rınız için müjdeler vardır. Bir değil
mawlana good tidings. Haqq is with you bebinlerce müjdeler vardır. Hakk sisheikh
cause you believe in Haqq. Al-Haqq
zinledir. Çünkü sizler Hakka inannazim
mışlarsınız. Ve cenabı Hakk sizle- al-haqqAnI (swt) will never leave you. How
ri bırakacak değildir. Ne mutlu ina- in lefke, much lovliness there is for the believers and how much sorrow and
nanlara. Ne büyük gam ve gussa Forcyprus
The Daily
suffering for the unbelievers!
inanmayanlara!
Broadcast
www.saltanat.org
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Bütün Mikroplar Pislikten Ürer ve Türerler!
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Aptalaşan insanlık,
vahşileşen İnsanlar. İşte
21. Yüzyılın bariz görünüşü! En şerefli varlık
olan insanların 21. Yüzyıldaki kimlikleri Hüviyet değiştiren 21. Yüzyıl
İNSANLARI.
SEBEPleri: Yedikleri ve
içtikleri, birinci derecede 21. Asır insanlarının
hüviyetlerini mutlak surette değiştirmekte ve
onlara vahşi bir hüviyet
–kimlik- giydirmekte-
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dir. Çünkü bugünün insanları ne bulurlarsa yiyorlar ve ne bulurlarsa
içiyorlar. Bu yaratıkların en pisi olan domuzların tabiatıdır. Maalesef
21. Asrın insanları kesinlikle yiyip içtiklerinin
temiz veya pis helal veya
haram olduğunu ne soruyorlar ne de böyle şeylere aldırış ediyorlar.
Halbuki bu insan hayatını en çok etkileyen unsurdur.
Bütün semavi kitaplar –

Tevrat İncil ve Kur’anı
Kerim- insanlara:
Temiz yiyin, Temiz için,
Temiz yaşayın, Temiz
olun emrini ortaklaşa bildiriyor. Her kimki İLAHİ emre karşı gelir muhakkak bir cezaya çarpılacaktır. Bütün
mikroplar pislikten ürer
ve türerler. PEYGAMBER SÖZÜ Temiz olunuz çünkü TEMİZLİK
İMANDANdır. Yani pis
olan kimse Mümin değildir!

All Disease Flourishes in Filth!

his is a Proof, Information
and
Diagnosis.
Humanity is being made
to be both foolish and
savage. Here it is, the true
face of the 21rst century.
In the 21rst century the
most honorable being is
still the human being although his 21rst century
identity has been altered.
The reasons for this:
In the first place what
they eat and what they
drink has completely
changed the people of

the 21rst century and
has dressed them with a
wild identity.
Nowadays what people
come upon they eat and
what they come upon
they drink. This is the
quality, unfortunately,
of the filthiest of all the
creatures, the pig. 21rst
century people do not
ask if it is clean or dirty,
halal or haram. They do
not even consider such
issues, although this aspect is the most influential in human life.

All heavenly books, The
Torah, The Gospels,
The Holy Quran, all of
them declare to all human beings: Eat clean,
drink clean, live clean
and be clean. Whoever
opposes divine orders
will surely be beaten by
punishment.
All disease flourishes in
filth. The Prophet (sas)
said: Be clean because
cleanliness is a part of
faith. This means that
the dirty one is not a
believer!

MÜSLÜMANLIK SÜPER MARKETTİR!

İ

nsanlık aradığı herşeyi
Müslümanlıkta en mükemmel şekliyle bulur.
uku
İslam Nizamı ulaşılmaz
ufuktur.
uku
İnsanlık aradığı herşeyi
İslam Nizamında en uygun şekilde bulur.
uku
İzlenecek yol yalnız İslamdadır.
uku
İslam Nizamı Ebedi
gölgelenmez.

uku
İlahi Nizamdan daha
güzeli olamaz.
uku
İnsanlık en kolay uyumu
İslam Nizamında bul-

Supermarket

uku
İslam Nizamı her zaman
canlıdır.
uku
Söyleyiniz yarım asırda Anayasanız kaç kere
bozulmuştur bundan
sonra da kaç kere değişecektir.
uku
1400 yıldan beri İslam
Anayasa Nizamı hiç değişti mi?!.
uku
Kul yapısı değişir Hak
yazısı değişmez.

...of Islam!!

E

verything humanity
seeks can be found
in its most perfect form,
in Islam.
uku
No one can ever surpass
the horizon of Islam.
uku
Everything
humanity
seeks can be found in its
most compatible form,
in Islam.
uku
The only way open to
follow, is Islam.
uku
The ‘adab’ of the Islam-

muştur.

ic system can never be
eclipsed.
uku
There can never be anything more beautiful
than the Divine system.
uku
Humanity finds it most
congenial harmony in
the Islamic system.
uku
The Islamic system is al-

ways living.
uku
How many times in the
21rst century have your
constitutions
fallen
apart and been revised?
uku
For 1400 years now has
the constitution of the
Islamic system ever been
changed?
uku
Things made by the servant, change. Things
made by Al-Haqq, never
change.
uku

