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ŞEyTaN SalTaNa-
TI !

Şeytan bugün DÜN-
ya üzerindeki krallığı-
nı tam ve mutlak olarak 
kurmuş ve tam gaz yü-
rürlüğe koymuştur. buna 
hayır diyecek aklı başın-
da bir kimse yoktur.

Shaytan’s Sultanate!
Shaytan today has 

established its absolute 
kingship over the face of 
the earth and is propel-
ling it with its fuel. No-
body with any mind can 
deny this.

asli mak-
sad İlahİ 

Emirdir. 
her hak sahibi-
nin hakkını ver-
mek.  İSlam’ın değiş-
mez ölçüsüdür.
1- prensib zulme karşı 
olmaktır.
2- kimse kimseyi allah 
(cc)’ın emrinin dışın-
da bir şeye zorlayamaz 
ve hakkını gasb yoluyla 
alamaz.
İslamda can, mal, ırz ve 
namus insanlara İlahİ 
emanet ve allah’ın lüt-
fudur. 
-Gasb olunamaz-
-zorla alınamaz-

The main in-
tention of the 

Divine Order is to 
give to everyone 
his rights. The un-

alterable values of Islam 
are:
1- Oppose oppression.
2- No one should force 
something on anoth-
er that is outside allah’s 
law or seize his rights 
by force. In Islam, life, 
property, honor and vir-
tue are a Divine Trust 
given to human beings 
- allah’s Grant. you can-
not force someone be-
yond them or take them 
away by force. 

hak dinlerde üç esas 
vardır:

- İnsanların canları
- İnsanların ırz ve na-
musları
- İnsanların helal mal 
varlıkları
İlahİ garanti altında-
dır. bunlara tecavüz zu-
lümdür. zulüm de İla-
hİ emirle şiddet-
le yasaklanmış ve 
zalimlere katiy-
yen eman veril-
memiştir.

The religion of Truth 
is based on three 

fundamentals:
- human life 
- human honor & virtue
- human lawful property.
These are under Di-
vine protection. It is 
oppression(zulum) to vi-
olate them. 

zulum has been 
strictly forbidden 
and oppressors 
are surely given 
no peace!

Üç Esas Three Fundamentals

Asli Maksad Main Intention

Dünya Bugün!

The World Today!

The Scale of Justice
yukardaki resim münasebe-

tiyle
adaletin azameti bu resimde 
görünmelidir. adaletin zuhur 
yeri insanlara heybet vermeli-
dir. yukardaki adalet Sarayı İs-
lamdaki adalet ölçüsünün tas-
virdir. bu sarayı görüp de titre-
meyecek bir insan olamaz! Sa-
rayın heybeti, adaletin azamet-
li görünüşüne ayna tutuyor. Ve 
insanları bu heybet ürkütüyor 
ve zulümden sakındırıcı oluyor.
İslam hukuk sisteminde esas 
ölçü: İnsanları şer ve zulümden 
sakındırmaktır.
yaşasın İslamın adalet anlayışı.  

Wazir Khan mosque, Lahore, Pakistan

Adalet Sarayı The Greatness of Justice is 
to be seen in the picture 

above. The place where Justice 
appears is on display. It gives the 
human being grandeur. The pal-
ace of Justice above clearly ex-
hibits the measure of Justice in 
Islam. There is no one who can 
see this palace and not tremble. 
The magnificence of this palace 
holds a mirror to the image of 
the Greatness of Justice. This 
magnificence astounds people 
and causes them to shun injus-
tice. The fundamental level of 
the judicial system of Islam is to 
make people avoid injustice and 
evil. blessed is the Islamic un-
derstanding of Justice.

The Palace of Justice



About Revolution

21. yüzyılın insanla-
rı aslında şeytan ile 

iç içedirler. Düşman ile 
bir kimse iç içe olursa ,O 
insan hayır eder mi? İşte 
21. yüzyılın şaşkın in-
sanları bunun yüzünden 
hayır etmiyorlar.
Dünya karışıyor, Neden? 
Çünkü insanlar peygam-
berleri ve onların nasi-
hatlarını dinlemiyorlar.
TESbİT
peygamberler Sultanı 
şöyle buyurmuş: “acı-

mayana acımazlar.” 
bir sürü katil, kan içici, 
mel’un, insan suretinde 
canavarlar, zavallı aciz 
müdafaasız insanları öl-
dürüyorlar. Sonra mah-
kemelerde kendilerini 
savunmalarına fırsat ve-
riliyor ve hakim geçinen 
başka canavarlar onları 
adalet adına kurtarmaya 
çalışıyorlar.
bu ne biçim adalettir?!
-bir mel’un canavar nasıl 
müdafaasız 95 yavruları 

sebebsiz kurşuna dizebi-
liyor ve sonra ona kendi-
ni müdafaa hakkı tanına 
biliyor?!
bu şeytani bir hüküm-
dür. İlahi hüküm o ca-
navar ruhlu  eşkiyayı ev-
vela derisini yüzüp göz-
lerini oyup alem içinde 
her azalarını parçalayıp 
kelplere atmaktır. buna 
acımak olamaz! Çünkü 
o alçak ruhlu canavar o 
yavrulara acımadı ve ce-
zasını çekecektir.

The people of the 
21st century are in 

league with shaytan.
If a man is in league with 
the enemy, will he ever 
find goodness?
look at the confused hu-
manity of the 21st centu-
ry. This is why they find 
no goodness.
The world is mixed up. 
Why? because people 
do not listen to either 
the prophets or their 
teachings.
certainty
The Sultan of prophets 

said, “There is no mercy 
for the merciless.”
So many murderers - 
bloodsuckers, cursed 
monsters in human 
form - are killing poor, 
weak, helpless, people. 
Then in the courts these 
murderers are given a 
chance to defend them-
selves and the so-called 
‘judges’, who are just 
different kinds of mon-
sters, under the pretence 
of justice, try to save 
them. What kind of jus-
tice is this? how can one 

cursed monster shoot 95 
helpless children with-
out reason and after-
wards be given a right to 
defend himself? 
This is devilish judg-
ment. With divine 
judgment this monster 
should be skinned, then 
blinded, then torn limb 
from limb, then thrown 
to the dogs. you cannot 
have mercy on an evil 
monster who had no 
mercy on the children. 
he must pay for what he 
did. 

Ey insan bil ki şey-
tan, insanoğlu ile 

beraber cennetten ko-
vulmuştur. Şeytan ade-
moğlunun tek ve en kor-
kunç düşmanıdır.
Ve şeytan cennetten yer-
yüzüne kovulduğu an-
dan itibaren, yeryüzün-
de saltanatını kurmak 
için var kuvvetiyle hare-
kete geçmiş ve ade-
moğlunu hayır et-
tirmemek için bü-
tün şeytanlığını se-
ferber etmiştir. Ve 
yeryüzünde şeytan 
krallığını ve salta-

natını kurmuştur!
Ve her pis işe şeytan par-
mağını sokmuştur. Ve 
bugün şeytanın parma-
ğını sokmadığı yer ve iş 
kalmamıştır.
İlk olarak şeytan insa-
noğluna katilliği öğret-
miş ve işletmiştir.
adem peygamber’in iki 
oğlunu şeytan birbirine 

kıskandırmış ve kabil’e 
ilk cinayeti işletmiştir; 
kardeşi kardeşe öldürt-
müştür. bugün Dünya 
üzerinde mazlum insan 
kanı seller gibi akıyor,  
ve bu zulmü işleyenler 
ellerini kollarını sallayıp 
geziyorlar; ve bunlara 
hadlerini bildirecek hiç-
bir adalet Divanı hiç-

bir ülkede mevcud 
değildir. Ve üstelik 
21. yüzyılda bütün 
bunlar medeniyetin 
simgesi olarak, Şey-
tan Saltanatı ilan et-
mektedir.

O man, know that the 
devil was expelled 

from paradise togeth-
er with man. Shaytan 
is man’s only and most 
fearsome enemy. from 
the moment shaytan was 
expelled from paradise it 
has been expending all 
its effort to establish its 
sultanate over the face 
of the earth. The sole 
aim of shaytan’s striv-
ing is to prevent the sons 
of adam(as) from ever 

reaching any goodness. 
Shaytan has established 
its kingship and its sul-
tanate over the earth 
and there is no dirty af-
fair into which it has 
not stuck its finger. To-
day there is no place, no 
work, untouched by the 
devil’s finger.
The first thing shay-
tan taught the son of 
adam(as) was murder. It 
made him do it. Shaytan 
put envy between the 

two sons of adam(as). 
qabil committed the 
first crime – brother kill-
ing brother. Today the 
blood of innocent peo-
ple runs like a flood and 
the ones guilty of these 
atrocities are walking 
about freely. There is not 
a court of Justice in any 
country to teach them 
their limits. above all, 
the symbol of the 21st 
century is a manifesto to 
the sultanate of shaytan.

Şeytanın Saltanatı

Shaytan’s Sultanate

“Acımayana Acımazlar.”

“There Is No Mercy for The Merciless.”


