Dünya Perişan Olmuş!

Y

ıl 2011.Bütün ülkeler harp ve
darp içerisinde.
Bunun sebebi: İnsanların vahşileşmeleri. Bunun da aslı Demokrasiyi kurtuluş saymalarındadır. Ve
bugün bütün ülkeler Demokrasiyi
baş tacı idare olarak kabullenmekte ve monarşiyi zibile atmalarındadır. Monarşi – Saltanat – asillerin kârı. Demokrasi ise sefillerin ve
aç gözlülerin, doymaz hırslarının,
halka aksetmesinin vahşi görünüş,
ve birbirini ezmesinin aynası ve insanlığın tükenmesidir.

The World Became Wretched

T

he year is 2011. All countries are in war or in trouble.
The reason for this is that people
are becoming savage. This derives
from the fact that they consider
democracy the solution. Today all
countries are accepting democracy as the best system of governing,
like the crown on their heads while
Monarchy they have thrown in the
garbage. Monarchy – Sultanate is
the noble system. Democracy is
the mirror that reflects the cunning
and insatiable greed of the ignoble
ones, their beast-like appearance
and their eating of one another; it
reflects this on the citizens and finishes humanity altogether.
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Azamet ve Heybet

ukardaki resim Osmanlı imparatorluğunun azamet ve
heybetini gösteren yüzlerce kutsi
mabetlerimizden bir camii şeriftir.
Şanlı ecdadımız Osmanlılar bir
yandan küfrü tüketmek için Allah yolunda gaza ve cihat ederken,
bir yandan da, Osmanlı ülkesini muhteşem mabetlerle donatmış
ve Müslümanlara hizmet ve aşk ve
sevk ve azmet takdim etmişlerdir.
devamı 2.S...

Majesty & Magnificence

T

he picture above is a noble
mosque, one of hundreds of
sacred places of worship that exhibit the majesty & magnificence
of the Ottoman Empire.
Our glorious grandfathers, the Ottomans, while following the way of
Allah, waged war & jihad for the
purpose of destroying unbelief and
at the same time, built, in all Ottoman lands, splendid places of worship, and offered Mus cont’d on p.3...

www.saltanat.org

ŞEYTANın KİTABI

Ş

EYTANın KİTABI
Bu kitabı okumak isteyenler evvela euzü billahi mineşşeytaniracim
desinler. ŞEYTAN der
ki, “Bana Kıyamete kadar insanları azdırmaya
izin verilmiştir. Kıyamet
2. Milenyumdan sonra
artık beklenmekte olup

S

haytan’s Book
Those who want to
read this book have to
say, “Audhu Billahi min
ash-shaytani r- rajeem”.
The Devil says, “Until
the Day of Judgment, I
have permission to seduce mankind.
After the 2nd millenni-

bana verilen insanları azdırma iznim de bitmek üzeredir. Bu nedenle kendimi -fendimi- insanları nasıl azdırdığımı -san’atımı- insanları
nasıl ayarttığımı insanlara açıklamakta bir sakınca görmüyorum. Zaten olanlar olmuş benim

ŞEYTAN Der ki...
istediğim de yerine gelmiştir. Bütün kötülükleri en hurda ayrıntılarına varıncaya kadar insan
denen canavarların en
canavarı mahluka –yaratığa- öğretmişimdir.
Senaryoyu yazan yapan sahneye koyan ben,
oyuncular insan, cana-

varlaştırdığım
insanlardır.”
eytan der ki: “Her
kötülüğü insanoğluna ben öğrettim Lakin
bizzat kendim işlemedim insanoğluna işlettim ama kendimi onlara
hiç benzetmedim. İlk insan ADEM’in karşısına

Ş

ben çıktım onun Şeytanı
oldum. Karısı HAVVA
idi Havva hava ile dolu
olunca onu aldatmak
bana çok kolay geldi.
Kadın benim erkekleri
aldatmaya en uygun oltam oldu. Ve ben Ademden –insanların ilk atalarından- kadınıyle inti-

kam aldım. Adem Tanrısına asi oldu. Adem Tanrının cennetinden kovuldu. Ve ben Ademin
oğlu Kabilde göründüm
ve yer yüzünde ilk katilliği ben yaptırdım. İlk
gözyaşı benim şanıma
aktı ve kesilmeden devam etti!”

...1.S’den devamı

...cont’d fom p.1

Bugünkü rezalet yapılarla kıyas ediniz. Ve nereden nereye getirildiğimizi düşününüz!
Allah’ı tutanlar kazanmış ve şeref sahibi olmuşlar. Dinlerini ihmal
edenler, bugünkü perişanlığa düşmüşlerdir!

lims their service, love, enthusiasm, &
magnificence.
Now compare this to the disgraceful
buildings of today. And think from
where we have come and to where
we have reached. Those who kept Allah were victorious and gained honor.
Those who neglected their religion
have fallen into today’s wretchedness!

The Devil’s Book

The Devil Says...

um, Qiyamet is expected
and my permission will
expire.
That’s why I find no
problem in explaining to
people my art and profession, with which I seduce them.
Anyway people have become as I wanted them

to be. I taught the beast,
called man, all evil, to
the minutest useless detail, until he became the
most beastly of all creatures. I wrote the scenario and set the stage and
man acted, the man that
I turned into a beast!”

S

haytan says, “ Every
evil I taught the son
of Adam, but I never did
it myself. I made man do
it but I never resembled
him! I opposed the first
man, Adam, and became
his shaytan. His wife was
Hawwa.
When I filled her with

air (hawa) she became
easy to fool. Women became my best fishhook
with which to catch
men. And I avenged myself on the best man by
means of a woman.
Adam disobeyed his
Lord.
His Lord threw him out

of His paradise. I showed
myself to Adam’s son
Qabil, and I caused the
first murder on the face
of the Earth.
The first tear was shed
in my honor and the
tears have never stopped
since.”

