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Saltanatın İhtişamı

u resim insanların saltanatı nasıl sevdiklerinin delilidir.
Çünkü insan ihtişamı sever.
Yukardaki resim bütün dünya üzerinde Saltanatını sevgi ve saygıyla muhafaza etmek isteyen İngiliz milletinin
şahane bir evlenme törenine gösterdikleri içten gelen bir saygı ve sevgilerini sergilemektedir.
Dünya üzerinde en medeni sayılan
İngilizlerin kendi gururları olan saltanatlarını nasıl gözettiklerine, dikkat
ediniz!
Aşk olsun İngiliz milletine ve saydıkları şahane saltanata, “ God save her
Majesty the Queen & Royalty.”
Demokrasi en süfli idare şeklidir.
Şeytan insanoğluna asilleri kaldırtıp,
sefilleri baş etmiştir.
Hem şeytana hemde ona uyanlara lanet olsun!

Majesty & Magnificence

N

ow look at the picture above.
This picture proves how
much people love their sultanate, because Man is drawn to nobility. The
picture above shows the sincere respect and love the English nation felt
at the time of the wonderful wedding
procession. This nation is intent on
keeping its sultanate, with all the love
and respect in the whole world. Notice
carefully how the most civilized country in the world, the English, protects
its own honor, its sultanate.Bravo to
the English nation and to the wonderful sultanate they respect. “ God save
her Majesty the Queen & the Royalty”.
Democracy is the lowest form of government. Shaytan persuaded man to
throw away the noble and to keep the
ignoble. Curses upon the devil and its
followers!

İngiliz Kraliyet Düğünü
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İnsanın Şerefi

British Royal Wedding -2011

espit 54, Bilgi ve Bulgu
Ey insan öğreneceksin,
çünkü şerefin bilginle ölçülür.
Cahillik insanın şerefini sıfırlar.
Besmele çek ve işine başla. Mevla seni utandırmaz.
Besmelesiz iş meyve vermeyen
ağaca benzer.
Öğren ey insan ki bu dünyaya
öğrenmek için geldin.
Bir şey öğrenmeyen kişi, sıpa
gelip, eşek giden kişiye benzer!
Bu küçük risale, ey insan seni
hayvanların seviyesinden çıkarmak ister, oku ve okudukça, bilgi ufkun açılsın.
Şimdi yukardaki resme bak.

devamı 4.S...
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Man’s Honor

Man you must learn, because your honor is measured by your knowledge. Ignorance reduces man’s honor to
zero! Say “Bismillah” and start
your work, then the Lord will
not shame you. A work without
“Bismillah” is like a tree without
fruit. Learn, O Man, because
WRITTEN
by
you came to this world to learn.
mawlana Someone who doesn’t learn is
sheikh
like the one who comes as a colt
nazim
al-haqqAnI and leaves as a donkey!
in lefke,
This little writing aims at lifting
cyprus
you above the level of animals.
Read, and when you read, let
the knowledge you receive exFor The Daily
pand your horizons.
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cont’d on p.4...
www.saltanat.org
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on zamanlarda yeryüzünde gerek yerden, gerek gökyüzünden
insanları ürküten ve korkutan hadiseler zuhur
ediyor. Ve bunun sebebini insanlar basit yorumlarla kapatmak istiyorlar.
Herşeyi tabiata -doğayabağlayanlar kendileri de
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artık bu yorumlarına ne
inanıyor ne de başkalarını inandırabiliyorlar.
İşte Amerika’yı sık sık
vurmaya başlayan KASIRGALAR- Harikeynler- ve karadan hücuma geçen TURNEYDOlar Şimdide, Yeni
Zellanda’yı vurmuş. Bi-

zim taraflara gelmeyeceğini kim garanti edebilir.
Ey insanlar artık nereye
kadar azgınlık, dine karşı saygısızlık yapacaksınız, biraz düşünün. Değilse bir gün İLAHİ gazab ile yok olabilirsiniz!
Yaratan TANRI’yı tanıyınız, kurtulursunuz.

The World is Up Side Down!

he condition of the
world is completely
up side down. Why? Are
we even asking? O you
trampled Youth, do you
know how and why you
were created? And do
you know why the answer has not been taught
to you? The answer is,
No! Those who govern
you have kept this from
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İlahi Gazab Nişanları

you. Democracy is an irreligious system that is
in opposition to all beliefs. Democracy is entirely a shaytanic system.
The TBMM, the great
nation’s parliament, opened on April 23, l921, as
a religious form of government. The parliament was opened with
the Holy Bismillah, and

dressed with a religious identity – Look it up
in the Islamic Encyclopedia. After the big victory, things changed.
The TBMM was dressed
with a different identity:
From Monarchy and
Sultanate to anarchy and
an irreligious identity.
Look it up in the Islamic
Encyclopedia.

The Signs of Divine Wrath

vents will appear in
the last days, across
the face of the earth,
both on land and in the
sky, that will horrify and
terrify mankind.
Man wants to explain
these things away with
simple reasons, using
‘nature’ to explain everything. Those who
are making ‘nature’ the

cause of everything convince neither themselves
nor anyone else.
There are the hurricanes
that are beginning to
batter America one after
the other. There are the
tornados that sweep the
land. Now they are hitting New Zealand. Who
can guarantee that they
won’t come to our cor-

ner of the world.
O Mankind, to what
point will you carry this
wildness and rebellion,
and continue to oppose
and disrespect religion.
Think a bit, or else, one
day, from Allah’s Wrath,
you will be finished. Acknowledge God The
Creator, and you will be
saved.
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u yazı 21. Yüzyılda dünyanın hali ve
şanı hakkında mütabaka ve bir müzakeredir.
Bugünkü Dünya tamamıyla göründüğünün ve
hakkındaki yorumların
dışında bir Dünyadır.
Bu Dünyada belki çok
yanlış fikirler ve yorumlar vardır. Lakin insan-
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espit, Bilgi ve Bulgu
Ortalık alt üst!
Niçin? Soruyor muyuz?
Ey ezilen yeni nesiller.
Siz niçin ve nasıl yaratıldığınızı biliyor musunuz? Ve niçin sizin bunları öğrenmediğinizi, kimin hesabına size bunların öğretilmediğini
soruyor musunuz?
Cevabı: Hayır. Çünkü
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Dünyanın Hali ve Şanı
ları aldatmak için herşeyin aksi-tersi söylenmektedir.
Misal olarak –Ey Müslüman! Dilimizi kaybetmek, hüviyetimizi- kimliğimizi- kaybetmek demektir. Dikkatli olalım!
Şimdi yeni yetişen hırpaniler, sümüklü böcekler, böğ kafalı akrep-

Ortalık Alt Üst!

sizi idare edenler bunları size yasak etmişlerdir.
Çünkü Demokrasi bütün inançlara karşı dinsiz bir idaredir. Demokrasi tamamıyla şeytani bir sistemdir.TBMM
1921, 23 Nisanında açıldığı zaman tamamıyla
dini bir idare sistemi idi.
Ve Meclis Besmele-i Şerif ile açılmış ve dini bir

ler, kırkayak ve daha irileri çıyanlar, dönme hacimleri ısmarlama İslam
düşmanları;
Turan’ın
arslanları Ertuğrul Gazi
nesli Sultanlarımızı rezil
eden, şarap küpü mantar kafalı hergeleler alayı. Bize hüviyet değiştirtmek cahdındadırlar.
Dikkat! Sakın!
hüviyet giyinmişti.İslam
Ansiklopedisine bakabilirsiniz.
Büyük zaferden sonra
işler değişmiş, TBMM
yeni bir hüviyet giymiştir. “Bu hüviyeti ile TBMM Monarşiden – Saltanattan, anarşiye- dinsiz bir hüviyete
geçmiştir.”İslam ansiklopedisi bakınız!

The World in The 21st Century

his writing is both
an observation and
an analysis concerning
the conditions and the
events of the world in
the 21st century. Today’s
world is totally beyond
the powers of human
perception and explanation. In this world there
may be many wrong
ideas and explanations

but, when the sole purpose is to deceive man,
everything is said in reverse. An example: O
Muslims, when we lose
our language it signifies that we have lost
our identity. We must be
careful.
These hypocrites, this
imported class of scorpions and centipedes,

this bullheaded, slimy,
creepy-crawly, mold on
the outside of the wine
barrel - These are the enemies of Islam. They are
denigrating the descendants of our Sultans, of
Ertughul Ghazi, the Lions of our Past. They are
doing their best to warp
our identity. Be careful.
Stay clear of them.

