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yaşadığımız DÜNya 
iki çeşittir.

1-aydınlık DÜNya 
2-karanlık DÜNya
aydınlık Dünyanın 
kimliği huzur verir. ka-
ranlık Dünya ise pe-
şinde koşanları perişan 
eder.!  Ve de insanlar bu 
kısa hayat döneminde 
bu iki Dünyadan birisi-
ni seçmek zorundadır-
lar.    Eğitimcilere soru-
yoruz; acaba onlar genç-
liğe bu gerçekleri öğreti-
yorlar mı?! Onlar cevap 

veremiyorlar. Çünkü on-
lar karanlığın körlüğün-
de perişandırlar. İnsan-
lar 21.yüzyılda karan-
lık Dünya içerisinde sar-
hoş olmuşlar benlikleri-
ni kimliklerini kaybet-
mişlerdir. kötü ruhların 
onlara taktıkları siyah 
gözlükle herşeyi acayip 
bir şekilde görüyor ben-
liklerini tanıyamıyorlar. 
bu insanlığın tükenişi-
nin habercisidir.
İnsanlar karanlık Dün-
yaya koşuyorlar ve ka-

ranlığı nura tercih edi-
yorlar. bütün ve zevk eğ-
lenceler insanlığın kara 
dünyalarıdır. Dünya –
maalesef- İslam dünyası 
bile bu karanlığın deva-
mında ısrarlıdırlar. mad-
denin altında ezilen mo-
dern insan hayatınızev-
kini Şeytanlaşan insan-
ların hazırladıkları  ero-
in kokain vs. Gibi zehir-
lerde buluyorlar.
İşte 21.yüzyılın insanı-
nın aydınlık saydıkları 
karanlık Dünyaları..

The world we live in is 
of two kinds: a world 

of light and a world of 
darkness.
The quality of the world 
of light is to provide con-
tentment. The world of 
darkness provides those 
who run after it, with 
wretchedness. people in 
this short life are obliged 
to choose one world or 
the other. 
We ask those involved in 
the process of education 
whether they are teach-

ing the youth about these 
realities? They do not 
answer because they are 
also wretched with blind 
darkness! Their bad 
egos, with black glasses 
on their eyes, see every-
thing in a crooked form 
& do not recognize their 
identities.  This foretells 
the end of humanity. 
people run to the world 
of darkness and pre-
fer darkness to light. all 
taste and enjoyment lie 
in people’s dark worlds. 

The whole world, even 
unfortunately the mus-
lim world, insists on the 
continuation of dark-
ness. modern man, who 
is crushed by material-
ism, can only get a taste 
of life by means of poi-
sons like heroin, cocaine 
& their like, which the 
devilish people have pre-
pared for him. 
here is the darkness 
of the life of 21st man, 
which he mistakes for 
light!             

yukardaki resimler sultan-
ları ve kralları tahtların-

dan indiren ayak takımı şeref-
siz insan canavarlarının 1. ve 
2. cihan harblerinde nice mil-
yon insanları ve mamur şehirle-
ri harap ve türab ettiklerini gös-
teren yüzlerce zalimlik resimle-
ridir. 
Ve bu canavar kimselerin cana-
varca insanlığı nasıl yok ettikle-
rini göstermektedir. 
Topuna lanet, başlarına ilahi 
gazab insin.
Ve hala bu zalimler Demokra

The pictures above are of 
those who pulled their sul-

tans & kings off their thrones. 
They are of the rabble, the dis-
honorable human beasts, dur-
ing the 1st & 2nd World Wars, 
killing over a million human 
beings, destroying cities and re-
ducing them to dust. They are 
pictures that display hundreds 
of their cruelties and show how 
the atrocities of these mon-
strous ones finished humanity. 
may they all be cursed and may 
Divine anger fall on them. still 
these oppressors are deceiving 
their people with democracy 

Dünyanın İki Çeşiti

Ey Milletler Uyanın!

O People Wake Up!
Two Worlds!



About Revolution

     uuTEspİTuu

21. yüzyılda haddi-
ni aşan insanlık,  ya-

zıklar olsun! Eğitim mü-
esseselerine itab! ayıp-
lar olsun- Çünkü bugün 
hiçbir ülkede ne çocuk-
lara ne gençlere had ve 
hududları öğretilmiyor
İnsanoğluna gerekli olan 
edep ve terbiye verilmi-
yor. Gençliğe ilk verile-
cek ders;
-niçin yaratıldığı? kimin 
kainatı –evreni- varlığa 
getirdiği öğretilmiyor.
-Niçin? Niçin? Niçin?
maalesef çocuklarımızın 
azgın ve kızgın, asi ve 
nemelazımcı oluşunun 
asli sebebi: kendi hüvi-
yet ve misyonlarını bil-
memeleridir. bunda ki-
min karı var? karanlık 
ruhlu iblislerin ve onla-
rın uşaklarının.

     uuTEspİTuu
İblİsİN uŞaklaRI, 
kimlerdir? Ülkeleri DE-
mİR yumRukla İDa-
RE Edenlerdir.
hayır! hiç bir kimsenin 
insanları demir yum-
rukla idare etmeye,
onları ezmeye hakları 
yoktur!
     uuTEspİTuu
Şu hakikat bilinmelidir 

ki; insanları demir yum-
rukla idareye yol açan 
DEmOkRasİ denilen 
çılgınlık ve azgınlık ida-
reciliğidir.
-maalesef hala 21.yüzyı-
lın insanlarına en iyi hü-
kümet şekli olarak tak-
dim edilen Demokrasi 
Demir yumrukla milleti 
ezen alçak ve sefil ruhlu 
şeytan vekillerinin ken-
dilerini maskeledikle-
ri murdar DİkTaTÖR-
lerdir.

     uuTEspİTuu
belki genç nesil daha 
Diktatörlüğün ne oldu-
ğunu bilmiyorlardır.
-Çünkü alçak Diktatör-
ler kendi hakiki hüviyet-
lerini dikkatle gizlemek 
istiyorlar. Topuna lanet 
olsun!  Onların yüzün-
den 1. cihan harbi çık-
tı ve 25 milyon insan te-
lef oldu o yetişmedi ar-
kasından 2. cihan har-
bi çıktı ve ölen zavallı in-
sanların sayıları 100 mil-
yonları aştı. yanan ve yı-
kılan ülkelerin ise haddi 
hesabı yok.
Ve hala her memlekette 
bir sürü dört köşe kafalı-
lar insanlık düşmanı De-
mokrasiyi en iyi ve mo-
dern idare diye hüküm-

lerini yürütmek için rek-
lamını yapıyorlar.

     uuTEsbİTuu
Öyleyse libya, suriye, 
İran, mısır, Irak ve söy-
lendiği gibi T.c. Demok-
rat devletler seçimle ge-
len haklı hükümetler ise; 
bu ülkelerin halkı rahat 
ve huzur içerisindeler 
mi? asla! Öyleyse hala 
binlerce insanları –gü-
nahlı, günahsız- öldüren 
rejimler, kendilerini De-
mokratik devletler diye 
reklam ediyorlar.
bre yakışıksız şeytanlar 
allah’tan korkun! Çün-
kü belanızı bulacağınız 
gün yakındır ve size hiç 
bir kimse yardım ede-
cek değildir. Şeytan ana-
yasalarını bırakın ve al-
lah Te’ala’nın Şeriatı’na 
uyun. bizden uyarması 
gerisi keyfinize kaldı!

     uucertaintyuu

shame on humanity 
that has removed all 

limits!
The blame falls on the 
educational institutions!
What a disgrace!
Today there is no coun-
try that teaches its chil-
dren or youth their lim-
its or boundaries. They 
never teach the chil-
dren of adam the need-
ed adab or education. 
Whose creation is it? 
Who brought it into ex-
istence? This also they 
do not teach!! Why? 
Why? Why? unfortu-
nately, the main reason 
for our children’s fury & 
excessiveness, disobedi-
ence & indifference is 
that they do not know 
their identity or their 
mission. Who benefits 
from this? Dark spirited 

devils and their agents. 
Who are the agents of 
the devil? Those who 
rule their countries with 
an iron fist! No! No one 
has the right to rule with 
an iron fist and crush!
     uucertaintyuu
This truth has to be made 
known. It is the insanity 
& the wildness - the so-
called Democracy - that 
opens the door for the 
rulers who rule the peo-
ple with an iron fist. 
unfortunately, those 
who present Democ-
racy to the 21st century 
people as the best form 
of government, are those 
who crush their own 
people, the sordid , base 
souls, agents of the devil, 
masking themselves, the 
filthy Dictators!!
     uucertaintyuu
The new generations still 
might not recognize the 
dictators for what they 
are, because these con-
temptible dictators are 
always careful to hide 
their true identity.
may they all be cursed!
It was because of them 
that World War I hap-
pened and 25 million 
people were destroyed. 
but this was not enough! 

Then World War II hap-
pened and the num-
bers of the poor people 
who died reached 100 
millions! There was no 
limit to the destruction 
and burning of coun-
tries. and yet in every 
country there are those 
square headed, enemies 
of humanity who still 
propagate Democracy as 
the best form of modern 
government! 
     uucertaintyuu
If so, then do the peop-
le of libya, syria, Iran, 
Egypt, Iraq, or, the so 
called, TR, the Democ-
ratic states, find peace or 
contentment with their 
elected & legitimized go-
vernments? Never! yet 
these regimes, which kill 
thousands of both sin-
ful and innocent people, 
still propagate themsel-
ves as Democratic states!
O you indecent shay-
tans - fear allah! be-
cause the day you will 
get punished for your 
crimes is soon and no 
one will have mercy on 
you! leave following 
the devil’s constitution 
and comply with allah’s 
(swt) shari’at. We warn 
you but you are free!

si ve demokratik sistemle 
milletlerini aldatıp şerle-
rini ve zulümlerini devam 
ettirmek için yalan ve ifti-
ralar düzüyorlar. Ey mil-
letler uyanın ve size şeref 
veren İlahi nizamı baş tacı 
edin!

and democratic systems 
while continuing with 
their oppressive rule. They 
muck up everything with 
all kinds of lies and slan-
ders. O people wake up 
and take your place upon 
the throne of honor given 
you by the Divine system.

...cont’d fom p.1...1.S’den devamı

Demir Yumruk  An Iron Fist


