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Tespit 54, bilgi ve bulgu
Ey insan öğreneceksin, 

çünkü şerefin bilginle ölçülür. 
cahillik insanın şerefini sıfırlar. 
besmele çek ve işine başla. Mev-
la 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 çıkar-
mak ister, oku ve okudukça, bil-
gi ufkun açılsın.
Şimdi yukardaki resme bak.
 

bu resim insanların saltanatı na-
sıl sevdiklerinin delilidir. 

Çünkü insan ihtişamı sever.
yukardaki resim bütün dünya üzerin-
de saltanatını sevgi ve saygıyla muha-
faza etmek isteyen İngiliz milletinin 
şahane bir evlenme törenine göster-
dikleri içten gelen bir saygı ve sevgile-
rini sergilemektedir. 
Dünya üzerinde en medeni sayılan 
İngilizlerin kendi gururları olan sal-
tanatlarını nasıl gözettiklerine, dikkat 
ediniz!
aşk olsun İngiliz milletine ve saydık-
ları 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 la-
net olsun!

O Man you must learn, be-
cause your honor is mea-

sured by your knowledge. Ig-
norance 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 
you came to this world to learn. 
someone who doesn’t learn is 
like the one who comes as a colt 
and leaves as a donkey!
This little writing aims at lifting 
you above the level of animals. 
Read, and when you read, let 
the knowledge you receive ex-
pand your horizons.

Now look at the picture above. 
This picture proves how 

much people love their sultanate, be-
cause Man is drawn to nobility. The 
picture above shows the sincere re-
spect 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 coun-
try in the world, the English, protects 
its own honor, its sultanate.bravo to 
the English nation and to the wonder-
ful sultanate they respect. “ God save 
her Majesty the queen & the Royalty”.
Democracy is the lowest form of gov-
ernment. shaytan persuaded man to 
throw away the noble and to keep the 
ignoble. curses upon the devil and its 
followers!

İnsanın Şerefi Man’s Honor

Saltanatın İhtişamı Majesty & Magnificence
British Royal Wedding -2011İngiliz Kraliyet Düğünü



The Signs of Divine Wrath

Events 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 ev-
erything. Those who 
are making ‘nature’ the 

cause of everything con-
vince 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 hit-
ting 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. ac-
knowledge God The 
creator, and you will be 
saved.

İlahi Gazab Nişanları

son zamanlarda yer-
yüzünde gerek yer-

den, gerek gökyüzünden 
insanları ürküten ve kor-
kutan hadiseler zuhur 
ediyor. Ve bunun sebebi-
ni insanlar basit yorum-
larla kapatmak istiyorlar. 
herşeyi tabiata -doğaya- 
bağlayanlar kendileri de 

artık bu yorumlarına ne 
inanıyor ne de başkaları-
nı inandırabiliyorlar. 
İşte amerika’yı sık sık 
vurmaya başlayan ka-
sIRGalaR- harikeyn-
ler- ve karadan hücu-
ma geçen TuRNEy-
DOlar Şimdide, yeni 
zellanda’yı vurmuş. bi-

zim taraflara gelmeyece-
ğini kim garanti edebilir.
Ey insanlar artık nereye 
kadar azgınlık, dine kar-
şı saygısızlık yapacaksı-
nız, biraz düşünün. De-
ğilse bir gün İlahİ ga-
zab ile yok olabilirsiniz! 
yaratan TaNRI’yı tanı-
yınız, kurtulursunuz.

The 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 ans-
wer has not been taught 
to you? The answer is, 
No! Those who govern 
you have kept this from 

you. Democracy is an ir-
religious system that is 
in opposition to all be-
liefs. Democracy is enti-
rely a shaytanic system. 
The TbMM, the great 
nation’s parliament, ope-
ned on april 23, l921, as 
a religious form of go-
vernment. The parlia-
ment was opened with 
the holy bismillah, and 

dressed with a religio-
us identity – look it up 
in the Islamic Encyclo-
pedia. after the big vic-
tory, 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.

Tespit, bilgi ve bulgu
Ortalık alt üst!

Niçin? soruyor muyuz?
Ey ezilen yeni nesiller. 
siz niçin ve nasıl yara-
tıldığınızı biliyor musu-
nuz? Ve niçin sizin bun-
ları öğrenmediğinizi, ki-
min hesabına size bunla-
rın öğretilmediğini
soruyor musunuz? 
cevabı: hayır. Çünkü 

sizi idare edenler bunla-
rı size yasak etmişlerdir. 
Çünkü Demokrasi bü-
tün inançlara karşı din-
siz bir idaredir. Demok-
rasi tamamıyla şeyta-
ni bir sistemdir.TbMM 
1921,  23 Nisanında açıl-
dığı zaman tamamıyla 
dini bir idare sistemi idi. 
Ve Meclis besmele-i Şe-
rif ile açılmış ve dini bir 

hüviyet giyinmişti.İslam 
ansiklopedisine bakabi-
lirsiniz.
büyük zaferden sonra 
işler değişmiş, TbMM 
yeni bir hüviyet giy-
miştir. “bu hüviye-
ti ile TbMM Monarşi-
den – saltanattan, anar-
şiye- dinsiz bir hüviyete 
geçmiştir.”İslam ansiklo-
pedisi bakınız!

Ortalık Alt Üst!The World is Up Side Down!

bu yazı 21. yüzyıl-
da dünyanın hali ve 

şanı hakkında mütaba-
ka ve bir müzakeredir. 
bugünkü Dünya tama-
mıyla göründüğünün ve 
hakkındaki yorumların 
dışında bir Dünyadır.
bu Dünyada belki çok 
yanlış fikirler ve yorum-
lar vardır. lakin insan-

ları aldatmak için her-
şeyin aksi-tersi söylen-
mektedir. 
Misal olarak –Ey Müs-
lüman! Dilimizi kaybet-
mek, hüviyetimizi- kim-
liğimizi- kaybetmek de-
mektir. Dikkatli olalım!
Şimdi yeni yetişen hır-
paniler, sümüklü bö-
cekler, böğ kafalı akrep-

ler, kırkayak ve daha iri-
leri çıyanlar, dönme ha-
cimleri ısmarlama İslam 
düşmanları; Turan’ın 
arslanları Ertuğrul Gazi 
nesli sultanlarımızı rezil 
eden, şarap küpü man-
tar kafalı hergeleler ala-
yı. bize hüviyet değiş-
tirtmek cahdındadırlar. 
Dikkat! sakın!

Dünyanın Hali ve Şanı

This 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 explana-
tion. In this world there 
may be many wrong 
ideas and explanations 

but, when the sole pur-
pose is to deceive man, 
everything is said in re-
verse. an example: O 
Muslims, when we lose 
our language it signi-
fies that we have lost 
our identity. We must be 
careful.
These hypocrites, this 
imported class of scor-
pions and centipedes, 

this bullheaded, slimy, 
creepy-crawly, mold on 
the outside of the wine 
barrel - These are the en-
emies of Islam. They are 
denigrating the descen-
dants of our sultans, of 
Ertughul Ghazi, the li-
ons of our past. They are 
doing their best to warp 
our identity. be careful. 
stay clear of them.

The World in The 21st Century


