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Tespit, Information & 
Diagnosis Magazine

Our educated people 
should read and learn 
because through reading 
one learns something. 
The world is falling 
straight into a very bad 

ending, an unknown 
path. Tomorrow are you 
going to get up alive or 
dead? If you get up alive 
what will you want to 
do? Can you distinguish 
what you understood 
& what you did not un-
derstand from your life? 

And can you control 
what you do know?
One has to ask oneself 
these questions and seek 
their answers!
Do not cling to the 
wrong way, otherwise 
you will get worn out 
and finished.

TESBİT, Bilgi ve Bul-
gu Dergisi

Okuyucu insanımız, 
okuyun ve öğrenin. 
Çünkü okudukça birşey 
öğrenirsiniz. 
Dünya çok kötü bir he-

defe; bilinmeyen bir is-
tikamete doğru akıyor. 
Yarına diri mi kalkarsın, 
ölü mü çıkarsın!? 
Diri kalkarsan ne yap-
mak istersin?
Yaşamaktan ne anladın 
veya ne anlamadın tayin 

edebilir misin? 
Birşey bildinse, bildiğin 
şeyi elde edebildin mi?
Bu soruları kendi vicda-
nında sorabilir ve cevap 
alabilirsin?
Yanlış yolu tutma, yoru-
lur ve tükenirsin!
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Yukardaki şanlı resim Sultan 
Osman Gazinin heybet ve 

azametini temsil ediyor.
- İşte Saltanatın heybet ve şere-
fi! Bir de bugünkü kafir kıyafet-
li Demokrasi sarhoşlarının se-
fil görünüşleri.. Cenabı Hakk 
insanlara şeref ve izzet elbise-
si giydirmiş. Yalnız şeytan izzet 
ve şeref libasını kendi bağlıları-
na haram etmiş ve onları çirkin 
elbiselerle aldatmıştır.
Dikkat! 
Kafirlere ve modaya uyup ken-
dini rezil etmeyesin. Selam 
Hakka uyanlara olsun!

The glorious picture above 
shows the majesty and 

the greatness of Sultan Osman 
Ghazi. Here is the Majesty and 
honor of the Sultanate! Com-
pare it to those who appear 
in kafirs’ clothes - the demo-
crats with their besotted, base 
appearance…
Allah Almighty dressed man 
with the dress of honor and 
grace. But shaytan has forbid-
den the dress of honor and grace 
to those connected to him and 
has fooled them with disgrace-
ful clothes. Be careful!

Sultan Osman Gazi Sultan Osman Ghazi



About Revolution

The English people 
have a saying: “Try 

to be something!” The 
chance to become some-
thing in this world is 
only given to human be-
ings as a Divine Grant. 
This is not the case for 
the other creatures: for 
example, what comes as 
a donkey goes as a don-
key and becomes noth-
ing. It is only man, who 
if he does not get to 

know his real identity, 
comes as a human and 
leaves as an animal.
Certainty:
If man leaves this world 
without a human iden-
tity, he leaves with the 
most disgraceful iden-
tity after having had the 
most honorable one. 
So without becoming 
something, without tak-
ing anything from this 
world, without under-

standing anything, a 
mortal man, who took 
no benefit from his life, 
will die out and, like a 
star, fade away and get 
lost in the darkness. 
He will become an an-
nihilated entity, which 
means he will have no 
other chance to appear 
once more! If so O man, 
you will eternally lose 
your chance to become 
eternal!

İngilizler’in bir sözü 
vardır. Try to be so-

mething! Birşey olmak 
şansı, bu dünyada yal-
nız insanlara İlAHİ bir 
lütuf olarak verilmiştir. 
Diğer mahluklar mese-
la; eşek gelen, eşek gider. 
Ve yok olur. Yalnız insan 
kendi asli kimliğini –hü-
viyetini- bilmese, o da 

insan gelir ve hayvan gi-
decektir.
TESBİT:
Bir insan, insan kimli-
ğiyle Dünyadan çıkmasa 
en şerefli iken en sefil bir 
hüviyetle –yani birşey 
olamadan veya bu ha-
yattan hiçbir şey alma-
dan veya hiçbir şey an-
lamadan tükenen, insan 

yaşamından hiçbir şans 
alamadan sönen bir yıl-
dız gibi süzülüp; karan-
lıkta kaybolan bir cismi 
nabedid olacaktır –yani 
bir görüntü şansını bir 
daha bulamayacaktır.
Öyleyse ey insan; o za-
man da sen ebedi olmak 
şansını ebedi olarak kay-
bedeceksin.

TESBİT, BİlGİ ve-
BulGu 

İnsanlar inanç ve iman-
larıyla Dünya ve Ahiret-
te itibar görürler. İnanan 
kimse, manevi bir gücün 
kendisini kontrol altında 
tuttuğuna hem inanır; 
hem de gizli hisleriyle 
bunun farkında olur ve 
ürperir. İnançsız kimse, 
hissiz bir vücud gibidir. 
Muazzam bir kudretin 
kendisini takib ettiğine 
bazen inanır ve korkar. 
İşte bu korku ve ürperiş 
insanı uyandırır.

Certainty
people with belief 

and faith are respected in 
this life and in the after 
life. A believer believes 
and perceives himself 
to be under the control 
of a spiritual power and 
with that perception he 
shivers. An unbeliever 
is like a senseless being. 
Occasionally however, 
he feels fear and believes 
in a Magnificent power 
that is pursuing him. It 
is this fear and shivering 
that wakes up man.

Dünya değişime muhtaçtır.
     TESpİT

Bugünkü dünya değişmelidir.
     TESpİT
Bugünkü İNSAN değişmelidir.
     TESpİT
Yeryüzündeki bütün insanlar ya maddi veya ruhi 
hastalardır.
     TESpİT
Binaenaleyh bugünün insanları tedaviye manevi 
yönden muhtaçlardır.
     TESpİT
İnsanların zenginleri başka türlü, fukarası yine 
başka türlü, manevi tedaviye muhtaçlardır.

The world needs to change.
                Certainty

Today’s world needs to change.
                Certainty
Today’s Man needs to change.
                Certainty
All the people on Earth are either physically or 
spiritually ill.
               Certainty
Therefore today’s people are in need of a spiritual 
cure.
                Certainty
All people, whether rich or poor, each in their 
own way, need a spiritual cure.

O Son of Adam:
Try To Be Something!

Do not follow kafirs or 
their fashion, otherwise 
you will debase your-
self. The peace of Allah 
Al Haqq be upon those 
waking up! 
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Ey İnsanoğlu: 
Birşey Olmak Şansını Kaybetme!

 Manevi 
Bir Güç

A Spiritual 
Power

Dünya 
Değişmelidir

The Need
To Change


