İnanç Kuvvet Verir

T

ESPİT: Bulgu ve Bilgi İnsan tek başına
veya toplu olarak kendisine yarayanı ve yaramayanı bilmesi lazımdır. Mesela, misal olarak

konuşalım: İnsana İnanç
kuvvet verir. Ve yine bilmeniz gereken şudur ki:
inançsızlık insana korku
verir şüpheye düşürür.
İnsiyatifini darmadağın

Qiyamat Unfolding

T

he passion of the 21st century is to
decorate the world and people’s
only goal is dunya. The Creator says,
“A time will come when dunya will be
decorated with all its ornaments and
people, similarly adorned, will commit all kinds of madness in order to
own the world.”
Here it is! It has happened and
Doomsday has arrived. This Destiny,
Qiyamat, will occur in 2 stages: 1-The
passion of mankind to own the world
by means of ornamentation. 2- Allah’s
(swt) order for Qiyamat to occur. The
whole world will be destroyed and the
real, magnificent Qiyamat will unfold!
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Belief Gives Man Power.

A

Proof –
Diagnosis & Information
Mankind, both as an individual and
as a group, has to distinguish between
what is useful to itself and what is not.
For instance, mentioning this only as
an example, belief gives man power.
One more time, what we need to know
is this; unbelief endows man with fear,
makes him fall into doubt, and interferes with his decision-making.
So knowing this will the wise person
choose belief or will he accept to become an unbeliever?
Use your intelligence and analytic
capability.

Kıyamet Kopacaktır
irmibirinci yy.ın bütün gayreti Dünyayı
süsleyip insanların yegane hedefi kılmaktır. YARATAN buyurdu ki: “Bir
zaman gelecektir ki dünya bütün ziynetiyle süs-

THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

eder. Şimdi o halde aklını kullanan kişi imanı
mı tercih edecek? yoksa imansız olmayı mı kabul edecek? Bulgu ve Bilginizi kullanınız.

lenecek ve insanlar kendi süsledikleri dünyanın
sahipliğini yapmak için
çılgınlığın her türlüsünü yapacaklardır.” İşte
bu oldu mu kıyamet kopacaktır. Bu kıyamet iki

surette olur: 1. İnsanların bu süslü dünyaya sahip olmak hırsı. 2. Cenabı Hakkın kopmasını
emredeceği Dünyayı harap edecek büyük ve asıl
Kıyamet olacaktır.

Eski Camii - Edirne

İslamın İnsanlığa Hediyesi

Y

The Old Mosque in Edirne

Islam’s Gift to Humanity

T

ukarıdaki resim İslamın inhe picture above is another
gift from Islam to humansanlığa hediye etmiş olduity, a masterpiece of beauty. In
ğu güzelliklerden bir şaheserdir.
actuality every monument Islam
Aslında İslamın insanlığa takhas offered humanity is a masdim ettiği her eser bir şaheterpiece. There is no limit or end
serdir.
to the magnificence of craftsEl emeğinin İslamın getirdiği
WRITTEN
manship when it is combined
ülvi inanç ile izdivacının insanby
lığa sunduğu güzellik harikala- mawlana with the lofty beliefs brought
rının sonu ve hududu yoktur. sheikh by Islam. Allah bless the souls
nazim
of those who offered humanity
Bu güzellik abidelerini insanlıal-haqqAnI
ğa hediye edenlerin ruhları şad in lefke, these monuments of beauty.We
throw this in the faces of those
olsun!
cyprus
who, with their ugly buildings
21. asrı beton asrına çeviren
and architecture devoid of any
zevksiz mimarların yaptıkları
For The Daily
taste, have turned the 21st cençirkin yapıları yüzlerine çarpıLive
Broadcast
tury into the age of cement!
yoruz!
www.saltanat.org
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Hangi Hüvviyet...

ESPİT - Bulgu ve
Bilgi
Ey genç oku öğren ve
öğrendiğini tut. Şunu bil
ve tut: DİN nefsi terbiye içindir. Bunun Nedeni şudur ki Nefs hayvani varlığımız ve hüvviyetimizdir. İNSANİ hüvviyetimiz ise DİNİ Terbiye ile alınır. Dini olma-

To Acquire a Human Identity...

Ride on Your Donkey...!

Eşşekten
Daha
Eşşektir!

K

aragöz ile Hacivat
halk diliyle halkı
uyandırıyorlar.
Karagöz der ki: Ey Hacivat aklın başında mı?
Hacivat dedi ki: Ey ustam aklım bu ara fırıldak gibi dönüyor.
K. der ki: O da nesi sen
hiç içki içer misin?
H. der ki: Ey ustam aklımdan şikayetim yoktur
ki onu yele vereyim! İçki
sarhoş eder sarhoş ise ne
dediğini ve ne yaptığını
bilmez olur.
K	
: Yahu Hacivat!
Sen feylesof gibi adamsın söyle bakalım kaç çeşit insan vardır?

A

Proof – Information & Diagnosis
O youth read, learn and
keep what you learn.
Know this & keep it:
Religion disciplines the
ego. The ego is our animal nature and identity. Our human identity
is acquired through religious education. The
one who has no reli-

yan kimse hayvanlar sınıfında kalır. İleri gidemez daima hayvan kalırlar çünkü hayvanlar insan olamazlar.
Öyleyse sen ey kimse hayvan hüvviyetinden çıkıp insan hüvviyeti almak istersen DİNİ
DİSİPLİNİ kabul edeceksin!!

H	
: Ey mirim Karagöz, zor bir sual sordun
amma! İnsanların her
biri bir modeldir. Kimse
kimseyi beyenmez. Sana
öyle bir cevap vereyim
ki alem de şaşsın. Adem
de..
K	
:
Dinliyorum
söyle bakalım!
H	
: Usta öfkelenmeyesin ha..
K	
: Söyle söyle de
öfkelenmem
H	
: İnsanlar iki kısımdır:
1. sınıf eşşek üstü olanlar
2. sınıf eşşek veya eşşekten daha eşşek olanlar.
K	
: Onlar kim-

K

lerdir?
H	
: Ey Karagöz!
Nefsine hükmeden şerefli insan sınıfıdır.
K	
: Ya! Hükmetmeyenler eşşekten daha eşşek olan sınıftır?! Bu nasıl olur? Açıklasana!
H	
: Mesala içkinin
şeytan sidiği oluğunu bilip içenler, eşşekten daha
eşşektir! Çünkü eşşek
içki içmez. Su içer!
K	
:
içmeyenler
nasıl?
H	
: Onlar asalet sahibidirler. Eşeğin eşeği
olmazlar ve eşşeklerine
binerler ve onlara hükmederler.

aragoz & Hajivat, with people’s
tongue, waking people
up.
Karagoz says: O Hajivat is your mind in your
head?
Hajivat answers: O Master, my mind nowadays
turns like a spin!
Karagoz says: And this is
why?! Do you ever drink
wines?
Hajivat derki: O My
Master,I have no complaints about my brain
to let it go with the wind.
Wine makes people
drunk & when drunk
does not know/is not
conscious of what he
says or does!
K	
:Yahu, Hajivat!
You’re like a philosopher.
Tell me then how many

gion remains on the level of animals. He cannot
advance because animals can never be human, they must stay as
animals.
If you understand this
and if you want to escape
your animal identity and
acquire a human identity, you have to accept religious discipline!

kinds of people there
are?
H	
: O master Karagoz, you asked a difficult
question, because people
each one is a model and
no one likes the other.
Yet I will give you such
an answer that makes
the world astonished
and the people….
K	
: I’m listening so
say let’s see!
H	
: O master then
do not get angry!
K	
: Say say I’m not
getting angry!
Hajivat : People are of 2
kinds: 1-the ones above
the level of donkeys
2-the ones on the level of
donkeys, who are more
donkey than donkeys!
Karagoz: Who are they?
Hajivat : O Karagoz, the

one who controls his ego
is on the honorable level
of humanity.
Karagoz: Ah! And the
ones who are not in
control are ‘the more
donkey than donkeys’
class?! How can this be?
Explain!
Hajivat : For example:
the ones who know that
alcohol is the pee of the
devil and still drink it are
more donkey than donkeys, because even donkeys do not drink alcohol. They drink water.
Karagoz: And the ones
who do not drink?
Hajivat : They are the noble ones. They can never
be the donkey of a donkey because they ride
their donkeys and control them!

