...1.S’den devamı
ukuTesbituku

KABALIK Terbiyesizliktir ve insanın itibar ve
şerefini yok eder.
ukuİBRETuku
Çok defa insan zarafetiyle gönülleri fetheder
–kazanır- ve gönüllerde zarafet köşkleri kurar.
Ve milletlerin gönüllerini şad eder.
Bunun içindir ki Allah
Sevgilisi, bir memlekete elçi gönderirken zarif
olan çehreleri, sevimli
sözleri, hikmetli kimseleri gönderirlerdi ve gö-

...cont’d fom p.1

achieves.
Vulgarity is from lack of
refinement (tarbiya) and
it erases the value and
honor of Man.
ukuWISDOMuku
Many times it is the man
of refinement who conquers the hearts and
establishes
pavilions
of grace in the hearts
of men. He makes the
hearts of people happy.
That is why Allah’s Beloved (sas) when he sent
ambassadors to other
nations would send the
men of grace, handsome

nülleri fethederlerdi.
Onun içindir ki Kainat’ın
Efendisi
Efendimiz,
Bizans’a en güzel yüzlü
Dihyetül Kelbi Hz.’lerini
gönderdiğinde
bütün
güzellere aşık Bizans İmparator ve İmparatoriçeleri hayran kalmışlar ve
Yüce İslam’ın insanlara
verdiği güzellik ve şerefi idrak etmişler.
Ve bir gün böyle güzel
yüzlü insanların kendi ülkelerinde olmalarını gönülden temenni etmişlerdi.
İki cihan Serveri Alem-

lerin Efendisi, Melekut
sırlarına sahib Ahir Zaman Peygamberi gaibden bir müjde –Büşrasöylemiş: “Konstantiniyye muhakkak Fetholunacaktır!”
Ey öküz kafalı ayı çırakları, hadiselerin hikmetlerini bilenlerden öğrenip ölçüsü bildirilen kamil insanlar olmaya çalışınız.
Hak Aşığı bir zat şöyle söylemiş: “Bu cevherlerin pazarı geçmeden,
Dursun dilesin geçmeye
Pazar!”

appearance, and wise
words. They conquered
hearts. That is why the
Master of Creation, our
Master (sas), sent Dihya
al Kalbi (ra) to the Byzantine court. His beauty
made the emperor and
his court bewildered. It
made them recognize
and perceive the beauty
and honor that the sublime Islam offers humanity. And they wished
that, one day, people of
such beauty would populate their land.
The Honorable Master of both Worlds, the

Owner of the Secrets of
the Heavenly Realms,
the Prophet of the End
of Times (sas), brought
good tidings from the
world of the unseen.
Constantinople will for
sure be conquered. You
bull-headed helpers of
bears, learn the wisdom
contained in the Hadith. Take the measure
you find there and use
it to become a Complete
Man. A lover of Truth
said: : Before the jewelry market goes, O Stop,
wish for the market that
never goes.
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Good Breeding

esbit, Bilgi ve Bulgu
n the life of Man the most imİnsan hayatında TERBİportant factor is good breedYE en mühim –önemli- faktöring (tarbiya).
dür. Dikkat! İnsanların kıymetPay attention!
leri terbiyeleriyle mütenasiptir.
Man’s worth is in relation to his
Terbiyeli kimse sevilir ve sayıgood manners (tarbiya). Somelır. Terbiyesiz kişi de meclislerone without training (tarbiya) is
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İ

nsan bu Dünyaya birşey öğrenmek için gelmiştir! Yalnız yemek içmek için yaratılmış olsaydık hayvanlardan farkımız olmayacak ve hiç
şeref taşımayacak idik.
Çünkü hayvanların yalnız yemek, içmek ve çiftleşmek; şehvetlerinden
öte bir arzuları, maksad
ve kaygıları yoktur.
İnsan şereflidir, hayvanlarda ise bir şeref araması yoktur. Hayvan hayvandır ve hayvanlarda

ben insan olayım diye
bir cahdları da yoktur.
İnsanlara gelince onlar
yükselmeyi arzu eder ve
kamil bir kişilik ararlar.
Kamil kişilik ise bir cahd
ister. Cahd insanlara kişiliklerini aramayı ve yaratılış gayelerine ulaşmayı öğretir. Bu vazifeyi
Dünyada kim yüklenir?
Bu şerefli vazifeyi saygılı
ve sevgili Allah’ın seçkin
kulları olan Peygamberler ve onların yolunda
olan Evliyalar yüklenir.

Evliyalar –seçkin kullar- olmasa, Enbiyalar
–Peygamberler- bilinmez olur. Enbiyalar ise
Peygamberlerin gökyü-

zünden getirdikleri İlahi Nuru, umum halka
yetiştiren seçkin kullardırlar. Onların yollarında yürüyenler İlahi Nur

denizlerine dalar ve ebedi hayatın şenliklerinde
şad ve şadan olurlar.
Yukarıdaki yazılar değişmeyen gerçeklerin aynalarıdırlar.
Ey insan söyleneni anlıyor musun? Anlamalısın! Çünkü anlamayan
hayvandır.
İnsanların hakiki hüviyetlerini –kimlikleriniöğreten ancak dinlerdir.
TEKNOLOJİ değildir.
Teknoloji Teknolot yetiştirir, amma “kamil in-

san” yetiştiremez. Kamil
insan, gökyüzünün yetiştirdikleri seçkin varlıklardır. Öyleyse Teknoloji tabiat kuvvetlerini,
Din ise insanların hakiki
hüviyet ve tasarruflarını
öğretir. Yalnız Teknoloji
insanı makinalaştırır ve
asli kimliğini kaybettirir.
Asli kimliğimizi Din’de
ve İslam’da buluruz. Yoksa sıfırlanıp; gökte kayan
yıldız gibi söner, gideriz. ORUÇ TUT! Manevi gücün artar.

O Man, do you understand what is said? You
must understand because the one who does
not understand is an animal. It is only religion
that teaches mankind
his real identity. It is religion, not technology.
Technology can bring
up a technician but not
a perfect man. A perfect
man is brought up by the

ones chosen by Heaven. Technology teaches
about natural forces. Religion teaches man about
his true identity and how
he can manage it. Technology can only reduce
man to a machine and
make him lose his real
identity. Our real identity can only be found
in Reality or in Islam.
Otherwise we will die
out and become 0. Like a
falling star, we will fade
away and vanish. Fast,
and your spiritual power
will increase.

İnsan Niçin Bu Dünyaya Geldi?
Why Man Came To This World?

M

an came to this
world to learn
something. He was not
created only for eating and drinking. If we
were, then there would
be no difference between
us and animals and we
would not be possessors of honor. Animals
have no aim or goal beyond the desire to eat,
drink and mate. Man is
honorable but you cannot expect to find honor
among animals. An animal is an animal. Animals never ask to be

human.
They don’t claim this and
they don’t make an effort to achieve it. When
you look at human beings, however, you see
they have the desire to
advance. They are aspiring to be a perfect person. To become a perfect
human being, however,
requires effort. Effort
teaches mankind to examine his character and
to look for the purpose
of his creation. Who is
charged with this job in
this world, this honor-

able mission? The respected, loved, chosen
servants of Allah, the
Prophets and the ones
on their way, the saints,
are charged with this. If
the saints had not been
chosen, the Prophets
would not be known. If
it wasn’t for the saints
the Prophets would not
be known. It is by means
of the chosen servants

of Allah that the Heavenly light brought by the
Prophets is able to reach
humanity in general. The
ones walking on their
way dive into the oceans
of Divine Light and rejoice in eternal life. They
become beautiful and
beautifying. The writing above is a mirror of
unchanging Truths &
Realities.

