
THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM
 Vol. 4, Issue 6: 17th of September 2010        

WRITTEN
 by         

maWlaNa 
ShEIkh 
NazIm 

al-haqqaNI 
IN lEfkE, 
cypRuS

www.saltanat.org

for The Daily
live 

broadcast

yukardaki resmin heybet 
ve azametine bir göz atı-

nız, ve İslamın yaratıcı kudre-
tine inanınız. 
Soruyoruz: İslamı bıraktınız 
da ne yaptınız?
hiç!
Öyleyse İslamı tekrar! biz 
baştacı yapmasak, hiç bir eser 
veremeyiz!
İşte Edirnedeki şaheser cami-
miz ki asla bir emsalini tasav-
vur bile edemesiniz.
maşallah deyin!

İslamın Yaratıcı Kudreti

yeni bir manevi güç lazımdır.
  jjj
bugün bize artık milyarların kar et-
mediği ve birden eriyip de gittiği bir 
hakikattır. Gökyüzünde yeni keşfedi-
len – black holes – denilen siyah de-
likler diye müthiş girdablar varmış. 
bunlar gökyüzünde yanlarına yakla-
şanları veya kendilerinin yanlarına 
yaklaştıkları dev yıldızları da anında 
yutup kaybediyorlar.
  jjj
bunun gibi manevi güçleri bitmiş ve 
sıfır olmuş toplumlar – cemaatler – de 
gelen maddi güçleri miktarları astro-
nomik rakamlara – ulaşsa bile anın-
da yutup, “başka yokmu,” diye baka-
caklardır!
  jjj

because every day is the start of a new 
life, every day a new spiritual power 
is needed.
  jjj
Today, even if you have millions it will 
avail you nothing. They have discov-
ered in the heavens these amazing 
whirlpools they call ‘black holes’. 
any giant star that approaches them 
gets swallowed up and disappears.
  jjj
In just this way, any gathering whose 
spiritual power is weak, will amount 
to nothing. physical power, no mat-
ter how astronomically large, will be 
swallowed whole and it will be said, 
“Is that all there is? Is there nothing 
more?”
  jjj

Every Divine Order is for the 
purpose of renewing man. Ev-

ery Divine Order, when it is put in 
place, increases man’s joy. When a 
man’s joy increases, his life takes on 
a new momentum. That is why in 

Islam an old person appears youth-
ful. The one who is living a muslim 
life does not rust, does not get ill, 
does not get tired, does not get worn 
out, and does not look ugly. If this is 
true, then run to Islam.

Renewing Ourselves

Kendimizi Yenilenmek 

her İlahi emir yerine 
getirildikçe insanın 

neşesi artar, neşesi artan 
insan ise hayata yeni bir 
hızla girer.
bunun içindir ki İslamda 
yaşlanan kimse – genç 

ihtiyar sayılır.
İslamı yaşayan kim-
se yaşlanmaz, paslan-
maz, hastalanmaz, yo-
rulmaz, eskimez ve çir-
kinleşmez..
Öyleyse İslama koşunuz!

Süleymaniye Camii, Edirne The Suleymaniya mosque in Edirne

look at the majesty and mag-
nificence of the mosque in 
the picture above and believe 
in the creative power of Islam.
We must ask: since you left Is-
lam what have you accomp-
lished? Nothing!
Then return to Islam. With-
out first doing this, you will 
be unable to contribute any 
monument of worth.
here is our masterpiece, the 
mosque in Edirne. In fact it 
is impossible to even imagine 
its equal.
Say mashallah!

Islam’s Creative Power 
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life is renewing itself everyday. The 
ones who do not recognize this 

fact are unable to remain on their feet. 
The ones who cannot adapt to the 
flow of life will be swept away.
	 	 jjj
If physical capacity does not unite 
with spiritual capacity then it remains 
fruitless.
  jjj
That is why the Great Ones, the ones 
who hold the light for humanity, the 
prophets and those who follow in 
their footsteps, have all agreed that 
spiritual capacity is the basic element 
needed for human advancement.
  jjj
an example of this: Imagine a shiny, 
new mercedes car with all the trim-
mings except it has no gas. It is good 
for nothing.
  jjj
Spiritual power is what carries the 
physical and what governs the phys-
ical. Therefore spiritual power is al-
ways above physical power.
  jjj
The one who starts with spiritual 
power is, in any revolution, success-
ful, victorious and blessed.
  jjj
The movements and revolutions that 
came about through physical force, by 
means of raw power, are all eventually 
thrown away, condemned and reject-
ed by the people.
  jjj

hayat her gün yenileniyor. bunun 
farkına varamayanlar ona ayak 

uyduramazlar. hayatın akımına uya-
mayanlar ise aradan çıkartılıyorlar.
	 	 jjj
madde gücü manevi güçle perçinleş-
medikçe akım – kısır – kalmaya mah-
kumdur.
	 	 jjj
bunun içindir ki insanlığa ışık tutan 
büyükler – peygamberler ve onların 
izinde gidenler – manevi gücün in-
sanlığın terakisinde yani yücelmesin-
de esas unsur olduğunda sözbirliği – 
ittifak – etmişlerdir.
  jjj
buna misal – örnek – olarak pırıl pırıl 
bir mercedes arabayı tasavvur ediniz. 
herşeyiyle tamam olduğu halde bEN-
zİNi bitse bir işe yaramaz olur.
  jjj
manevi güç maddeyi taşır ve madde-
ye hükmeder. lakin aksi varid değil-
dir. O halde manevi güç  madde gü-
cünden daima üstündür.
  jjj
manevi güçlenme yoluyla başlayan 
her İNkİlab tarihinde muvaffak ve 
muzaffer ve mübarek olmuştur.
  jjj
madde zoruyla yani kaba kuvvetle ya-
pılan bütün hareketler ise – inkilablar 
dahil – hepsi de geri tepmiş lanetlen-
miş ve milletlerce reddolunmuştur.
  jjj
her gün yeni bir hayat başlangıcı-
dır. Onun için de insanlara her günde 

İnsanlığa Işık Tutan Bir Tespit,
Referandum Münasebetiyle

An Illuminating Illustration for Mankind, 
On the Occasion of the Referendum

İslam muazzam bir ni-
zamlar kuruluşudur. 

her şeyi İslami inanç 
kurallarında – prensip-
lerde – bulabilirsiniz.
Referandumu ele alalım. 
Referandum eskiyen bir 
şeyi yeniden şekillendi-
rilmesi hakkında insan-
ların reyini almak de-

mektir.
İslam prensibi kendi-
mizi yenilemeyi emre-
der. İslamın insanlara 
takdim ettiği muazzam 
düstur: 
“kendinizi güne göre, 
aya göre, yıla göre uydu-
runuz yani yenileyiniz!” 
İşte muazzam İslamın 

tespiti, “kendinizi yeni-
lemektir”. 
bu yönden bakıldığı za-
man, İslamın azameti 
meydana çıkar.
Öyleyse, sözüm, o soy-
suzlaradır ki İslamı ge-
ricilikle itham ederler ve 
eşşekliklerini ve anlayış-
sızlıklarını sergilerler.

Islam is the origin of all 
great systems. you can 

find everything in the 
principles of the Islamic 
faith. 
as an example, look at 
the Referendum. a ref-
erendum means to take 
people’s opinions in or-
der to reform something 
that has become obso-

lete. The principle of Is-
lam orders us to renew 
ourselves. The majestic 
law that Islam offered 
humanity is: 
adapt yourself to the 
day, to the month, to the 
year. This means to re-
new yourself in the mo-
ment. here it is, the great 
principle of Islam: make 

yourself new. If you look 
at it from this angle you 
cannot help but see the 
greatness of Islam. 
The scoundrels that ac-
cuse Islam of caus-
ing backwardness are 
only exhibiting plainly, 
for all to see, their own 
donkey-ness and lack of 
understanding.

Yeni Gün Yeni Hayat A New Day A New Life
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