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yukarıdaki resim İslamın in-
sanlığa hediye etmiş oldu-

ğu güzelliklerden bir şaheserdir. 
aslında İslamın insanlığa tak-
dim ettiği her eser bir şahe-
serdir.
El emeğinin İslamın getirdiği 
ülvi inanç ile izdivacının insan-
lığa sunduğu güzellik harikala-
rının sonu ve hududu yoktur. 
bu güzellik abidelerini insanlı-
ğa hediye edenlerin ruhları şad 
olsun!
21. asrı beton asrına çeviren 
zevksiz mimarların yaptıkları 
çirkin yapıları yüzlerine çarpı-
yoruz!

The picture above is another 
gift from Islam to human-

ity, a masterpiece of beauty. In 
actuality every monument Islam 
has offered humanity is a mas-
terpiece. There is no limit or end 
to the magnificence of crafts-
manship when it is combined 
with the lofty beliefs brought 
by Islam. allah bless the souls 
of those who offered humanity 
these monuments of beauty.We 
throw this in the faces of those 
who, with their ugly buildings 
and architecture devoid of any 
taste, have turned the 21st cen-
tury into the age of cement!

yirmibirinci yy.ın bü-
tün gayreti Dünyayı 

süsleyip insanların yega-
ne hedefi kılmaktır. ya-
RaTaN buyurdu ki: “bir 
zaman gelecektir ki dün-
ya bütün ziynetiyle süs-

lenecek ve insanlar ken-
di süsledikleri dünyanın 
sahipliğini yapmak için 
çılgınlığın her türlüsü-
nü yapacaklardır.” İşte 
bu oldu mu kıyamet ko-
pacaktır.  bu kıyamet iki 

surette olur: 1. İnsanla-
rın bu süslü dünyaya sa-
hip olmak hırsı. 2. ce-
nabı hakkın kopmasını 
emredeceği Dünyayı ha-
rap edecek büyük ve asıl 
kıyamet olacaktır.

The 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 com-
mit 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!  

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 inter-
feres with his decision-making. 
so knowing this will the wise person 
choose belief or will he accept to be-
come an unbeliever?
use your intelligence and analytic 
capability.

TEspİT: bulgu ve bil-
gi İnsan tek başına 

veya toplu olarak ken-
disine yarayanı ve yara-
mayanı bilmesi lazım-
dır.  mesela, misal olarak 

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

eder.  Şimdi  o halde ak-
lını kullanan kişi imanı 
mı tercih edecek? yok-
sa imansız olmayı mı ka-
bul edecek? bulgu ve bil-
ginizi kullanınız.

  İnanç Kuvvet Verir

Belief Gives Man Power. Qiyamat Unfolding

Kıyamet Kopacaktır

Islam’s Gift to Humanityİslamın İnsanlığa Hediyesi

The Old Mosque in EdirneEski Camii - Edirne



About Revolution

karagöz ile hacivat 
halk diliyle halkı 

uyandırıyorlar.
karagöz der ki: Ey haci-
vat aklın başında mı?
hacivat dedi ki: Ey us-
tam aklım bu ara fırıl-
dak gibi dönüyor.
k. der ki: O da nesi sen 
hiç içki içer misin?
h. der ki: Ey ustam ak-
lımdan şikayetim yoktur 
ki onu yele vereyim! İçki 
sarhoş eder sarhoş ise ne 
dediğini ve ne yaptığını 
bilmez olur.
k : yahu hacivat! 
sen feylesof gibi adam-
sın söyle bakalım kaç çe-
şit insan vardır?

h : Ey mirim kara-
göz, 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 öfkelen-
meyesin ha..
k : söyle söyle  de 
öfkelenmem
h : İnsanlar iki kı-
sımdır: 
1. sınıf eşşek üstü olanlar 
2. sınıf eşşek  veya eşşek-
ten daha eşşek olanlar.
k : Onlar kim-

lerdir?
h : Ey karagöz! 
Nefsine hükmeden şe-
refli insan sınıfıdır.
k : ya! hükmetme-
yenler eşşekten daha eş-
şek olan sınıftır?! bu na-
sıl olur? açıklasana!
h : mesala içkinin 
şeytan sidiği oluğunu bi-
lip içenler, eşşekten daha 
eşşektir! Çünkü eşşek 
içki içmez. su içer!
k : içmeyenler 
nasıl?
h : Onlar asalet sa-
hibidirler. Eşeğin eşeği 
olmazlar ve eşşeklerine 
binerler ve onlara hük-
mederler. 

karagoz & haji-
vat, with people’s 

tongue, waking people 
up.
karagoz says: O haji-
vat is your mind in your 
head?
hajivat answers: O mas-
ter, 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 com-
plaints 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 

kinds of people there 
are?
h : O master kara-
goz, 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 don-
keys, because even don-
keys do not drink alco-
hol. They drink water.
karagoz: and the ones 
who do not drink?
hajivat : They are the no-
ble ones. They can never 
be the donkey of a don-
key because they ride 
their donkeys and con-
trol them!

TEspİT - bulgu ve 
bilgi

Ey genç oku öğren ve 
öğrendiğini tut. Şunu bil 
ve tut: DİN nefsi terbi-
ye içindir. bunun Nede-
ni şudur ki Nefs hayva-
ni varlığımız ve hüvviye-
timizdir. İNsaNİ hüvvi-
yetimiz ise DİNİ Terbi-
ye ile alınır. Dini olma-

yan kimse hayvanlar sı-
nıfında kalır. İleri gide-
mez daima hayvan kalır-
lar çünkü hayvanlar in-
san olamazlar. 
Öyleyse sen ey kim-
se hayvan hüvviyetin-
den çıkıp insan hüvvi-
yeti almak istersen DİNİ 
DİsİplİNİ kabul ede-
ceksin!!

a proof – Informa-
tion & Diagnosis

O youth read, learn and 
keep what you learn. 
know this & keep it:
Religion disciplines the 
ego. The ego is our ani-
mal nature and identi-
ty. Our human identity 
is acquired through re-
ligious education. The 
one who has no reli-

gion remains on the lev-
el of animals. he cannot 
advance because ani-
mals can never be hu-
man, they must stay as 
animals. 
If you understand this 
and if you want to escape 
your animal identity and 
acquire a human identi-
ty, you have to accept re-
ligious discipline!

Hangi Hüvviyet... To Acquire a Human Identity...

Ride on Your Donkey...!
Eşşekten 

Daha 
Eşşektir!


