
Musolini buldu mu, bil-
di mi?
İspanya Nemrudu Fran-
ko buldu mu? Degol bul-
du mu, bildi mi? Kastro 
buldu mu?
İslam Alemini alt üst 
edenler. 
Mesela Türklerin Atası-
yım diyen kişi, tatlı ha-
yatı veya tatlı ölümü bul-
du mu? 
Arapların Cebabireleri; 
Diktatör veya emsalle-
ri Saddam Hüseyin bul-

du mu? Abdünnasır bul-
du mu? Abdülkerim Sef-
fah buldu mu? Şam Des-
potları buldu mu?
İnsan kasapları Sırp sef-
fahları buldu mu? 
Tarih boyunca arz-ı ena-
dam etmişler.
Hülagular, Cengizler tat-
lı hayatı veya huzurlu 
ölümü buldular mı? 
İran’da kaç Ayet-ullahlar 
bu tatlı hayatı buldular 
mı? 
Menderesi asanlar, hu-
zur içerisinde mi yaşa-

dılar?
Hasılı kelam, Neron ve 
emsalleri nice Krallar 
bu huzuru buldular veya 
tattılar mı?
Neron ki en azgın zalimi 
yerlerin göklerin Tanrı-
sı; kendi eliyle boğazını 
kesip cezasını eliyle ona 
tattırmadı mı?
Son söz şudur ki; ey in-
sanlara zulmün her çeşi-
dini reva görenler, ettiği-
nizi sonunda tattınız mı? 
Tatmadıysanız bekleyi-
niz. Çünkü tadacaksınız!

find it?
In the Muslim world, 
the ones who turned ev-
erything upsidedown: 
Did the one who called 
himself “The father of 
the Turks” did he find 
a sweet life or a sweet 
death?
The dictators of the 
Arabs:
Saddam Hussain, Abdul 
Nasser, Abdulkarim Sa-
fah (the slaughterer) – 
Despots of shame.
The human butchers, the 
Serbian safahs, did they 

find it?
And more and more 
throughout history, step-
ping beyond honor and 
blood?
Hulugus and Genghis 
Khans did they find a 
sweet life or a peaceful 
death?
In Iran did those Ayatul-
lahs find a sweet life?
The hangers of Mandress 
(head of Turkey who was 
hanged for reinstating 
the Arabic Adhan) did 
they live in peace?
The conclusion must be 
that Nero and his like did 

not find tranquility or 
even a taste of it. Wasn’t 
Nero the most brutal 
oppressor? The Lord of 
Heaven and Earth made 
him cut his own throat 
with his own hand. He 
made him taste his own 
punishment.
The last word is this: O 
Man, those who con-
sidered the face of op-
pression to be fit for 
mankind didn’t they, 
in the end, get a taste 
of it themselves? If you 
haven’t tasted yet – wait 
– you will taste it.

T A T L I   H A Y A T !

A    S W E E T    L I F E !
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Maneviyatımıza dönece-
ğiz! buna İnsanlık mec-

burdur. Çünkü Modern hayat 
insanların dinlerini ve manevi-
yatlarını yok etmiştir.
Modern hayatta İnanç diye bir 
şey kalmamıştır. İnsanlar ken-
dilerini sadece bir Fiziki hay-
van sayıyorlar ve bu Fiziki hay-
vani varlığın icabları ne ise on-
larla haşir neşir olmanın, kah 
sevincini tatmaya veya izterabı-
nı uzaklaştırmanın kederi içe-
risinde yok olmanın perişanlı-
ğı ile ümitsiz bir geleceği bekle-
mektedirler...yazıklar olsun!

We have to return to our 
spirituality! This is an ob-

ligation on humanity. Modern 
life has extinguished mankind’s 
religion & spirituality. In mod-
ern life there is nothing left of 
what can be called belief. people 
consider themselves to be only 
a physical animal. Whatever the 
requirements of this physical 
animal, people search for them 
in order, once in a while, to ac-
quire a taste of happiness or, 
more often, to be caught in the 
agony of trying to escape suffer-
ing and in the wretchedness of 
nothingness, while waiting for a 
hopeless future…How sad.

Eski Kudus
Old Jerusalem

Maneviyat

Spirituality
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About Revolution

TESbİT    bilgi bulgu
Herkes dünyada tat-

lı hayat yaşamayı arzu 
eder. peki bu tatlı haya-
tı kimler; nasıl bulur-
lar acaba? zenginlik ve 
dünya saltanatı insanlar 
için ideal bir hayat mı-
dır? Kimse buna evet di-
yemez! Çünkü zengin-
lik çok kere insanları ar-
sız, açgözlü ve pisboğaz 
yapar. bu hırs insanlar-
da zengin oldukça artar 

ve artar.
Ve çok insan bu arsız-
lığın hırsıyla çatlar ve 
ölür, gider. Demek ki, 
zenginlik çok insanların 
başında büyük bir bela 
olur;ve oburluk mey-
dana getirir ve o insana 
herkes güler, alay eder.
Çünkü insan bu seviye-
sizlik içerisine düştümü 
insani meziyetlerini kay-
beder ve hayvanlaşır. O 
zaman halk içerisinde o 

kişi hem ayıplanır, hem 
kıymetini kaybeder, pes-
paye olur; aşağılanır. 
     uu TESbİT uu

Aşağılanan kişi aradığı 
tatlı hayatı yaşayamaz. 
Çünkü aşağılık ve aşağı-
lanmak kendini bilen bir 
kimse için ölümden be-
terdir.
      uu TESbİT uu 
Demek ki varlık ve ge-
çici rütbeler insan için 
tatlı bir hayat platformu 

hazırlayamıyor. bilakis, 
o kişiyi kahır girdabına 
atıyor.
      uu TESbİT uu

Kahır girdabı ise insan-
lara tatlı hayat veremez. 
Öyleyse tatlı hayat ki in-
sanların rüyalarıdır.
bunu tahakkuk ettirebil-
mek nasıl olur ve buna 
vesile nedir?
İşte insanların 21. yüz-
yılda sormadıkları veya 
soramadıkları muazzam 

soru??!
İnsan için bu dünyada 
tatlı hayat mümkün de-
ğil mi?
Cevab: Muhakkak ki 
mümkündür. Ne ile 
mümkündür?
Ahiret inancıyla müm-
kündür veya DİNİ ha-
yat, insanlara tatlı haya-
tı tattıran yegane yoldur.
      uu TESbİT uu

bu bilgi ve bulgu o ka-
dar kıymetlidir ki; bü-

tün insanlık bunu arıyor 
ve bulamıyor. Tatlı hayat 
soruyoruz?
Mesela Firavun bunu bil-
di ve buldu mu?Nemrud 
bunu bildi ve buldu mu?
20. yüzyıl’ın Nemrudla-
rı Stalin buldu mu, bildi 
mi? Lenin buldu mu, bil-
di mi? 
Troçki buldu mu, bildi 
mi? Mao buldu mu, bil-
di mi? Hitler buldu mu, 
bildi mi?

TATLI HAyAT!

Everyone in the world 
longs for a sweet life. 

Okay! but I wonder who 
has a sweet life and how 
can it be found? Does 
wealth & worldly pos-
sessions secure an ideal 
life for human beings?
No one can answer 
“yes!”
because wealth mostly 
teaches people greedi-
ness, gluttony & avarice. 
The more people have 
the more they desire. 
And many people die 
eaten up by greediness.

This means that, for 
many people, wealth 
ends up being a big evil 
that brings about glut-
tony and makes the per-
son the laughing stock 
of all! because when 
man looses his worth, he 
looses his human quali-
ties in exchange for ani-
mal ones. Then the peo-
ple will find fault with 
this person and he will 
become worthless in 
their eyes, vulgar and 
degraded.
Someone who is de-

graded cannot live the 
sweet life he longs for. 
For someone who rec-
ognizes his own degrad-
ing and degradation it is 
worse than death.
      uu Certaintyuu

This means that posses-
sions and temporary sta-
tions cannot prepare a 
sweet life for man. On 
the contrary, they throw 
him into the whirlpool 
of destruction.
      uu Certainty uu

Of course this whirlpool 
of destructions can nev-

er offer the human being 
a sweet life. Therefore 
a sweet life is nothing 
but a dream of human-
ity. How can this dream 
come true and what is 
the means to achieve it? 
Here is the great ques-
tion that the people of 
the 21rst century are not 
asking or being encour-
aged to ask. Is it possible 
for a man in this world 
to have a sweet life? For 
sure it is possible but 
how? by believing in 
Akhirat and by leading 

a religious life it is pos-
sible for people to taste a 
sweet life.
         uu Certainty uu

This information and di-
agnosis is so important 
– that all humanity is 
looking for and not find-
ing a sweet life. We are 
asking, for example, did 
pharaoh know it or find 
it?
Did Nimrod know it or 
find it?
The Nimrods of the 20th 
century:
Did Stalin know it or 

find it?
Did Lenin know it or 
find it?
Did Trotsky know it or 
find it?
Did Mao know it or find 
it?
Did Hitler know it or 
find it?
Did Mussolini know it 
or find it?
Did the Spanish Nim-
rod, Franco, know it or 
find it?
Did DeGaulle know it or 
find it?
Did Castro know it or 

A       S W E E T L I F E

HAYAT!TATLI
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