C

emiyetlerin bozuk
taraflarını gösteren
rapordur. Dikkat ediniz!
Öğrenilen şey tatbik edilmelidir–uygulanmalıdır. Aksi halde ilacını içmeyen hasta insan gibi

Bozuk Taraf!
cemiyetin-toplumun-da
iyileşmesi olamaz. Bizim
toplumumuzun da en
bozuk tarafı maneviyat
tarafıdır. Bugün malesef
toplumun eksikliği dinimiz olan İslama karşı bil-

...1.S’den devamı

lerin adedi sayılamayan bir rakama
ulaştıkları, pislik gecesi.
Yılbaşı şenlikleri, milyarlar adedinde insanları deli eden canına ve
canlara kıydıran, kızıl ve kara gece.
Yılbaşı gecesi, ağlamayı bilmeyenleri hüngür hüngür ağlatan karan...cont’d fom p.1

mirror they would die of shame on
that dirty night.
The numbers of those beaten and
bloodied is uncountable on that
dirty night.
The New Year’s celebrations madden and waste millions of people
on that red, dark night.
The New Year’s Eve, even those who

T

his is an article whose
purpose is to reveal
to society its dark side.
Be careful! You must apply what you learn – that
is correct. Otherwise society becomes like a patient who is not taking

gi ve ilgisinin sıfır noktasında oluşudur. Bu sözün açık manası şudur ki!
Kıbrıs’taki Türkler İslamı
ve emirlerini terk etmişler ve başıboş bir hayat
tercih etmişlerdir.
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lık gece. Yılbaşı deliliği ertesi günlerde, insanlara cinayet rekoru, kazalar rekoru kırdıran, pis ve dehşet
gecesi. Yılbaşı pislik ve deliliği, Şeytanı o sene boyunca güldüren ve insanoğlundan hınç almanın hazzı ile
yaşama zevkini tattıran en karanlık
gece.
do not know crying, cry their hearts
out on this dark night. The New
Year’s madness breaks all crime and
accident records on that dirty, horrific night. The New Year’s dirtiness
and insanity cause the devil to laugh
the whole year through. In his envy
for the sons of Adam, he takes revenge. Only the devil is happy on
the darkest night of the year.

The Dark Side!

his medicine, he cannot
get better. As for our society, its worst aspect is
the spiritual aspect. Today, unfortunately, what
is missing in our society
is religion. Knowledge
of and concern for Islam

has reached the point of
zero. The obvious consequence of this is that the
Cypriot Turks have abandonned Islam and its prescriptions and that they
prefer an empty-headed
life!

Y

Yılbaşı Kimliği

What Is New Year’s Eve?

N

ılbaşı Gecesi Kutlandı! Yılew Year’s Eve Was Celebaşı kimliği?!
brated! What is New Year’s
Yılın en zifiri gecesi.
Eve? It is the blackest night of
Yılın en pis gecesi.
the year.
Yılın insanları çığırından çıkaIt is the dirtiest night of the year.
ran en berbat gecesi.
It is the night when people go
Akşam en temiz elbiseleriyle
wild.
biriken sarhoş insanların, gece
Even the finest clothes and facyarısından sonra üst ve başlarıes look filthy and drunken after
WRITTEN
nın en pis görünüşe dönüşü.
midnight.
by
Sarhoş insanları sığmayan mawlana There are not enough WCs for
WC’lerin içi dışı pislik kusmuk sheikh all the people. Inside and outnazim
ile iğrenç ve pislik rekorunu kırside they are full of reeking
al-haqqAnI
dığı pis gecedir, yılbaşı gecesi.
pools of vomit. The dirty and
in lefke,
Yılbaşı gecesi, yılbaşını güya cyprus disgusting celebrations of New
kutlayanların giydikleri elbiseYear’s Eve win it the prize as the
lerden aynaya bakıp utandıklafilthiest night of the year.
rı pis gece.
If those who are celebrating
For The Daily
Broadcast
Birbirleriyle söğüşen dövüşencould see their appearances in a
devamı 4.S...
cont’d on p.4...
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ılbaşı çılgınlıkları;
niçin yılbaşı? Niçin
çılgınlık?
Yılbaşı şenlikleri Tanrı emri mi? Değilse, görünmeyen bir varlığın
emri mi?
Niçin insanlar yılbaşında çıldırıyorlar? İnsanları çıldırtan ve hepsine
hükmeden bu hükümdar kimdir? Soruyor
musun? Yazık sana, ey

W

hy the New
Year
and
why the madness? This
New Year’s Festivities,
is it a Divine Order? If
not, is it the order of an
unseen being? Why do
people lose their heads
on New Year’s? Who is
the ruler that is making
people crazy and ruling
them all? Are you asking? What a shame O
Man, you who are created with honor and who

Niçin...
şerefle yaratılan ve İlahi şerefe mazhar, insan!
Yılbaşı gecesinin sabahındaki çirkin halini aynaya veya resmine bakarak gör. Beğeniyor musun?! Asla beğenmeyeceksin! Ey aptal insan,
yılbaşı gecesinde ne kazandın ve ne kaybettin,
aklın başına gelirse anlarsın. Ertesi günü cebin
boş, başının ağrılarına

...Yılbaşı?!
ağlarsın, Şeytanın başını
nasıl belalara soktuğunu
görürsün. Ey sarhoş insan; içtiğin zıkkımı hayvanın önüne koysan başını çevirir, sen kendini eşşekten aşağı etmeye
nasıl razı oldun?
ukuFıkrauku
a r a g ö z ’e
Hacivat
bir sual etmiş
-Ey pirim kaç

K

çeşit eşşek vardır?
-Ey Hacivat her şeyi bildim dersin de bu sualin cevabını nasıl bilemedin?
-Ey pirim Karagöz bilirim de, bir de senin bilgini ölçmek istedim.
-Ey Hacivat iki sınıf eşşek vardır birisi eşşek
oğlu eşşekler 2.si eşşek
türü insan eşşekleri
-şimdi anladım Pirim

Why...
are the manifestation of Divine Honor.
Look at your ugly state
in a mirror or in a picture, the morning after
New Year’s Eve. Do you
like what you see? You
can never like it. O foolish man, what have you
gained from New Year’s
Eve? And what have you
lost? If your mind comes
back to your head, and
you are still able understand. And the fol-

Karagöz, demek ki uydurma yılbaşı şenlikleri 2. Eşşek türlerinin uydurmalarıdır ki; Şeytan,
insanoğluna haset ve
kızgınlığını bu yılbaşının acayip şenlikleriyle biraz
olsun
tatmin ve onları rezil etmek ister.

İ

ukuuku

şte Şeytanın insanoğluna kızgınlığının aynası! Lakin kime söylersin herkes sarhoş. sözümüzü şu temenni ile bitirelim ve
bu rezil eğlencelerin
son olmasını temenni edelim.

...The New Year?!
lowing day, with your
pockets empty, you are
crying from the pains in
your head. And you will
see the evils brought on
your head by the devil. If
you put the poison you
are drinking, in front of
an animal, he will turn
away. How are you accepting to be lower than
a donkey?
ukuA Jokeuku
ajiwat asked Karagoz a question:

H

O Master how many
kinds of donkeys are there?
O
Hajiwat,
you say you
know everything, so how
is it that you
don’t
know
the answer to
this question?
O Master Karagoz, I do
know, but I just want to
see what you know.
O Hajiwat, there are

tains him a bit with the
New Year’s festivities but
actually is humiliating
him. Here is the mirror
of the devil’s envy of the
son of Adam (as). But
to whom are we speaking? They are all drunk.
I finish my speech with
the following
hope: I hope
ukuuku
that this year’s
haytan, with his envy d i s g r a c e f u l
and jealousy for the entertainment
son of Adam (as), enter- will be the last.

two kinds of donkeys.
The first kind is a donkey-son-of-a-donkey.
The second kind is a
donkey-like-a-man.
Now you understand
Mr. Karagoz? That
means the made-up
New Year’s Festivities are
the second type of donkey’s invention.

S

