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What Is New Year’s Eve?Yılbaşı Kimliği

yılbaşı Gecesi kutlandı! yıl-
başı kimliği?!

yılın en zifiri gecesi.
yılın en pis gecesi.
yılın insanları çığırından çıka-
ran en berbat  gecesi.
akşam en temiz elbiseleriyle 
biriken sarhoş insanların, gece 
yarısından  sonra üst ve başları-
nın en pis görünüşe dönüşü.
sarhoş insanları sığmayan 
Wc’lerin içi dışı pislik kusmuk 
ile iğrenç ve pislik rekorunu kır-
dığı pis gecedir, yılbaşı gecesi.
yılbaşı gecesi, yılbaşını güya 
kutlayanların giydikleri elbise-
lerden aynaya bakıp utandıkla-
rı pis gece.
birbirleriyle söğüşen dövüşen-

New year’s Eve Was cele-
brated! What is New year’s 

Eve?  It is the blackest night of 
the year.
It is the dirtiest night of the year.
It is the night when people go 
wild.
Even the finest clothes and fac-
es look filthy and drunken after 
midnight.
There are not enough Wcs for 
all the people. Inside and out-
side they are full of reeking 
pools of vomit. The dirty and 
disgusting celebrations of New 
year’s Eve win it the prize as the 
filthiest night of the year.
If those who are celebrating 
could see their appearances in a 

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 mad-
den and waste millions of people 
on that red, dark night.
The New year’s Eve, even those who 

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, hor-
rific 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 re-
venge. Only the devil is happy on 
the darkest night of the year.

lerin adedi sayılamayan bir rakama 
ulaştıkları, pislik gecesi.
yılbaşı şenlikleri, milyarlar ade-
dinde insanları deli eden canına ve 
canlara kıydıran, kızıl ve kara gece.
yılbaşı gecesi, ağlamayı bilmeyen-
leri hüngür hüngür ağlatan karan-

lık gece. yılbaşı deliliği ertesi gün-
lerde, insanlara cinayet rekoru, ka-
zalar rekoru kırdıran, pis ve dehşet 
gecesi. yılbaşı pislik ve deliliği, Şey-
tanı o sene boyunca güldüren ve in-
sanoğlundan hınç almanın hazzı ile 
yaşama zevkini tattıran en karanlık 
gece.  

cemiyetlerin bozuk 
taraflarını gösteren 

rapordur. Dikkat ediniz! 
Öğrenilen şey tatbik edil-
melidir–uygulanmalı-
dır. aksi halde ilacını iç-
meyen  hasta insan gibi 

cemiyetin-toplumun-da 
iyileşmesi olamaz. bizim 
toplumumuzun da en 
bozuk tarafı maneviyat 
tarafıdır. bugün malesef 
toplumun eksikliği dini-
miz olan İslama karşı bil-

gi ve ilgisinin sıfır nok-
tasında oluşudur. bu sö-
zün açık manası şudur ki! 
kıbrıs’taki Türkler İslamı 
ve emirlerini  terk etmiş-
ler ve başıboş bir hayat 
tercih etmişlerdir.

This is an article whose 
purpose is to reveal 

to society its dark side. 
be careful! you must ap-
ply what you learn – that 
is correct. Otherwise so-
ciety becomes like a pa-
tient who is not taking 

his medicine, he cannot 
get better. as for our so-
ciety, its worst aspect is 
the spiritual aspect. To-
day, unfortunately, what 
is missing in our society 
is religion. knowledge 
of and concern for Islam 

has reached the point of 
zero. The obvious conse-
quence of this is that the 
cypriot Turks have aban-
donned Islam and its pre-
scriptions and that they 
prefer an empty-headed 
life!

Bozuk Taraf!

The Dark Side!



Why... ...The New Year?!

Why 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 ask-
ing? What a shame O 
man, you who are creat-
ed with honor and who 

are the manifesta-
tion of Divine honor. 

look at your ugly state 
in a mirror or in a pic-
ture, the morning after 
New year’s Eve. Do you 
like what you see? you 
can never like it. O fool-
ish 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 un-
derstand. and the fol-

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 ac-
cepting to be lower than 
a donkey?
        ukua Jokeuku

hajiwat asked kara-
goz a question:

O master how many 
kinds of don-
keys are there?
O hajiwat, 
you say you 
know every-
thing, 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 

two kinds of donkeys. 
The first kind is a don-
key-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 don-
key’s invention.
 ukuuku

shaytan, with his envy 
and jealousy for the 

son of adam (as), enter-

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 speak-
ing? They are all drunk. 
I finish my speech with 
the following 
hope:  I hope 
that this year’s 
d i s g r a c e f u l 
entertainment 
will be the last.

yılbaşı çılgınlıkları; 
niçin yılbaşı? Niçin 

çılgınlık?
yılbaşı şenlikleri Tan-
rı emri mi? Değilse, gö-
rünmeyen bir varlığın 
emri mi?
Niçin insanlar yılbaşın-
da çıldırıyorlar? İnsan-
ları çıldırtan ve hepsine 
hükmeden bu hüküm-
dar kimdir? soruyor 
musun? yazık sana, ey 

şerefle yaratılan ve İla-
hi şerefe mazhar, insan! 
yılbaşı gecesinin saba-
hındaki çirkin halini ay-
naya veya resmine baka-
rak gör. beğeniyor mu-
sun?! asla beğenmeye-
ceksin!  Ey aptal insan, 
yılbaşı gecesinde ne ka-
zandın ve ne kaybettin, 
aklın başına gelirse an-
larsın. Ertesi günü cebin 
boş, başının ağrılarına 

ağlarsın, Şeytanın başını 
nasıl belalara soktuğunu 
görürsün. Ey sarhoş in-
san; içtiğin zıkkımı hay-
vanın önüne koysan ba-
şını çevirir, sen kendi-
ni eşşekten aşağı etmeye 
nasıl razı oldun? 
          ukufıkrauku

ka r a g ö z ’e 
h a c i v a t 

bir sual etmiş
-Ey pirim kaç 

çeşit eşşek vardır? 
-Ey hacivat her şeyi bil-
dim dersin de bu sua-
lin cevabını nasıl bile-
medin?
-Ey pirim karagöz bili-
rim de, bir de senin bil-
gini ölçmek istedim.
-Ey hacivat iki sınıf eş-
şek vardır birisi eşşek 
oğlu eşşekler 2.si eşşek 
türü insan eşşekleri 
-şimdi anladım pirim 

karagöz,  demek ki uy-
durma yılbaşı şenlikle-
ri 2. Eşşek türlerinin uy-
durmalarıdır ki; Şeytan, 
insanoğluna haset ve 
kızgınlığını bu yılbaşı-
nın aca-
yip şen-
likleriy-
le biraz 
o l s u n 
tatmin ve onları rezil et-
mek ister. 

 ukuuku

İşte Şeytanın insanoğ-
luna kızgınlığının ay-

nası! lakin kime söyler-
sin herkes sarhoş. sözü-
müzü şu temenni ile bi-
tirelim ve 
bu rezil eğ-
lencelerin 
son olma-
sını temen-
ni edelim.

Niçin... ...Yılbaşı?!


