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On bir ayın sultanı; mu-
bAREk RAmAzAN 

hoş geldin,  sefa geldin,  ne 
mutlu senin kadrini bilenle-
re !
soruyoruz manevi aşk var 
mıdır?
Diyoruz ki, o aşk olmasay-
dı Ramazan sevilir ve sayılır 
mıydı?!
mANEVİ aşk insanlara; ha-
yat verir, sefa verir, güç verir, 
neşe verir.
Gelin, Ey AllAh’ın kulları; 
İlAhİ aşk ile gamlardan ve 
dertlerden kurtulun.

 On Bir Ayın Sultanı

The sultan of months is 
the blessed Ramadan. 

Welcome to you. how happy 
are the ones who know your 
value! 
We ask, “Is there such a thing 
as spiritual love?” We say 
that if there were no such 
love then would Ramadan 
be so loved and respected? 
spiritual love gives man life, 
purity, strength and happi-
ness. come, O servants of 
Allah, come to Divine love 
and be saved from sadness 
and sorrow.

The Sultan of Months

müftü su içere bir su içmez kişi 
Ramazan münasebetiyle bir 

fetva sormuş. müftü şaşırmış, çünkü 
soru hakikaten acayip!
sual edilen 
mesele şu, 
“müftü efendi, 
kediler oruç 
tutar mı?” 
müftü efen-
di hiddetlenip, 
“Ey hayvan! 
h a y v a n l a r 
oruç tutmaz.”
suali soran el-
lerini oğuşturup, “bende senin dedi-
ğin hayvanlardanım. Ne ala oruçtan 
muafım!”                                  

Fetva

Welcome Ramadan, 
the stranger. The 

sultan of the 12 months, 
the blessed Ramadan, 
entered Turkish North-
ern cyprus as a stranger.
It is received as an un-
wanted guest. 

The mosques are empty 
and the bars are full. 
No one is asking wheth-
er Ramadan has arrived 
or not. 
The streets are packed 
with men, women, 
young men and young 

women, shopping. 
Every street corner 
has become a place for 
young women and men 
to behave worse than in 
the nightclubs. 
What a pity and what a 
shame! 

hoş Geldin Garip 
Ramazan. 12 ayın 

sultanı Ramazan, kkTc 
ye çok garip geldi. bek-
lenmeyen misafir gibi 
karşılandı.

camiler boş, meyhane-
ler dolu. Gelen Rama-
zan mı soran yok. yollar 
sokaklar kendilerini pa-
zarlayan bay ve bayan-
lar, genç oğlan ve genç 

kızlarla dolu. sokakların 
her köşesinde kız ve er-
kek buluşma yerleri; ge-
ce klublarna taş çıkartı-
yorlar! yazıklar ve ayıp-
lar olsun!   

Hoş Geldin Garip Ramazan!

Welcome Ramadan, the Stranger!

In Ramadan, one not drinking wa-
ter asked the mufti for a fatwa con-

cerning those who do. The mufti was 
shocked by the really peculiar ques-

tion. The ques-
tion is, “muf-
ti Effendi, do 
cats fast?” 
The mufti, 
getting angry, 
answers, “O 
you animal! 
Animals do 
not fast.”The 
q u e s t i o n e r, 

clapping his hands, says “me too. how 
lucky I am. you said I am an animal 
now I also am exempted from fasting!”                                         

Fatwa



paygamber sözü: 
“zulüm devam 

etmez; ederse ülkeyi 
ve insanları yakar ve 
yıkar.”
 

prophet (sas) says: 
zulum (tyran-

ny) does not last. If 
it does it destroys & 
burns the people & 
the country.

A Holy Hadith 

Oku ve Öğren!
Devletler iki sınıf-

dır. birisi Dine daya-
lı devlet. İkincisi Dine 
karşı devlet. Dine daya-
lı devlet İlahi emir ve ya-
saklara saygılı. Dine da-
yalı olmayan devlet ise 
İlahi emir ve yasaklara 
ne saygıları ne de sevgi-

leri vardır. Acaba Alla-
hı darıltan böyle dinsiz 
ve saygısız insanlar nasıl 
güzel olur ve sevilirler.
kkTc halkı birbirini 
sevmiyor. Tc halkı da 
öyle. Dünyadaki insan-
lar da ne severler ne de 
sevilirler. Çünkü Şeytan 
insanlara kıskançlık öğ-

retiyor.
“zayıfı eziniz. Onla-
rı zorla kendinize esir 
ve uşak ediniz. Onlara 
göz açtırmayınız. Çünkü 
gözlerini açarlarsa, ken-
dilerini ezenlerin Şeytan 
ve onun diploma verdiği 
Şeytan ajanları oldukla-
rını göreceklerdir...!” 

Read & learn!
states are of two 

kinds. One is a state 
based on religion. The 
other is a state set against 
religion.
A state based on reli-
gion respects Allah’s or-
ders and prohibitions. A 
state set against religion 
neither loves nor re-
spects Divine orders and 

prohibitions.
I wonder if those disre-
spectful, irreligious peo-
ple can ever be beautiful 
or lovely? 
The people on Turk-
ish cyprus do not love 
each other. The people 
in Turkey are like this 
also. The people in the 
whole world can neither 
love, nor be loved be-

cause shaytan is teach-
ing them to envy.
“crush the weak. force 
them to be your slaves 
and servants. Do not let 
their eyes open. If you 
let their eyes open, they 
will see that it is shay-
tan and the agents carry-
ing degrees from shay-
tan’s university, who are 
crushing them…!”

Şeytan Derki...!

Shaytan Says...!

Öğreneceksin ve Öğreteceksin

kkTc öğretmiyor 
veya öğretmesine 

yasak konuyor; niçin?!
kkTc neyi yasak edi-
yor? kur’an-ı kerimi ya-
sak ediyor.
soruyoruz, kur’anı ke-
rim müslümanların 
kutlu kitapları değilmi-

dir? Öyleyse kkTc ne 
salahiyetle kutlu kitabı-
mızı yasak ediyor?
Öyleyse biz onları, kut-
lu kitabı indiren, Alla-
ha şikayet ederiz. Şimdi 
görelim Ramazan-ı Şe-
rif sonuna kadar, onların 
başlarına neler gelecek, 

hangi felaketlere uğraya-
caklar seyredelim! 
biz onları Allaha hava-
le ettik. 
Allah şüphesizdir ki ne 
sivil ne de apoletli er-
kandan korkmaz! pazu-
suna güvenen meydana 
girsin!

Turkish cyprus both 
does not teach and 

it forbids teaching-Why?
What does Turkish cy-
prus forbid? It forbids 
the holy quran.
We must ask, isn’t the 
holy quran the sacred 
book of the muslims? 
If so, with what author-

ity does Turkish cyprus 
forbid our sacred book? 
Then we must complain 
to Allah about the ones 
who suppressed our sa-
cred book. Now we will 
watch until the end of 
the holy month of Ra-
madan how many bad 
things will fall on them 

and we will watch what 
kind of crises they will 
fall into. 
We have left them to Al-
lah. certainly, Allah fears 
neither their civilians 
nor their military! And 
whoever thinks himself 
powerful enough is wel-
come to test his power!

Learn & Teach

Hadis Şerif


