Hoş Geldin Garip Ramazan!

H

oş Geldin Garip
Ramazan. 12 ayın
Sultanı Ramazan, KKTC
ye çok garip geldi. Beklenmeyen misafir gibi
karşılandı.

M

Camiler boş, meyhaneler dolu. Gelen Ramazan mı soran yok. Yollar
sokaklar kendilerini pazarlayan bay ve bayanlar, genç oğlan ve genç

Fetva

üftü 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 efendi hiddetlenip,
“Ey hayvan!
Hayvanlar
oruç tutmaz.”
Suali soran ellerini oğuşturup, “Bende senin dediğin hayvanlardanım. Ne ala oruçtan
muafım!”

W

I

n Ramadan, one not drinking water asked the Mufti for a fatwa concerning those who do. The Mufti was
shocked by the really peculiar question. The question is, “Mufti 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!”

The mosques are empty
and the bars are full.
No one is asking whether Ramadan has arrived
or not.
The streets are packed
with men, women,
young men and young
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Welcome Ramadan, the Stranger!

elcome Ramadan,
the Stranger. The
Sultan of the 12 months,
the blessed Ramadan,
entered Turkish Northern Cyprus as a stranger.
It is received as an unwanted guest.

THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

kızlarla dolu. Sokakların
her köşesinde kız ve erkek buluşma yerleri; gece klublarna taş çıkartıyorlar! Yazıklar ve ayıplar olsun!

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!

On Bir Ayın Sultanı

The Sultan of Months

O

n bir ayın Sultanı; MUBAREK RAMAZAN
hoş geldin, sefa geldin, ne
mutlu senin kadrini bilenlere !
Soruyoruz manevi aşk var
mıdır?
Diyoruz ki, o aşk olmasaydı Ramazan sevilir ve sayılır
mıydı?!
MANEVİ aşk insanlara; hayat verir, sefa verir, güç verir,
neşe verir.
Gelin, Ey ALLAH’ın kulları;
İLAHİ aşk ile gamlardan ve
dertlerden kurtulun.
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he 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 happiness. Come, O servants of
Allah, come to Divine love
and be saved from sadness
and sorrow.

K

Öğreneceksin ve Öğreteceksin

KTC
öğretmiyor
veya öğretmesine
yasak konuyor; niçin?!
KKTC neyi yasak ediyor? Kur’an-ı Kerimi yasak ediyor.
Soruyoruz, Kur’anı Kerim
Müslümanların
Kutlu Kitapları değilmi-

dir? Öyleyse KKTC ne
salahiyetle Kutlu Kitabımızı yasak ediyor?
Öyleyse biz onları, Kutlu Kitabı indiren, Allaha şikayet ederiz. Şimdi
görelim Ramazan-ı Şerif sonuna kadar, onların
başlarına neler gelecek,

P

leri vardır. Acaba Allahı darıltan böyle dinsiz
ve saygısız insanlar nasıl
güzel olur ve sevilirler.
KKTC halkı birbirini
sevmiyor. TC halkı da
öyle. Dünyadaki insanlar da ne severler ne de
sevilirler. Çünkü Şeytan
insanlara kıskançlık öğ-

retiyor.
“Zayıfı eziniz. Onları zorla kendinize esir
ve uşak ediniz. Onlara
göz açtırmayınız. Çünkü
gözlerini açarlarsa, kendilerini ezenlerin Şeytan
ve onun diploma verdiği
Şeytan ajanları olduklarını göreceklerdir...!”

P

aygamber sözü:
“Zulüm devam
etmez; ederse ülkeyi
ve insanları yakar ve
yıkar.”

T

O

ku ve Öğren!
Devletler iki sınıfdır. Birisi Dine dayalı devlet. İkincisi Dine
karşı devlet. Dine dayalı devlet İlahi emir ve yasaklara saygılı. Dine dayalı olmayan devlet ise
İlahi emir ve yasaklara
ne saygıları ne de sevgi-

A Holy Hadith

Hadis Şerif

urkish Cyprus both
does not teach and
it forbids teaching-Why?
What does Turkish Cyprus 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-

hangi felaketlere uğrayacaklar seyredelim!
Biz onları Allaha havale ettik.
Allah şüphesizdir ki ne
sivil ne de apoletli erkandan korkmaz! Pazusuna güvenen meydana
girsin!

Şeytan Derki...!

rophet (sas) says:
Zulum
(tyranny) does not last. If
it does it destroys &
burns the people &
the country.

Learn & Teach

ity does Turkish Cyprus
forbid our sacred book?
Then we must complain
to Allah about the ones
who suppressed our sacred book. Now we will
watch until the end of
the holy month of Ramadan 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 Allah. Certainly, Allah fears
neither their civilians
nor their military! And
whoever thinks himself
powerful enough is welcome to test his power!

R

ead & 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 religion respects Allah’s orders and prohibitions. A
state set against religion
neither loves nor respects Divine orders and

Shaytan Says...!
prohibitions.
I wonder if those disrespectful, irreligious people can ever be beautiful
or lovely?
The people on Turkish 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 teaching 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 Shaytan and the agents carrying degrees from Shaytan’s university, who are
crushing them…!”

