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Kuzey Kıbrıs cazibe merkezi olacak
Döveç Group’un yöneticisi Burçin Döveç, Kuzey Kıbrıs’ta vaka 
takibinin çok iyi yapıldığını, tedbirlerin en erken sürede uygulan-
masıyla önemli bir başarıya imza atıldığını ifade ederek  Dünya’ya 
yapılacak “güvenli ülke” tanıtımının ekonomiye büyük katkı 
sağlayacağını vurguladı:

“Amacım topluma ve 
gençlere hizmet”

Serdar Sarı… Londra’daki Kıbrıs Türk toplumuna 
destek ve önemli hizmetler veren bir isim… 

Bir zamanlar adamızda turizm...
Singrasili yani Sınırüstülü 
“Deveci Hüseyin Dayı”…
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Mevlevi köyünde piramit olduğu düşünülen yapılar, gerekli araştırmaları 
yapılıp Kuzey Kıbrıs ve dünya turizmine katkı yapması amaçlanıyor

“Mevlevi Piramitleri” 
turizmimize ivme katabilir
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Tamer Dost, Beatles Grubu’nun 
efsanevi pozunu canlandırdı
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ve özgür eşekler
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Bir zamanlar adamızda turizm...
Singrasili yani Sınırüstülü 
“Deveci Hüseyin Dayı”…

Bölgede onu tanımayan yoktu… 
1951 yılında tirenin Kıbrıs’a veda 

etmesiyle birlikte, kamyon, kamyonet 
ve tomofillerin sayısı hızla arttı… 

Bu araçlar devreye girince, 1960’lı 
yıllarda ve 1970’li yılların başında 
artık yük taşımacılığında develere ih-
tiyaç kalmadı. Bu dönemde yavaş ya-
vaş kendini göstermeye başlayan tu-
rizm sektörü, unutulmaya yüz tutmuş 
kültürümün yeniden hayat bulmasını 
sağladı…

Deveci Hüseyin Dayı da tam bu 
dönemde sektöre hizmet eden isim-
lerden oldu…

Develerine turistleri bindirerek ek-
mek parasını çıkaran Hüseyin Dayı, 
develeri güreştirerek para kazanmayı 
hiç düşünmedi, çünkü develerini çok 
severdi…

1973 yılının Haziran ayı... Yani Ma-
raş’ta İngiliz Askeri Richard’la karşı-
laşmalarından tam 19 yıl sonra Deve-
ci Hüseyin Dayı, şimdi Mağusa Vergi 
Dairesi olan binanın yanındaki, o za-
manlar boş olan arazide develeriyle 
turist beklerdi… Hikayemiz şöyle:

“Adamızda ablası ile turist olarak 
bulunan 12 yaşındaki Amerikalı genç 
kız Laurie Patton, develeri görünce 
sevinçten çığlık atar. Hayatında de-
veyi yalnızca hayvanat bahçesinde 
görmüştür. Ablası Carol, Hüseyin Da-
yı’nın yardımı ile deveye biner. Aynı 
zamanda bir fotoğraf çekme meraklısı 
olan Laurie Patton ise fotoğraflarını 
çeker ve o anları ölümsüzleştirir. Bu 
iki kız kardeş adamızı ve Mağusamızı 
defalarca ziyaret eder”. 

Bir başka anı da şöyle:
“Hüseyin Dayı’nın develeri adamı-

za yeni gelmiş 18 yaşındaki İngiliz 
Askeri Richard Chamberlain’ın ilgi-
sini çeker. Londra’dan beraberinde 
getirdiği ikinci el Fransız malı Gallus 
Derlux marka fotoğraf makinesi ile 
bu kareleri ölümsüzleştirir. Askerli-
ği bitip İngiltere’ye gelen Richard, 
filmi yıkattırıp negatifleri dolabının 
çekmecesine kaldırır ve orada unutur. 
Tam 50 yıl, fotoğraflar orada kalır… 
2004 yılına geldiğinde kardeşi çek-
meceyi karıştırırken negatifleri bulur 
ve Richard bu negatiflerden bir kitap 
yapar ve yayınlar… ‘Cyprus Scenes 
and Way of Life in 1954’…”



TEMMUZ 2020

9

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

TEMMUZ 2020

8

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

Global çapta pek çok sektörü etkisi al-
tına alan Covid-19, Dünya ekonomisine 
önemli ölçüde zarar verdi.

Kuzey Kıbrıs ekonomisinde çarkları 
durduran pandemi sonrası başlayan nor-
malleşme sürecinde tüm sektörler ayağa 
kalkabilmek için canla başla çalışıyor…

Pandemi sürecinde herkes eve kapan-
dığında çalışmayı ve üretmeyi bırakma-
ya şirketlerden biri olan Döveç Group, 
“Dünyaya gösterebilir ve etkili tanıtım 
yapabilirsek Covid-19 sonrasında Ku-
zey Kıbrıs cazibe merkezi olabilir” dü-
şüncesine hakim…

Kuzey Kıbrıs ekonomisine büyük 
katkı sağlayan şirketlerden Döveç 
Group’un yöneticisi Burçin Döveç, Ku-
zey Kıbrıs’ta vaka takibinin çok iyi ya-
pıldığını ve sosyal izolasyonu artıracak 
tedbirlerin en erken sürede uygulanma-
sıyla önemli bir başarıya imza atıldığını 
söyledi.

Döveç, pandemi sürecinde çalışmayı 
bırakmadıklarını, tüm görüşmeler ve 
tanıtım faaliyetlerini online iletişim ka-
nallarıyla yaptıklarını belirtti.

Pandemi sonrası herkesin hayatında 
farklılıklar olacağına dikkat çeken Dö-
veç, “Yatay mimari ile tasarlanmış yani 
kişi yoğunluğunun yüksek olmadığı 
projeler daha fazla tercih edilecek. Bu 
durumun etkilerini şimdiden, Four Sea-
sons Life, Courtyard Long Beach, Four 
Seasons Salamis gibi yatay mimarinin 
hakim olduğu projelerimize gelen yo-
ğun taleplerle hissedebiliyoruz” dedi.

SORU: Koronavirüs’ün global bir 
yayılım gösterdiği öğrenildiğinde 
adada tedbirleri ilk alan şirketler-
den biriydiniz. Şimdiye kadar da her 
türlü kurala uyarak, konuklarınızı 
ofisinizde ağırlıyorsunuz. Bu süreçte 
KKTC genelinde Covid-19’la müca-
dele yönetimi hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

DÖVEÇ: Evet biz en başta kendi 
önlemlerimizi aldık. Sonrasında zaten 
Kuzey Kıbrıs bu süreçte Dünya’nın en 
güvenilir ülkelerinden biri olduğunu bir 
kez daha gösterdi. Kuzey Kıbrıs’ta Ko-
ronavirüse karşı kapsamlı önlemlerin 
devlet tarafından zamanında alındığını 
düşünüyorum. Vaka takibinin çok iyi 
yapıldığını ve sosyal izolasyonu artıra-
cak tedbirlerin en erken sürede uygulan-
dı. Bu büyük başarıdan ötürü devletimi-
zi kutlarız. Bu süreçte KKTC halkının 
bilinçli davranması ve tedbirlere uyması 
da en önemli etkenlerden biri olmuştur. 

Nitekim ülke olarak hep birlikte mü-
cadele edip ilk aşamayı başarı ile geçtik, 
ancak bundan sonra da önlemlerimizi 
sürdürerek hayatlarımıza sağlıkla de-
vam edecek ve tedbiri elden bırakma-
yacağız.

SORU: Bu süreç sizin çalışmaları-
nızı nasıl etkiledi, inşaat sektörü açı-
sından değerlendirir misiniz?

DÖVEÇ: Bu süreçte devlet tarafın-
dan açıklanan tedbir kararları doğrultu-
sunda çalışanlarımızın ve müşterilerimi-
zin sağlığını korumak için 13 Mart’tan 4 
Mayıs’a kadar ofislerimizi ve şantiyele-
rimizi kapattık. İnşaat sektöründe müş-
teri portföyünün büyük bölümü yabancı 
ülke vatandaşlarından oluştuğu için sı-
nır kapılarının kapanmasıyla sektördeki 
ticari faaliyetler durdu. 

Döveç Group olarak sahip olduğumuz 
teknolojik alt yapıyı kullanarak evden 
çalışmaya devam ettik. Şantiye dışın-
daki tüm birimlerimiz görevlerini çevri-
miçi olarak sürdürdü. Tüm görüşmeler 
ve tanıtım faaliyetleri online iletişim 
kanalları kullanılarak yapıldı. Proje ta-
nıtımları sanal tur videoları, animasyon-
lar ve 360 çekimler ile gerçekleştirildi. 
Müşteri talepleri ve koordinasyon mobil 
tabanlı olarak yürütüldü. 

Hedef pazarlardaki portföyümüze dü-
zenlenen webinarlar ile hem KKTC’de-
ki Covid-19 başarısı, hem de projeler 
anlatıldı. Sanal sunucularımız çalışanla-
rımızın uzaktan erişimine açılarak bulut 
tabanlı işbirlikçi çalışma ortamı oluş-
turuldu. Satış, pazarlama, muhasebe ve 
müşteri ilişkileri birimi hiç ara verme-

den çalışmaya devam etti.
SORU: Normalleşme süreciyle be-

raber nasıl bir değişim öngörüyorsu-
nuz?

DÖVEÇ: Covid-19 sonrasında insan-
ların yaşam tarzlarında ve tercihlerinde 
ciddi değişimler olacaktır. Özellikle 
hijyen ve sosyal izolasyona yönelik 
değişimler dikkat çekecek. Kendi sek-
törümüz açısından değerlendirirsek 
sosyal izolasyonun yüksek olduğu, ya-
tay mimari ile tasarlanmış yani kişi yo-
ğunluğunun yüksek olmadığı projeler 
daha fazla tercih edilecek. Bu durumun 
etkilerini şimdiden, FourSeasons Life, 
Courtyard Long Beach, Four Seasons 
Salamis gibi yatay mimarinin hakim 
olduğu projelerimize gelen yoğun ta-
leplerle hissedebiliyoruz. Tabii ki toplu 
konutlarda alınacak hijyen tedbirleri en 
üst düzeye çıkacaktır. Ayrıca insanlar 
kalabalık, yoğun toplu taşıma kullanı-
lan ülkelere nazaran Kuzey Kıbrıs gibi 
sakin ve güvenilir lokasyonları tercih 
edecektir.

SORU: Bu çok önemli bir konu 
aslında, Covid-19 sonrası için inşa-
at sektörü açısından beklentileriniz 
olumlu yöndedir diyebilir miyiz?

DÖVEÇ: Covid-19 süreci Kuzey 
Kıbrıs’ın ne kadar güvenilir bir ülke ol-
duğunu bir kez daha göstermiştir. Öyle 
ki istatistikler KKTC’nin Dünyanın en 
güvenilir 4. ülkesi olduğunu ortaya koy-
maktadır. Eğer ülke olarak bu durumu 
Dünyaya gösterebilir ve etkili tanıtım 
yapabilirsek Covid-19 sonrasında Ku-
zey Kıbrıs cazibe merkezi olabilir. Bu 

nedenle normalleşme süreci sonrasında 
Kuzey Kıbrıs’a ilginin artacağını ve bu-
nun da inşaat sektörünü oldukça pozitif 
etkileyeceğini düşünüyorum.

SORU: Bu salgının, Dünya’da yol 
açtığı sağlık sorununu neredeyse göl-
gede bırakacak büyüklükte ekonomik 
etkileri oldu, bu yara nasıl kapanır? 
Sizin gibi iş insanlarının görüşleri ve 
varsa önerileri yol gösterici olacaktır.

DÖVEÇ: Bundan sonra bizi en az 
Covid-19 kadar zor bir mücadele bek-
lemektedir. Kuzey Kıbrıs’ta dibe vuran 
ekonomiyi ayağa kaldırmak için hep 
birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. 
Özellikle ülkenin lokomotif sektörle-
ri olan inşaat, turizm ve eğitimi ayakta 
tutmak için gerekli teşvikler ve yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. Yabancılar 
için Kuzey Kıbrıs’ı cazip hale getirecek, 
tercih sebebi olmamızı sağlayacak yeni-
likler hayata geçirilmelidir.

Kuzey Kıbrıs’ın Covid-19 başarısı 
tüm hedef ülkelerde sistemli bir şekilde 
tanıtılmalıdır. Kuzey Kıbrıs’ın güçlü bir 
şekilde tanıtılması ülkemizi hem turizm, 
hem yatırım, hem de eğitim açısın-
dan cazibe merkezi haline getirilebilir. 
Şimdi bize düşen KKTC’nin Covid-19 
başarısını tüm Dünya’da iyi bir şekilde 
tanıtmak ve doğru reklamlar ile ismi-
mizi bu süreçte iyi bir noktada konum-
landırmaktır. Ülkemizde gayrimenkul 
sektörüne teşvik olarak tapu harçlarında 
indirime gidilmiştir. Gündemde olan 
farklı teşviklerinde en kısa sürede haya-
ta geçirilmesi beklenmektedir.

Kuzey Kıbrıs cazibe merkezi olacak

Döveç Group’un yöneticisi Burçin Döveç, Kuzey Kıbrıs’ta vaka takibinin çok iyi yapıldığını, 
tedbirlerin en erken sürede uygulanmasıyla önemli bir başarıya imza atıldığını ifade ederek 

Dünya’ya yapılacak “güvenli ülke” tanıtımının ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurguladı:
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Serdar Sarı, önemli bir işadamı… 
Ama kendisini daha çok topluma ve 
gençlere yaptığı hizmetlerle tanıyo-
ruz. 

Londra’da birçok toplum derneğin-
de ve yaklaşık 20 yıldır da Futbol Fe-
derasyonu’nda yaptığı görevler alan 
Sarı, Federasyon Başkanlığı’nı genç 
bir arkadaşına devretti.

İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı’nın yö-
neticilerinden olan Sarı’nın KKTC 
Başbakanlığı’na bağlı Yurt Dışı Kıb-
rıslı Türkler Koordinasyon Kurulu 
üyeliği bulunuyor.  Londra Polisi’nin 
uyuşturucu ile mücadele konusunda 
oluşturduğu komitede de çalışma-
lar yapan Sarı, “Amacım topluma ve 
gençlere hizmet” diyor.

1990’da Londra’ya geldi, 
işlerini büyüttü, isim yaptı

Sarı, 1968 yılında Kıbrıs’ın Meh-
metçik köyünde doğdu. İlk ve orta 
öğreniminden sonra liseyi Dr. Fazıl 
Küçük Meslek Lisesi’nin Motor Bö-
lümü’nde okudu. O da birçok genç 
gibi çok sevdiği Kıbrıs’tan ekmek ve 
iş için 1990 yılında ayrılmak zorunda 
kaldı ve Londra’ya geldi. 

Londra’da kısa bir süre coffees-
hop’ta çalıştı, sonra mesleği olan ma-
kinistliğe başladı.    

Makinistliğe başladıktan birkaç yıl 
sonra 1993 yılında kendi makinist ga-
rajını açan Serdar Sarı, o günden beri-
dir makinistliğe devam ediyor… İşini 
büyütüp, kaporta, sigorta gibi işler de 
yapmaya başlayan Sarı, MOT dükkanı 
açacak olanlara eğitim veriyor. Bunun 
yanında büyük bir yatırım yaparak Si-

yah Taksi işine giren Sarı, bu alanda 
önemli bir marka oldu.

Topluma hizmetleri büyük
Sarı, tüm bu yoğun iş yaşamına rağ-

men toplum sorunlarıyla da yakından 
ilgilendi. 

Öncelikle Kıbrıs’taki köylülerinin 
Londra’daki örgütlenmesi olan Meh-
metçik Cemiyeti ve Mehmetçik Spor 
Kulübü’nde aktif görev alan Sarı, her 

ikisinde de başkanlık yaptı. 
Mehmetçik Spor Kulübü’nde baş-

kanlık yaparken önemli başarılara 
imza atan Sarı, son yıllarda toplum 
sorunlarıyla yakından ilgilenen İngil-
tere Kıbrıs Türk Vakfı’nın yöneticileri 
arasına girdi.

KKTC Başbakanlığı’na bağlı Yurt 
Dışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon 
Kurulu üyelerinden biri olan Serdar 
Sarı, ayrıca Londra Polisi’nin uyuştu-

rucu ile mücadele konusunda oluştur-
duğu komitede de çalışmalar yürütü-
yor. 

Covid-19 sürecinde Federasyon ola-
rak birçok ihtiyaçlı olan insanımıza 
yiyecek yardımı yaptıklarını söyleyen 
Sarı, topluma hizmet etmeyi kendine 
görev edindi. Serdar Sarı amacının her 
zaman topluma ve gençlere hizmet 
olduğunu ve bulunduğu her ortamda 
bunu devam ettireceğini söyledi. 

“Amacım topluma ve gençlere hizmet”
BİR İNSAN BİR HAYAT

Serdar Sarı… Londra’daki Kıbrıs Türk toplumuna destek ve önemli hizmetler veren bir isim… 
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Londra’da yaşayan Kıbrıslı 
Türk Tamer Ruhi... Herkesin 
tanıdığı şekliyle Tamer Dost...

Geçtiğimiz hafta çektirdiği 
bir fotoğrafla herkesin hafıza-
sını tazeledi, nostalji yaşattı.

Kuzey Londra Westgreen 
Road üzerindeki Euromed 
Taşımacılık Şirketi’nin karşı-
sındaki yaya geçidine kanepe 
koyup boş cadde üzerinde fo-
toğraf çektiren  Ruhi, herke-
se efsanevi Beatles grubunu 
anımsattı. Hatırlanacağı üzere

Dünyaca ünlü İngiliz rock 
grubu Beatles’ın efsanevi 
‘Abbey Road’ albüm kapağı-
nın 50’nci yılı kutlaması için 
grup üyeleri Londra’daki Ab-
bey Road caddesindeki yaya 
geçidinde poz vermişti.

Beatles pozu 50 yıldır mil-
yonlarca Beatles hayranı ve 
turist tarafından taklit edili-
yor. 

Tamer Ruhi de bu kişiler-
den biri oldu ve yaya geçidin-
de yürüyerek değil ama yaya 
geçidinin üstüne yerleştirilen 
kanepeye oturup poz vererek 
herkesin anılarnı tazeledi.

Tamer Dost, Beatles Grubu’nun efsanevi pozunu canlandırdı
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Ali Baturay / MARKAJ
alibaturay@yahoo.com

Hükümet güven tesis edemedi

Uzun süre “sıfır vaka” üzerinden olum-
lu propaganda yapan ve bunun ilanihaye 
süreceğini düşünen hükümet, alması ge-
reken tedbirler konusunda yetersiz kalın-
ca, ülkede bir güvensizlik baş gösterdi.

“Sıfır vaka” güzellemesiyle, Kıbrıs 
Türk halkını kristal kapta saklamanın ve 
seçim için avantaj sağlamanın hesapları-
nı yapan hükümetin hesabı tutmadı.

Ülkeyi ilanihaye kapalı tutup da bu-
radan başarı öyküsü yaratmak mümkün 
değildir. 

Önemli olan, kapalı dönemde tüm ted-
birleri alıp, dünyaya açılacağımız güne 
hazırlıklı olmaktı.

Hükümet kapalı dönemi değerlendire-
medi, halkta “Gerekli tedbirler alınmış-
tır, endişeye gerek yoktur” duygusunu 
yükseltemedi.

Tam tersine her birkaç günde bir, hal-
kın güvenini aşağıya çekecek, güvenini 
zedeleyecek hatalar yapıldı. 

Halbuki bilim kurullarının kararlarının 
ön planda tutulacağı, bilimsellikten şaş-

madan kararlar alınmalı, her türlü sorun-
da inisiyatif üstlenecek bir kriz merkezi 
oluşturulmalıydı.

Yapılmadı, yapılamadı… 
Hem gereklilik hem de haktaki psiko-

lojik rahatlık açısından bir pandemi has-
tanesi dahi yapılamadı.

Bu konuda halktan büyük bir baskı ol-
duğu halde, hükümetin bunu bile yapma-
ması, akıl alır gibi değildir. 

Bu baskıyı üzerinden atmak, hem ülke 
insanı hem de ülkeye gelecek olanları ra-
hatlatmak için bu adım neden atılmaz ki?

Hükümet kendi eliyle ülkeyi güven bu-
nalı olan bir ortama soktu.

Güven bunalımı da kaosa neden oldu.
Vatandaşlarımız, ülkeye gelecek her 

bireyden korkmaya başladı.  
Korku ise ülkede kaosa enden oldu.
Neredeyse birçok kişi, “Ülkeye kimse 

gelmesin” demeye başladı.
Kimisi yurt dışından kimsenin gelme-

sini istemezken, kimisi de kategorisi ne 
olursa olsun, gelecek herkesin karantina-

ya alınmasını istiyor. 
Bırakın pozitif vaka çıkmasını, pozitif 

vaka şüphesi, dedikodusu bile halkı kor-
kutur, panik yapar oldu.

Hükümetin güven tesis etmesi ve bu 
kadar paniğe gerek olmadığını vatandaş-
lara anlatması gerekir. 

Tüm dünyada ülkeler dışa açılıyor, dev 
gibi ülkeler bile kapalı kalamadı, virüsle 
yaşamamız gerektiğini herkesin idrak et-
mesi gerekiyor.

Salgının ülkemize geldiği günlerdeki 
tedbirlere geri dönmemiz şarttır.

Vatandaşlarımız hem panik yapıyor 
hem de alması gereken hiçbir tedbiri al-
mıyor. 

Panik yapmadan tedbirli olmalıyız…
Panik yaparken, tedbirlerimizi alsak ya 

da artırsak, paniğe itiraz da etmeyeceğim 
ama öyle de olmuyor.

Bu arada hükümetin “A”, “B”, “C” 
diye kategoriler belirlerken bilimsel 
davranmadığı izlenimi vermesi, hem 
KKTC’de yaşayanları korkutuyor, hem 

İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımız, 
“çifte standarda” maruz kaldıkları hissi-
ne kapılıyor.

Kategori belirleme, bilimsellikle ve 
dünyanın uyduğu kriterlerle yapılsa İn-
giltere’deki vatandaşlarımız da bir şey 
demeyecekti ama bugün onların da kalbi 
kırık…

İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler, “KK-
TC’ye gelirken, PCR yaptıracağız ve 
uçak bilet parası ödeyeceğiz. KKTC’de 
harcayacağımız para getireceğiz. Bun-
lar yetmezmiş gibi KKTC’deki karanti-
nada kalacağız ve karantina parasını da 
biz ödeyeceğiz. Gelmemizi istemiyorlar 
mı?” diye soruyor.

“Kesin dönüş yapın” denilen İngilte-
re’deki vatandaşlarımızın da Kıbrıs’taki 
hükümete güveni kalmadı.

Demek ki, en önemli şey “güven” ama 
şu anda hükümetin en başarısız olduğu 
konu da bu. 

Güven tesis edilemediği sürece panik 
havasın da sürecektir. 
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Tolga Kaşif, Kıbrıslı Türk anne-babanın çocu-
ğu olarak 1962 yılında Londra’da doğdu. 

Kaşif ortaöğrenimini Forest School’da tamam-
ladıktan sonra yüksek öğrenimini dünyaca ünlü 
Royal College of Music’te tamamladı, bu sürede 
Bristol Üniversitesi’nden Derek Bourgeois ile 
çalışma fırsatı buldu. 

Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası’yla ilk 
profesyonel çalışmalarından birini gerçekleştiren 
Kaşif, City of London Sinfonia, Royal Liverpool 
Philharmonic, Northern Sinfonia ve Wren Orc-
hestra ile çalıştı.

Kaşif, 1992 yılında, özellikle Barbican Hall’da 
birçok başarılı orkestra konseri verdiği Ulusal 

Senfoni Orkestrası’nın Orkestra Şefi oldu. Tolga 
Kaşif’in ünü İngiltere dışına da taştı ve Avru-
pa’nın birçok yerinde ünlü orkestralarını yönetti. 
Polonya Ulusal Senfoni Orkestrası ve St. Peters-
burg Filarmoni Orkestrası bunlardan bazılarıdır.

Tolga Kaşif’in en önemli projelerinden biri de 
ünlü Queen Grubu’nun müziklerini senfonik bir 
orkestrada yönetmesidir. Kaşif sadece bunlarla 
kalmadı birçok film müziğine de imza attı. Bun-
lardan en önemlisi 2000 yılında vizyona giren 
“The Criminal”dır.

İngiltere’nin ünlü sopranosu Lesley Garrett ile 
yakın çalışma arkadaşı oldu ve Garrett’in İngil-
tere sıralamasında 11’inci sıraya kadar yükselen 

albümü “When I Fall in Love”daki şarkıların 
tamamında orkestranın şefliğini de yapan yine 
Tolga Kaşif’ti.

Bu arada 2003 yılında Tolga Kaşif’in şefliğini 
yaptığı orkestranın çaldığı Queen Senfoni Bri-
tanya Klasik Müzik Ödüllerine aday gösterildi. 
Queen Senfoni’den sonra ünlü rock grubu Gene-
sis’in müziklerini de orkestra ortamında yöneten 
Kaşif, Ekim 2010’da ünlü konser salonu Barbi-
can’dan Londra Senfoni Orkestrası’nı yöneterek 
Genesis grubunun müziklerini hayat verdi. Bu-
gün 58 yaşında olan Tolga Kaşif, müzik yaşamı-
na İngiltere’de devam ediyor.

Tolga Kaşif
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Özyalçın Şirketler Grubu, “dürüstlük ve zamanında teslim” ilkelerine bağlılığıyla yaptığı yatırımlar 
karşısında hem Kuzey Kıbrıs halkı hem de yurt dışından yatırımcıların güvenini kazandı

Merkezi Girne olan Özyalçın Şirket-
ler Grubu, 27 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta 
inşaatlar yapıyor, akaryakıt ve enerji 
alanlarında da faaliyet yürütüyor.

Şirket Direktörü Yağmur Özyalçın, 
bugüne kadar tamamlanmış 2 bin 800 
civarı apartman, konut ve ticari bina in-
şaatları olduğuna vurgu yaparak yıllık 
300 konut yapabilme kapasitesine sahip 
olduklarını söyledi.

Özyalçın, 144 aya varan ödeme im-
kanları ve müşterilerinin talepleri doğ-
rultusunda tasarlanan iç mekanlara 
ilaveten satış sonrası hizmetlerini de 
geliştirdiklerini ifade etti.

SORU: Sizi tanıyabilir miyiz?
ÖZYALÇIN: 1993, Lefkoşa - KKTC 

doğumluyum. Orta öğrenimimin ardın-
dan üniversite öğretimim için İngil-
tere’ye gittim. University of Wolver-
hampton’dan 2012 yılında Mimarlık ve 
Emlak Geliştirme bölümlerinden birin-
cilikle mezun olarak babamın vefatının 
ardından tekrar KKTC’ye döndüm. 7 
senedir Özyalçın Şirketler Grubu’nun 
direktörüyüm. 

SORU: Özyalçın, 27 senelik geçmi-
şi olan bir firma, bize biraz şirketi-
nizden bahseder misiniz?

ÖZYALÇIN: Şirketimiz merkezi 
Girne olmak üzere Kuzey Kıbrıs’ta in-
şaat yapmakta ve akaryakıt, enerji alan-
larında faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Bugüne kadar tamamlanmış 2800 civarı 
apartman, konut ve ticari bina inşaatı-
mız olmakla beraber; yıllık 300 konut 
yapabilme kapasitesine sahibiz. 

SORU: Özyalçın’ı diğer şirketler-
den ayıran özellikler nelerdir?

ÖZYALÇIN: Şirketimiz 27 senedir 
dürüstlük, kalite ve zamanında teslim 
ilkelerine sadık kalarak hem ada halkı 
hem yurt dışından yatırımcıların güve-
nini kazanmıştır. 144 aya varan ödeme 
imkanları ve müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda tasarlanan iç mekanlara 
ilaveten satış sonrası hizmetlerimiz ol-
dukça gelişmiştir. 

27 senedir kaliteden 
asla ödün verilmedi

SORU: Kuzey Kıbrıs’ta emlak alı-
mı yapılırken nelere dikkat edilmeli?

ÖZYALÇIN: Ne yazık ki çoğu yatı-
rımcının en fazla vakit ve nakit kaybet-
tiği, canının yandığı konu koçan kont-
rolü yapılmadan ve firma geçmişine 
bakılmadan alınan evler. İnşaatçı firma 
ile yapılan sözleşmeler ne kadar sağlam 
olsa da inşaat kalitesi ve projeyi bitire-
bilmesi için kredibilitesinin sorgulan-
ması gerekiyor muhakkak. Girne’den 
emlak alırken geri dönüşümün hızıyla 

beraber ada ülkesi olmasından kaynaklı 
muhakkak değer artışını ve finansmanı-
nızı doğru kullanmayı da göze almalı-
sınız.

SORU: COVID-19 sürecini nasıl 
değerlendirirsiniz?

ÖZYALÇIN: COVID-19 Salgını 
Dünya’da neredeyse daha önce benzeri 
görülmemiş bir ekonomik kriz ortamı 
yaratırken; en acısı ise bunun özünde 
finansal bir krizden çok ciddi bir sağ-

lık krizi olduğu gerçeğidir. Sevdikleri-
mizden ve sosyal yaşantımızdan izole 
geçirdiğimiz iki aylık sürecin sonunda 
Kuzey Kıbrıs’ta şu an hiçbir COVID-19 
hastasının olmaması pandemi ile müca-
delede yüzlerimizi güldürmüş olsa bile; 
sınır kapıları ve uçuşlar açıldığında 
ikinci dalgadan veya bulaş sürecinden 
az hasarla çıkabilmemiz için tedbi-
ri elden bırakmadan, sakin ve bilinçli 
davranmamız gerekiyor. Lakin, hem 
sektörel hem ülke çapında yaşadığımız 

finansal sıkıntılar ne yazık ki panik ve 
gerginlik ile artarak; sağlık konusun-
daki güzel gelişmeleri çabuk unutma-
mıza ve umutsuzluğa kapılmamıza se-
bep oluyor. Her ne kadar çoğu zaman 
turizm ve eğitimden sonra sıralanıyor 
olsa da; ülkemizde inşaat sektörü devlet 
gelirlerimizin %44’ünü oluşturmakla 
beraber, 15 binden fazla kişiye istihdam 
ve yabancılara ciddi bir yatırım imkanı 
sunmaya devam ediyor.

   COVID-19 salgını sonrası iş hayatı-
mıza geri dönmenin verdiği mutlulukla 
beraber, ne yazık ki iyimser hali ile en 
az 1 yıllık bir periyot için sektörde kaçı-
nılmaz bir daralma öngörüyorum. Fakat 
COVID-19 ile mücadeledeki başarımız 
doğru pazarlanabilir ve bundan sonra 
ülkemize gelecek kişilerin bulaşa sebe-
biyet vermemesi için titiz çalışılır ise; 
hem inşaat hem turizm sektöründe cid-
di bir talep olacaktır. Belki de bu talebi 
karşılamak için yeni yatırımlar yapma-
mız gerekecektir.

Sabır ve emek isteyen bir süreçten 
geçtiğimizin farkındalığı ile birbirimi-
ze zor günde destek olarak, üretimimi-
zi durdurmadan ve iç piyasadaki nakit 
döngüsüne katkı koyarak orta vadede 
bu süreci atlatacağımıza inanıyor ve 
yaşanan sıcak gelişmelere olumlu ba-
kıyorum.
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(Şaban Paşa-Şaban Bahça) 
Hasan KARLITAŞ

Tarihi Lefkoşa Surlariçi’nde, çok 
özel bir durak olan Samanbahçe Mahal-
lesi ve evleri ziyaretçilerine fotoğraflık 
manzaralar yanında, nostaljik bir doku 
ve iç huzur sunuyor… 

Samanbahçe evleri tarihsel ve kültü-
rel anlamda öneme sahip bir yer. 

19. yüzyılda şehirde nüfusun hızlı şe-
kilde artmasıyla, maddi durumu yeter-
siz olanlar için Kıbrıs’ta ilk kez toplu 
konut projesi gerçekleştirildi. 

Kıbrıs’taki sosyal konutların ilk ör-
neği olarak Samanbahçe gösteriliyor. 
Halk arasında, “Samanbahçe, Saman-
bahça ve Şabanbahçe” olarak da bilinir. 
Samanbahçe Evleri, tek tipte ve bitişik 
nizamda inşa edilen konutlardan oluşan 
mahallenin merkezinde bulunan altıgen 
planlı ve kubbe örtülü meydan çeşmesi, 
bir zamanlar mahallenin su ihtiyacını 
karşılamaktaydı. 

Samanbahçe evleri, Şaban Paşa Vak-

fı’na ait arazi üzerinde Kıbrıs’ta ger-
çekleştirilen ilk sosyal konut projesidir. 
1878’de Osmanlı İdaresi’nin Adayı 
Birleşik Krallık İdaresine kiralaması 
ile birlikte, Kıbrıs’ta üç asırlık yönetim 
değişir. 

Kıbrıs Türk halkının, moralini yük-
seltecek bazı yatırımlar, Vakıflar İdare-
si’nce yapılmaya çalışılır. 72 konutluk 
Samanbahçe projesi de işte o yatırım-
lardan biriydi. Osmanlı’nın Kıbrıs’tan 
ayrılışının 20’nci senesinde Evkaf Mu-
rahhası Musa İrfan Bey’in talimatıyla 
yüzlerce, Türk insanını barındıracak 
projenin temeli atılır. Ortaya çıkan, Va-
kıf felsefesinin güzel ve saygın bir ürü-
nüdür. 

Bu sitede oturanlar Vakıflar İdare-
si’ne mütevazı bir kira ödeyecektir. Bu 
konutlar, maddi durumları yetersiz olan 
ailelere sosyal bir site yaratmasıyla, bu 
açıdan şehir plancılığının ilk örneği ol-
muştur. Bu site, Girne Kapısı’nın gü-
neydoğusunda ve Mevlevi Tekkesinin 

batı tarafında yer almaktadır. Eşit par-
sellere bölünmüş sitede evler birbirle-
rine bitişik olarak rasyonel bir şekilde 
dizilmişlerdir. Mahallenin ortasında, 
mahallenin su ihtiyacının karşılanma-
sı maksadıyla altıgen planlı, depolu ve 
kubbe örtülü bir meydan çeşmesi mev-
cuttur. 

3 aşamada tamamlanan 68 konut-
luk sitenin ilk ve en önemli safhası 
1900’lerde tamamlandı. 1949’da 2(4) 
ve 1955 yılında, 6(8) konut daha eklen-
mesiyle bugünkü şeklini aldı. 

Ölçüleri ve biçimleri aynı olan bu 
85 m2’lik tek katlı mütevazı evlerin 
sofaya açılan 2 odası ve küçük birer iç 
avluları mevcuttur. Kapı ve pencereler, 
Osmanlının geleneksel rengi yeşile bo-
yanmıştır. Çatılar yuvarlak mertek, ha-
sır, toprak ve alaturka kiremitten oluşan 
geleneksel Kıbrıs dokusunu yansıtan 
yapıdadır. Ahşap kapıları çerçeveleyen 
sarı taşlı sövelerin tepesinde kilit taşı 
vardır. Orada, her evin numarası Os-

manlıca yazılmıştır. 2003-2004 yılları 
arasında UNDP’nin finansal desteği 
ile Vakıflar İdaresi teknik personeli 
tarafından projelendirilip, yürütülen 
restorasyon çalışmaları kısa bir sürede 
tamamlanmıştır. 

Tarihi binaların restorasyonu, alt-
yapı, yayalaştırma, ve peyzaj düzen-
lemesi açısından bu proje, Lefkoşa 
Master Plan çerçevesindeki en önemeli 
projelerden biridir. Bu projenin amaç 
kapsamında olan hedef kitle toplumun 
dar gelirli kesimidir. Mahallenin sarı 
parkelerle döşenmiş, yayalaştırılmış 7 
şirin sokağı, yine Osmanlı’nın parlak 
tarihini çağrıştıran isimlerle anılır: İbni 
Sina, Piri Reis, Şaban Paşa, Fevzi Çak-
mak Paşa gibi. 

Toplamda 72 konuttan oluşan Sa-
manbahçe Mahallesi ve evleri, Kıbrıs 
kültürünü ve dokusunu en iyi şekilde 
yansıtan yerlerdendir. 

Gezin, görün, keşfedin.

Samanbahçe Mahallesi ve Evleri 
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Sizinbir Ada’nızvar.
Burada bambaşka

bir hayat var.
Mevlevi köyünde piramit olduğu düşünülen yapılar, gerekli araştırmaları 

yapılıp Kuzey Kıbrıs ve dünya turizmine katkı yapması amaçlanıyor
İlk olarak 2017 yılında gündeme ge-

len “Mevlevi Piramitleri” Ulusal Birlik 
Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili 
ve Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmi-
ye Eroğlu Canaltay’ın yoğun uğraşla-
rıyla dünya ve ülke turizmine kazandı-
rılması için gerekli araştırmaları devam 
ediyor. 

Konuyla ilgili olarak Bosna Piramit-
lerini keşfeden aslen Bosnalı, Ame-
rikalı yazar ve araştırmacı Dr. Samir 
Osmanagich 2017 yılı Kasım ayında 
Mevlevi’ye getirilerek alanda inceleme 
yaptı ve ardından Doğu Akdeniz Üni-
versitesi’nde (DAÜ) konuyla ilgili bir 
de konferans gerçekleştirmişti. 

Bu tarihten sonra gerekli araştırma 
ve çalışmalarına devam eden Resmiye 
Eroğlu Canaltay, son olarak Mevlevi 
muhtarı İsmail Ayyıldız ile bölgede in-
celeme yaptı. 

Canaltay: “Önemli değer katacak”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazima-

ğusa Milletvekili ve Antik Mağusa Vak-
fı (AMV) Başkanı Resmiye Eroğlu Ca-
naltay, 2005 yılında Bosna Piramitlerini 
keşfeden aslen Bosnalı, Amerikalı ya-
zar ve araştırmacı Dr. Samir Osmana-
gich’in, Mevlevi köyünde piramit ol-
duğunu düşündüğü ile ilgili bilgiye bir 
tanıdığı vasıtasıyla eriştiğini söyledi. 

Böylesi bir durumun KKTC’nin ta-
nıtımı için çok önemli olacağını düşün-
düğünü belirten Canaltay, bu nedenle 
Antik Mağusa Vakfı olarak 2017 yılı 
Kasım ayında Dr. Samir Osmanagich’i 
Mevlevi köyünde inceleme yapması 

için ülkemize gelmesine ön ayak olduk-
larını bildirdi.

Canaltay, Osmanagich’in ülkemize 
geldiğini ve yerinde incelemelerinin 
ardından DAÜ’de bir de konferans 
gerçekleştirdiğini anımsattı. Resmiye 
Eroğlu Canaltay, böylece gerekli araş-
tırmaların yapılabilmesi için ön çalış-
manın tamamlandığını dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde Covid-19 
salgını da göz önüne alındığında fark-
lı turizm özelliklerinin artık daha çok 
rağbet göreceğini anlatan Canaltay, tüm 
dünyada özel ilgi turizminin çok daha 
fazla ilgi göreceğini söyledi.

Resmiye Eroğlu Canaltay şöyle de-
vam etti:

“Bosna’da bulunan piramitler özel 
ilgi turizm bağlamında önemli bir ör-
nektir ve ülke her yıl binlerce turis-

tin ziyareti ile ekonomik olarak katkı 
sağlamaktadır. Her yıl belirli zamanda 
sadece piramitleri ziyaret eden ziyaret-
çiler orada spritüel toplantılar ve kon-
serler yapmaktadırlar. Ülkemizde de bu 
tür değerlerin gün yüzüne çıkarılmaları 
çok önemlidir. Mevlevi köyünde geç-
mişte tarafımızca bir noktaya ulaştırılan 
çalışma ve araştırmalar ilerleyen gün-
lerde daha ileriye taşınmalı ve sonu-
ca ulaştırılmalıdır. Piramitlerin ortaya 
çıkarılması bölge kalkınması yanında 
ülke turizmi kalkınması ve dünya kül-
türel miras çalışmalarına önemli değer 
kazandıracaktır”.

Ayyıldız: Piramitler bölgemize 
kazandırılsın

Konu ile ilgili gazetemiz NORTH 
CYPRUS UK’e konuşan Mevlevi muh-

tarı İsmail Ayyıldız, geçmişte Milletve-
kili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile iş birli-
ği içerisinde bölgede inceleme yaptığını 
söyledi. 

Yapılan çalışmada köylerinde biri 
yer üstünde diğeri de yer altında olmak 
üzere 2 adet piramit olduğunun tespit 
edildiğini kaydeden Ayyıldız, yeraltın-
da olduğu belirtilen piramidin çevre-
sinde megalit olarak adlandırılan dikili 
taşlar bulunduğunu aktardı. 

İsmail Ayyıldız, yine mevcut bölgede 
10 adet oda mezarı bulunduğunu da dile 
getirdi. 

Aynı uzmanların bölgede birbirleriyle 
bağlantılı tünel girişlerinin bulunduğu-
nu tespit ettiklerini ifade eden Ayyıldız, 
Milletvekili Resmiye Eroğlu Canal-
tay’ın da bu süreçle yakından ilgilendi-
ğini, bu nedenle de kendisine teşekkür 
etti. 

İsmail Ayyıldız Mevlevi köyünün 
kısa süre öncesine kadar kimse tarafın-
dan bilinmeyen bir köy olduğunu söyle-
di ve şöyle devam etti:

“Mevlevi köyünde bulunan tarihi 
kalıntılar köyümüzü bir an ön plana çı-
karmıştır. Eğer köyümüzde piramit türü 
tarihi kalıntılar varsa gerekli araştırma-
ların tamamlanıp ülkemize ve bölge-
mize kazandırılmasını istiyoruz. Sayın 
Canaltay’a köylülerimiz ve şahsım adı-
na çok teşekkür ederim. Yeni Turizm ve 
Çevre Bakanımız Kutlu Evren’e görevi 
hayırlı olsun. Evren’i gelip bölgemizi 
görmeye davet ediyoruz”. 

“Mevlevi Piramitleri” 
turizmimize ivme katabilir
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Hasan KARLITAŞ

Bambaşka bir Dünya olan Karpaz’a, 
yolculuk yapmak büyük bir keyiftir. 
Karpaz, kendine özgü tarihsel, kültürel 
ve doğal mirasları ile ziyaretçilerini et-
kiliyor.  Kıbrıs’taki flora ve fauna çeşit-
liliği açısından da oldukça zengin olan 
bölge, adeta bir cevher niteliğinde adeta 
huzurun selamını veriyor. 

Kıbrıs adasındaki bölgeler içerisinde 

hiç kuşkusuz, Karpaz bölgesinin yeri 
farklıdır. Karpaz içinizden gelen çağ-
rıya en iyi yanıt alabileceğiniz yerlerin 
başında gelmektedir. Karpaz’ın rahat-
latıcı dokusu, eşsiz güzellikteki denizi, 
kumsalları ve tüm bunların birleşmesi 
sonucunda ortaya çıkan kültürel miras, 
tarihi zenginlik ve tabiatın büyüleyici 
ahengi, izahı zor güzellikler sunar.  

Güney’de Çayırova, Kuzey’de ise 
Büyyükkonuk’un kuzey sahilinden baş-

layarak 110 km boyunca kuzey doğuya 
doğru uzanan, kıyıları arasında ortala-
ma 6 km mesafe bulunan, bir coğrafi 
alanı kaplayan Karpaz’da yapılabilecek 
çeşitli seçenekler vardır.

Karpaz’da neler yapılabilir?
Kıbrıs adasının en doğu ucuna git-

mişken, yapılabilecek bazı alternatifler 
şunlardır…  

Sadece Kıbrıs’ın değil dünyanın 
en güzel sahillerinden biri olan Altın 
Kumsal’da yüzmek, Karpaz’ın fark-
lı köşelerinde turkuvaz renkli denizin 
yansımalarını izlemek, Kaplıca sa-
hillerinde güneşlenmek, özgür Kıbrıs 
eşeklerini gözlemlemek, lezzetli fırın 
kebabının ve balığın keyfi yaşamak, 
Mehmetçik köyü ile özdeşleşen paluze 
ve sucuğun tadına bakmak, Ayfilon’da 
gün batımını izlemek, Sipahi köyünde-
ki zengin taban mozaikleri ile ünlü Ay. 
Trias bazilikasını ziyaret etmek, özgür 
eşeklerle selamlaşmak ve Apostolos 
Andreas manastırını ziyaret edip bir 
dilek dileyip mum yakmak. 

Karpaz’a gidip de, kutsal Apostolos 
Andreas Manastırını ziyaret etmemek 
olmaz.  Manastır ziyaretçileri farklı 
dinlere ve inançlara mensup olsalar da, 
Karpaz’da mum yakıp dilek dilemeyi 
adetten kabul etmektedirler.

Özgür eşekler
Adamızın doğu ucunda yer alan Kar-

paz ziyaretinin, en özel anlarından biri 
de, manastır çevresinde ziyaretçileri-

ni bekleyen eşeklerdir. Kıbrıs adasını 
1878’de  ziyaret eden İngiliz fotoğrafçı 
John Thomas, Kıbrıs Eşekleri’nin çok 
sadık, sabırlı, güçlü, büyük ve çok yük 
taşıyabilecek kapasitede olduğundan 
bahseder. Kıbrıs Eşekleri’nin nereden 
ve ne zaman geldikleri tam olarak bilin-
memekle birlikte, evcil hayvan olarak 
Afrika’dan geldiklerine inanılmaktadır. 
Kıbrıs Eşekleri’nin fiziksel karakteris-
tik özelliklerinin, Adada değişim gös-
terdikleri anlaşılmaktadır.

Her yaş grubundan insanın,  unutul-
maz ziyaret anılarından biri, eşeklerle 
tanışma ve onlara yiyecek verme anı-
dır. Karpaz’daki eşekler, gerek turist-
ler, gerekse yerli ziyaretçiler için ilginç 
bir deneyim oluşturmaktadır. Özellikle 
çocuklar açısından, bu çok keyifli bir 
zamandır. Sayıları 250 dolayında tah-
min edilen özgür eşekler, Kıbrıs’a ve 
bölgeye ayrı bir çekim gücü katmakta-
dır. Yoldan geçerken arabadan eşeklere 
yiyecek vermek veya birebir bu dost 
canlılarla temas edip, iletişim kurmak 
sempatik bir ziyaret hatırasıdır.

Dünyanın en güzel gözlü hayvanı 
olarak da nam salan eşekler, hem bölge 
hem de Kıbrıs için önemlidir.

Her anlamda son derece büyük de-
ğerlere sahip Karpaz’ın, kapsamalı bir 
planlama ile Milli Park, olarak planla-
nıp, tarihi, kültürel ve doğal değerleri-
nin geleceğe taşınması oldukça önem-
lidir. 

Karpaz’ın güzellikleri ve özgür eşekler

Yazı Cızı İşleri: Artun Lurucinalı (AL)
Muhbir: Arar Bulur Dellaleder (ABD)
Sayı: 4
Zırzır Mırmır Gazeddası...

Zizziro Mizah Gazeddası’nı ayrıca
 Facebook.com/groups/zizziro linkinden 

takip edebilirsiniz. Buyurun, beklerik.Zizziro Mizah Gazeddası

BİRECCİK GÜLELİM...

Hayvanat bahcası...
Gıbrıslı Türklerin meşhur keman 

usdası Lurucinalı Gülferi, hayatının 
son dönemlerini Londra’da geçirdi. 
Londra’da oğullarıyla birlikde gurduğu 
‘Gülferiler’ müzik grubu ve ‘longplay’ 
olarak çıkardığı ‘Kıbrıs Oyun Havala-
rı’ adlı çalışmasıyla herkesin gönlünde 
tahd gurdu.

Gülferi aynı zamanda çok yardımse-
ver bir insanıdı. Londra’da galdığı bü-
yük, bol odalı evi, 1960’lı yıllarda çoğu 
zaman bir hotel gibiydi. Gıbrıs’dan 
gelenner, gidecek yeri olmayannar hep 
gider, Gülferi’nin evinde galıllardı.

Bir gün, Londra’ya yeni gelen Lu-
rucinalının biri, gendinden evel Lond-
ra’ya gelen köylülerinin Gülferi’nin 
evinde galdıklarını öğrenince, sora sora 
Gülferi’nin evine gelir. Kapıyı çalar. 
Kapıyı açan Gülferi usdadır.

- Nesderdin oğlum?
- Meraba amca! Arkadaşları arardım 

da dediler bana şu buraşda galırlar.

- Kimi isderdin oğlum?
- Kartal bundadır?
- Yok.
- Gatto?
- Yok.
- Muya?
- O da yok!
- Ado da gelmedi bura?
- Yok o da gelmedi.
- Ya dediler be şu Gufo’ynan Feruna 

bundaymış.
Gülferi usda, kapıdaki isim saydık 

sonra, gülmeye başlar. Genç Lurucinalı 
merak eder:

- Ma n’oldu amca da gülen? Tilki da 
bunda değil?

- Ma ne be amma sen zaneddin da 
buracığı hayvanat bahcasıdır?

Not: Yukarıdaki isimler hepsi ger-
çektir ve Lurucina’da kullanılan la-
kaplardır. Çoğunlukla Urumca olan bu 
lakapların anlamları şöyledir:

Gatto: kedi, Muya: sinek, Ado: kar-
tal, Gufo: sağır yılan, Feruna: kerten-
kele.

Ma nedir be bu sabah POZİTİF, öğlen NEGATİF, akşama gene POZİ-
TİF? Politikacılar eskiden “kelleyi okşallardı”, “yağ çekellerdi”, arka-
nı dönerkenden da “barmağı” atallardı. Bu da herhalde onun “monder-
no” biçimidir. Annan?

Eskiden da mı varıdı?
Pilli gene gonuşdu: Daha önce da mı varıdı. 
Doğrudur! Pilli, pili bitmeden gonuşdu bu 
defa. Nesdersiniz yahu Pandemi Hastahanesi-
ni? Eskiden Pandemi Hastahanesi mi varıdı?
Eh! Eskiden televizyon mu varıdı? Ya da oto-
mobil, internet, cep telefonu ya da nebileyim 
çamaşır makinası mı varıdı? İdare edin yahu 
siz da. İdar edin ve da bakanınıza, devletinize 
güvenin!.
Hem, eskiden tuvalet mi varıdı yahu? Sıçın 
yahu havlının orta yerine da tamamdır. Temiz-
leycek biri bulunur, güvenin!..

Geber da hussol..
Biz Kıbrıslı Türklerin bir hastalığımız var. Ne 

söylendiğine değil, kimin söylediğine baka-
rık. Yani ne söylendi önemli değil! Kim söy-
ledi önemlidir. Sen ona bakacan.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü kim-
dir? Bilmeyenler için söyleyelim. Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.
Yani kısacası Geberyesus. Adamın söyledik-
lerinin ne önemi var? Kim olduğuna bakacan!
Geberyesus! Geber yes, hus!
Boşuna KKTC yöneticilerini eleştirmeyin. 
Bu adamın mesajını zaten Kıbrıslı Türklerden 
başka biri anlamadı. Kim anlar ki “Geber yes 
hus” ne demektir. Biz bile hazzır annamaylım.
Neysa. Her taraf kontrolsüz açılıyor diye gız-
maylım. Hedef belli: Geber yes hus! Husso-
lun!.

Rahmetli İsmail Lambasuyucu 
ne derdi bilirsiniz?

BU AYIN ZİRİZİRİTLERİ...

GORONA HALLERİ 1

Kapandık galdık evde...
Vay yerimo Gorona vay! Vay gudumsuz, vay beytambal Gorona vay! Senin yüzünden 
kapandık galdık evde. Napacayik Bafidissa’ynan ikimiz kapalı bunun içinde? Bu gün-
leri nasıl aşacayik? Hiç bilmem.
Bafidissa çekilir? İlk bir-iki gün idare eddik edmesine da, bu iş uzadık sonra garnıma 
sızılar girmeye başladı. Yahu bu yaşıma geldim, “touch wood”, yaniya tahdaya vura-
yım, hişbir hasdalığım olmadı; bu Gorona’nın hem Bafidissa’nın yüzünden tansiyon-
narım da çıkacak, şekerim da yükselecek, bu gidişinan galp da bulacak beni. Beyin 
ganaması geçirmessam eyi!..
Otuz sene var şu evliyik. Akşamdan akşama şu görüşürdük eyiydi, lokum gibiydi. Eh 
şimdi? Günde 24 saat çekecen. Havlı da yok çıkasın bireccik nefes alasın da gene! 
Tayfalmalar bulur beni, nefes alamaiyorum bunun içinde! Aşeviynan yüznumara ara-
sında git da gel.
Tokandırtmaz da bişeye! Aran bir çay yapasın, “Ne aldın o gadefi? Senin gadefindir 
o? Aşma çekmeceyi öyle, da şimdi dizdim çatallarınan gaşıkları. Geç otur da söyle 
neysden, da ben yaparım sa!”
Aran oturasın; “Hah, şimdi da giddin oracıya oturasın? Senin yerin değil orası. Bura-
cıya oturacan” diye söylenmeye başlar. Yatak odasına gideyim derim, bozacaymışım 
yatakları diye, o tarafta da rahat bırakmaz. Şirret bir garı, durmadan şiddet altındayım, 
amma napayım? Kime şikayet edeyim? Aile pozulmasın, çocuklar maraz edmesin 
diye mejburi sindim, hussoldum, çekerim...
Ma zaten barabono etsen da bu zamanda kim diğner? Herkes Gorona’nın peşine düş-
dü, kim sorar Lurucinalı’yı? Bafidissa’nın pençesinden gurtulmanın yolu yok gibi 
görünüyor. Napalım, çekeceyik...
Yahu, düşünürüm da benim anam böyle yapardı rahmedli bubama? Yok anam! Nere? 
Benim anam, bubamı el üsdünde dutardı. Bir günden bir güne ağzını açıp da tek laf 
edmezdi gagorizzicim.
Bubam eve gelirkandan goşdursun, cüzmelerini çeksin çıkarsın, çuraplarını alsın, 
ayaklarını ikâsın. Yani demem ya, benimki da öyle yapsın, amma bireccik gocaya 
saygı! Çok bişeydir oşu isderim?
Mesela braksın beni da Facebook’a gireyim. Braksın beni haftada bir telefon edeyim 
anamınan gonuşayım. Nebileyim versin bana haftada beş liracık olsun cebimde du-
tayım.
Yani sonuşda ben da bu evin erkeğiyim yahu! İnsaf bireccik. Gorona’dan gaçayim 
derkan Bafidissa’nın gucağında buldum gendimi. Gadişi mu ce mavri dihi mu!..
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 
(CTP) eski Genel Sekreteri, adı 
barış ve demokrasi ile özdeşle-
şen Naci Talat Usar, ölümünün 
29’uncu yıldönümünde Lefkoşa 
Kabristanlığı’ndaki anıt meza-
rı başında anıldı. Törene, 2’nci 
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Ta-
lat, Cumhuriyetçi Türk Partisi 
Genel Başkanı Tufan Erhürman, 
partililer, Naci Talat’ın ailesi ve 
sevenleri katıldı. Törende Naci Ta-
lat Usar’ın kızı, CTP Milletvekili 
Dr. Sıla Usar İncirli ve CTP Ge-
nel Başkanı Tufan Erhürman ko-
nuşma yaptı. USAR Naci Talat’ın 
kızı, CTP Milletvekili Sıla Usar 
İncirli törende yaptığı konuşmada, 
babasının insan sevgisi olan, ener-
ji dolu herkesi kucaklayan bir kişi 
olduğunu hatırlattı ve verdiği siya-
si mücadeleye değindi. “iktidarın 
kendisini adeta imparator gibi gör-
düğünü ve CTP’nin susturulmak 
ve sindirilmek, halkın da uyutul-
mak istendiğini” belirten Usar, 
CTP’nin tüm bunlar karşısında 
korkmayarak ve yılmayarak yo-
luna devam ettiğini kaydetti. Naci 
Talat’ın “Bunlar eski bir plağın 
cızırtıları gibidirler” sözlerini de 

hatırlatan Sıla Usar, 40 yıldan beri 
yapılanların bir benzerinin bugün 
yeniden yaşandığını kaydetti. ER-
HÜRMAN Erhürman ise yaptığı 
konuşmada şunları kaydetti: “Naci 
Talat, bize neyi öğretmeye çalış-
tıysa, ne için mücadele ettiyse bu-
gün de öğrenmemiz gereken uğ-
runda mücadele etmemiz gereken 
şeyler tam da onlardır. Bize barış 
için yılmadan, bıkmadan, usanma-
dan mücadele etmeyi öğretti. Ama 
bunun yanında bu memlekette in-
sanlar aç kalmasın, işsiz kalmasın 
diye de mücadele etmeyi öğretti.  
Bunları müthiş bir enerji ve insan 
sevgisi ile öğretti. İnsanları ku-
cakladı ve içindeki insan sevgisini 
hepimize yaydı.  Bize çok önemli 
bir laf bıraktı. ‘Asla kedinin kuy-
ruğunda maşappa olmayacağız’ 
dedi. Bununla ‘biz kendi aklımızla 
kendi kararlarımızı verebilir, ken-
di kendimizi yönetebiliriz’ mesajı 
verdi. Bu özgüven bizim için reh-
berdir. Bana göre, Naci abiyi an-
dığımız her yıl bize öğrettiklerini 
hatırlama fırsatıdır.” Konuşma-
ların ardından törene katılanlar, 
Naci Talat Usar’ın kabrine karan-
filler bıraktı.

Naci Talat, ölümünün 29. yılında anıldı
CTP eski Genel Sekreteri Naci Talat Usar, ölümünün 29’uncu 

yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.
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Rent A Car

Quality Car Rental
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Best price, 
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Rent A Car

Serhat İncirli
serhatincirli@hotmail.com

1 Temmuz’dan sonra yeni dönem

İngilizler tartışıyor...
Diyorlar ki, (The Observer), “... Ulusal Sağlık Hizmet-

leri’nin (NHS), eskisi gibi normal servisine dönebilmek 
için en az dört yıla ihtiyaç var!”...

Salgın bitecek ve ondan sonra yeni bir dört yıl gereke-
cek!

Yani normale dönmek o kadar kolay olmayacak!
-*-*-

Covid 19 sürecinde NHS hizmet veremedi.
Kelimenin tam anlamıyla “çöktü”...

-*-*-
Ama, kimse, “vaaay hastaneler şöyle berbat, vaaay has-

tane bizi kabul etmedi” demedi.
Ne ilginçtir, bunu bile “biz” taaa buralardan söyledik!

-*-*-
Ulusal futbol takımları, NHS’e destek amacıyla göğüs-

lerine reklam aldı, seyircisiz stadlara, yaşamını yitiren 
NHS çalışanlarının posterleri yerleştirildi.

-*-*-
Bizde salgın “şükürler olsun ki”, İngiltere’deki gibi ya-

yılmadı.
Elbette “yayılmamanın” en önemli etkeni, alınan ted-

birlerdi ve bunun kredisinin hükümete yazılmasında bir 
yanlışlık yoktur.

Hükümet başarılı oldu. 
Ve sağlık çalışanlarımız içerisinde, ön cephede ciddi gö-

rev yapan, ciddi de risk alanların hakkını asla ödeyemeyiz.
-*-*-

Bu yazı 1 Temmuz’da yazıldı. 1 Temmuz’dan itibaren 
riskli bir döneme girildiği açıktır.

-*-*-
Çok riskli bir ülkeden “uçaklar” gelecek... 
Sayısı şu kadardı, bu kadardı...
Azdı, çoktu...

-*-*-
Konuyu nereye getirmek istiyorum?
“Eleştiri” hatta “yerden yere vurma” meselesine getir-

mek istiyorum...
-*-*-

Mevcut hükümeti hatalarından, gaflarından dolayı eleş-
tiriyoruz.

Eleştiriler, demokrasi gereğidir ve hükümetin bundan 
gocunmasına gerek yoktur.

Ama “yerden yere vurmaya” hiç gerek bulunmamakta-
dır.

-*-*-
Mevcut alt yapı bu kadardır.
Yapılacakların en iyisini yapmaya çalışan bir kadro söz 

konusudur.
Eksikler kesinlikle olmuştur, hatalar da yapılmıştır...

-*-*-
Ama, bugünden itibaren, kalkıp da “keşke şunu yapsay-

dık, keşke şu yapılmasaydı” demek yerine; herkes kişisel 
hijyene, maskeye ve sosyal mesafeye dikkat etmelidir.

Hükümete ve kendi kendimize yapacağımız en iyi des-
tek budur.

-*-*-
Açılım, kaçınılmazdır.
Açılım, “açlıktan ölmemek” adına, “akmazsa damlar” 

da olsa kesinlikle olacaktır.
-*-*-

Sağlık Bakanı veya hükümetin genelinin başarılı olup 
olmadığı konusunda kişisel yorumlar yapmak, bu yorum-
ları hakarete taşımak artık yersizdir, gereksizdir.

-*-*-
Empati de yapmak zorundayız!
Başbakan Ersin Tatar değil de “Hasan” veya “Mehmet” 

olsaydı, yapacakları çok farklı mı olacaktı?
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli değil de “Dr. Cemal”, ya da 

“Dr. Ayşe” olsaydı, tedbirler çok mu değişik olacaktı.
-*-*-

Efendim, pandemi hastanesi sözü verdi ama tutmadı!
Evet, bu bir hataydı, bu bir iletişim kazasıydı.
Efendim, şimdi de havaalanına laboratuvar sözü verdi!
Bence bu da bir iletişim kazasıdır.

-*-*-
Önemli olan, bundan sonra salgının yayılmaması için 

her türlü tedbirin alınabilmesidir.

Bu tedbirlerin alınması için de yapmamız gereken çok 
şey vardır.

Ama yapmamamız gereken tek şey “kavga”dır!
Kavga ile sağlık sorunlarını çözemeyiz.

-*-*-
Sistemimiz en baştan hatalıdır.
Çok seneler önce Kıbrıs sorunu çözülmeliydi.
Çok seneler önce Kuzey Kıbrıs, AB’nin bir parçası ol-

malıydı!
Ben de bu noktadayım!
Ama eğer her işin başı sağlıksa, ki şu anda odur; hükü-

metin karşısında durup kavga etmekle, yerden yere vur-
makla derdimize çare bulamayız!

-*-*-
Evet, tekrar ediyorum, bu hükümet “skandal” sayılabi-

lecek hatalar yapmıştır.
Ancak inanıyorum ki; başka bir hükümet de iktidar kol-

tuklarında olsaydı, aynı skandallar veya farklıları olacaktı!
Çünkü “temelde sistem hatası” söz konusudur.

-*-*-
Gelin, insanımıza, ülkemize ve de hükümetimize, bu 

günden itibaren gireceğimiz bu çok riskli ve çok zor dö-
nemde destek olalım. 

Köstek olmayalım.
-*-*-

Zamanı geldiğinde, başarılı olunursa, seçimde ödüllen-
diririz.

Değilse, eve göndeririz.
-*-*-

Bu salgından kurtulalım; temelde hatalı olan sistemi na-
sıl değiştirebileceğimizi de oturur konuşuruz.

Bana sorarsanız, “Kıbrıs sorunu çözülmelidir, başka da 
şansımız yoktur” derim.

Ama şimdi; Dünya Sağlık Örgütü’nün de uyardığı gibi; 
bu salgın daha bitmedi.

Ve bugün, bu salgınla ilgili yeni bir başlangıçtayız.
Allah, hepimizin yardımcısı olsun; ama her şeyden 

önce, “hepimiz, hepimizin yardımcısı olmalı”...

Mağusa Canbulat kapısı
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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev 
sahipliği yaptığı Kırgızistan, Tacikis-
tan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, 
Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya’dan 
33 sanatçıya ait eserlerden oluşan 53 
kişisel resim ve heykel sergisi, sanatse-
verlerin beğenisine sunuldu.

İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen sergilerin açılış töre-
ninin ardından, Gümüş Anahtar Onur 
Ödülleri ve Dogdurbek Onur Ödülleri 
sahiplerine takdim edildi.

Sergiler, İrfan Günsel Kongre Mer-
kezi,  Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi,  
Diş Hekimliği ve Yakın Doğu Üniver-
sitesi Hastanesi sergi salonlarında izle-
nime açıldı.

Bugüne kadar 295 sergiye ev sahipliği 
yapan Kıbrıs Sanat Müzesi, 10 binden 
fazla eseri bünyesinde barındırırken, ev 
sahipliği yapacağı 53 ayrı sergi ile bir-
likte yüzlerce eseri sanatseverlerin be-
ğenisine sunuyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, 
Gagauzya ve Rusya’dan toplam 33 sanatçının resim ve heykel sergisini beğeniye sundu

53 kişisel sergi birden
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Gülten Özyakup SEZGİN

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerin-
den Kıbrıs’a özgü Kabak Çiçeği Dolma-
sı’nın tam zamanı…

Bu muhteşem Kıbrıs lezzetini sofrala-
ra taşımamak olmaz dedik ve bu işte usta 
olan Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde 
yaşayan Şirin Sofuoğlu Hoca’yı ziyaret 
ettik…

Hoca’yla birlikte çiçek dolmamızı yap-
tık, hoş sohbetler ettik…

1978, Dilekkaya doğumlu olan Hoca, 
16 yıldır Lefkoşa’da ikamet ediyor…

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde çalışan 
Hoca, yemek yapma merakının nasıl baş-
ladığını anlattı:

“Eşim 2013 yılında meyhane açtı. Mey-
hane mezelerini ben hazırlıyorum. Genel-
de Kıbrıs kültürü lezzetleri, unutulmaya 
yüz tutmuş tatları yapıyorum. Bu lezzet-
lerin unutulmamasını, genç nesillerin de 

bilmesini istiyorum.
Yemek merakım küçük yaşlardan beri-

dir var. Annemi izleyerek, yemek yapar-
dım… Kendimi çok geliştirdim. Yemek-
lerini tadan herkes çok beğeniyor”.

Bizler için çiçek dolmasının tarifi-
ni veren Hoca, her yöreye göre yapımı 
farklılık gösteren bu lezzetin içine hellim 
katarak yaptı.

Kabak çiçeğinin sabah erken saatlerin-
de toplanması gerektiğini belirten Hoca, 
“Eğer o gün toplanan çiçekler yapılma-
yacaksa çelik tencerenin içerisinde buz-
dolabında saklanabilir” dedi. 

Çiçek Dolması için malzemeler
Kabak Çiçeği
Köy Hellimi 
Kuru nane
Taze Nane
Soğan
Zeytin Yağı
Limon 
Tuz
Karabiber
Domates
Domates Salçası

Hazırlanışı:

Öncelikle sabah erken saatlerinde top-
lanan çiçeklerin üzerindeki yeşil saplar 
koparılarak temizlenir. Bol suda dikkat 
edilerek iyice yıkanır. Daha sonra pirinci 
bir kaba koyun. İçerisine tüm malzeme-
leri sırayla ekleyin, iyice karıştırın. Küp 
küp doğranan hellimi ekleyin. İsteğe 
göre içerisine hellim kızartılarak da ko-
nulabilir. 

Hazırladığınız harcı bir çorba kaşığı 
yardımıyla, tek tek kabak çiçeklerinin 
içini doldurun. Harcın çiçeklerin için-
den dökülmemesi için, çiçeklerin ucuyla 
dolmaların ağzını kapatın. Daha sonra 
tencereye sıralayın. Üzerine sıcak su dö-
külerek ocakta pişmeye alın. 

Ben mutlaka sıcak su dökerim daha 
güzel pişer ve açılmaz. Yaprak dolma-
sında da sıcak su kullanırım. Ve üzerine 
tabak örtmeden pişiriyorum. Suyunu da 
göz kararı olarak çok su dökmüyorum 
çünkü içerisindeki malzeme ve çiçek 
de su çıkarıyor. Çok aşırı su konulması 
gerekmiyor. Dolmamız pişme kıvamına 
gelirken üzerine havlu kapatırız ve iki üç 
dakika daha kaynatıp ocağımızın altını 
kapatırız.

   Yoğurt veya salata ile sıcak veya so-
ğuk servis yapılabilir.

Kıbrıs’a özgü çiçek 
dolması (hellimli)

Gülten Sezgin’le Kıbrıs’ın mutfağı...
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The richness of Northern Cyprus...

Sea Turtles
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The richness of Northern Cyprus...

Sea Turtles
Hasan KARLITAŞ

If you want to have an interesting and 
unforgettable experience in August and 
September, I suggest you to do a ‘Turtle 
Observation’. This will be an appropri-
ate decision to understand both the en-
vironmentalist activity and the richness 
of Cyprus.

To lay their eggs every year, two ty-
pes of sea turtles, Loggerhead (Caretta 
Caretta) and Green Turtle (Green Turt-
le-Chelonia Mydas) prefer the beaches 
of Northern Cyprus. They are actually 
among the oldest living creatures in the 
world that have lived on earth for 95 
million years. It is an important chan-
ce for us to include Cyprus in their life 
adventure.

As a result of the researches, Kar-
paz, Akdeniz Village, Güzelyalı and 
Alagadi beaches have been identified 
as the main spawning areas of turtles. 
Apart from this, it has been observed 
that there are spawning areas in Esen-
tepe, Tatlısu, Karşıyaka and Yedidalga 
coasts. Since 1992, with the initiatives 
of the Cyprus Turtle Conservation As-
sociation, the “Protecting Sea Turtles 
Project” has been carried out with the 
contributions of research groups and ot-
her volunteers formed by various Uni-
versities. According to the information 
provided by Robin Snape, the number 
of turtles that lay their eggs on the sho-
res of Northern Cyprus increases every 
year. A total of 17 beaches in Northern 
Cyprus were declared as special envi-
ronmental protection zones.

A very sensitive creature
After sunset, the turtles, weighing 

about 130-180 kg, visit the beaches of 
Northern Cyprus in June and July to 
lay their eggs. The turtle, who is a very 
sensitive creature, comes to the beach 
where it was born to breed again after 
20-25 years and acts with an unbelie-
vable instinct.

Watching the turtles hatch in the vil-
lage of Alagadi and Adeniz

Alagadi Beach, designated as a Spe-
cial Protection Area, is the main bree-
ding center for sea turtles. Every year, 
more than two hundred Sea Turtles visit 

Northern Cyprus. This is a very high 
rate when compared with other count-
ries. As a result of the examinations, 
the third or even the fourth time, turt-
les arriving in Northern Cyprus were 
identified. Visitors who want to witness 
the moment of hatching can visit bea-
ches such as Alagadi and Akdeniz vil-
lage, get information about sea turtles 
and make observations on site. The best 
time to observe the ovulation process is 
in late June and early July. The hatching 
time is during August, especially in late 
August and early September.

To protect these special creatures, 
which are rich in Northern Cyprus, and 
to use them more in tourism promotion, 
will contribute positively to our country.

Note: Public turtle observation acti-
vities are organised on certain days in 
Alagadi and Akdeniz villages. You can 
get information about the observation 
days from the Facebook page;  North 
Cyprus Society for Protection of Turtles 
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A fairy-tale castle: ST. Hilarion
In the leaflet prepared for the castle, it 

is defined as “It is one of the most basic 
castles of Cyprus and one of the most influ-
ential architecture of medieval times”… A 
castle could only be placed on a mountain 
so beautifully.

In this issue, on this page, the idea of 
sharing the snowy images of Hilarion Cast-
le suddenly occurred in my mind. After all, 
it does not snow in Northern Cyprus every 
year. Our island, which got its share from 
drought, turned into a paradise this year 
with the rains. It was a complete green is-
land. The fairy-tale castle gives amazing 
landscapes with snow. I wanted to share 
this with photography lovers. I believe you 
will also agree with me.

The castle dates back before Richard the 
Lionheart (1191) conquered the island. It is 
believed to have taken its first name from 
a saint that was believed to live here (Dieu 
D ‘Amour). It is also known as “Didymos” 
(Twin) because the peak consists of two 
hills.

It is known that the castle was built in or-
der to take precautions against Arab raids. 
It is another western part of Bufavento and 
Kantara Castles. It has a magnificent visual 
richness. It was further developed during 
the Lusignans period. It was one of the 
places frequented by the nobles when they 
were in trouble. It is known that many tra-
gedies are also experienced in this castle.

The peak is 732m above sea level, in hei-
ght. It is a joy to reach the peak ...

It is said that Walt Disney was inspired 
by this castle when creating the cartoon 
“Snow White and the Seven Dwarfs.” It is 
the best to leave you alone with the images 
of the castle instead of saying more. Seeing 
the castle on spot is a different pleasure ...

Hope to meet you...
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Atlas Flower
Photographs: Osman Yüksek

General Information: It is a gre-
en-bodied plant of the tropical envi-
ronment that can grow up to 5 me-
ters in length and spreads around the 
surrounding area. Naturally, the spe-
cies grown in flowerpots in salons 
and balconies vary between 30-90 
cm. Its body is cylindrical and this 
body becomes wood as the plant 
ages. Young branches are flat or th-
ree-slice. Some species do not have 
thorns, while others do. This cactus 
species blooms large and showy. 
The colour of the flower is differs 
such as red, orange and even pink 
and white. The flowers bloom at the 
ends of the trunk that grows during 
the day and some species bloom at 
night. The flowering season is the 
first months of spring and summer 
according to the species.

Production
It is produced with seeds or by 

planting. It is sensitive to cotton 
lice. These must be tackled using 
suitable herbal medicine.

These cactus’ love rich humic and 
filter soil. They can be suspended 
very well.

Conditions Required for 
Growing Plant of Atlas Flower:
Soil: Like all cactus species, the 

plant loves water with good cur-
rents. To prepare suitable soil, stre-
am sand, some clay and burnt farm 
manure are added to the garden soil.

Water: Water is given in the sum-
mer. In winter, its water is thorough-
ly reduced.

Light: Likes bright and shaded 
areas.

Temperature: The plant, which 
loves warm environments, can wit-
hstand the lowest 10 degrees in win-
ter. In summer, it can be taken out to 
the balcony or garden.

Fertilizer: Cactus fertilizers are 
given to the plant twice a month 
when it blooms.

Replacing the Pot: When the root 
of the plant fills the pot, the plant, 
which has been carefully dismantled 
during spring, it is transferred to a 
larger pot.

It is from the cactus family. Its homeland is Central and South America. 
The Atlas Flower that grows in Cyprus, opens large and showy flowers.
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