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Kadın cinayetleri
ve medya
Kitle iletişim araçları artık gelişen çağımızla birlikte
ilettikleri mesajlarla toplum üzerinde etkilidirler.
Her an elimizde olan telefonlarla bile dünyada olup bitenden haberdar olabiliyoruz.
Kadın medyanın gündemine maalesef daha çok yaşadığı şiddet, taciz, ve öldürülme olayları ile gelmektedir.
Burada medyanın dikkat etmesi gereken haberin özendirici olmamasıdır. Basına düşen görev çok büyüktür.
Medya kadın hakları, başarılı kadınlar veya kadınların
yaşadığı mobbing leri tarafsız olarak gündeme getirme
çalışmalarına başlamalı ve hükümet kadın sorunlarının
çözümü konusunda politikalar üretmesi için baskı unsuru
olmamalı.
Medya, cinayetleri verirken “namusu cinayetleri” veya
“sevdiği için öldürdü” gibi açıklamaları kullanmamalı ve
yayınlamamalıdır.
Kadınlara yönelik şiddet bir insan hakları ihlali olup
kadınlara yönelik ayrımcılıktır. Ülkemizde her geçen yıl
kadın cinayetleri sistematik bir şekilde artmaktadır. Öldürülen kadınlar ya eski eşleri, ayrıldıkları sevgilileri tarafından kıskançlık neticesinde kurban oluyorlar.
Her ne kadar eğitim önemli konu olsa da, demografik
yapılar incelendiği zaman farklı kültürler ve eğitim seviyelerinden erkekler ortak bir kurguyla cinayet işliyorlar.
Adına da çoğu zaman namus cinayeti deyip kadının
adını ikinci kez öldürüyorlar. “Namus cinayeti” kavramı
ile adeta kadının namusu erkekten sorulur, yeri gelirse erkek, namusu için cinayet işleyebilir algısı yaratılmaktadır.
Bugün kadın eksenli medya programlarında, dizi filmlerde cinsellik, aldatma çok eşlilik karşımıza çıkıyor ve
çok olağan olarak kurguyla anlatılıyor.
Aile içi şiddet önlenmesi için polise de büyük görev
düşmesinin yanında ilgili bakanlığında bu konularda çare
üretmesi şart.
Kadının güçlendirilmesi ve bu konuda desteklenmesi
için sadece güvenlik desteği değil, iş kurma, yerleşme
ve psikolojik destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. En
önemlisi medya desteği ve oplumsal duyarlılık.
Şiddet eyleminin temelinde yatan saldırganlık güdüsü
öğrenilebilen ve taklit edilen bir olgudur. Medya kullandığı dille ve haberi veriş şekliyle, şiddet üzerine negatif
bir etkide bulunabileceği gibi, şiddeti olumlayarak okuyucunun bu eylemleri içselleştirmesine de neden olabilir.
Bilişim yasasının ülkemizde olmaması bu tür haberlerin
sosyal medyada kontrolsüz verilmesine ve paylaşılmasına
olanak sağlamaktadır
Pişman olan şiddete maruz kalanların itiraflar yayınlanarak farkındalık yaratılmalıdır. Sılanın çıkıp şiddete
maruz kaldığını itiraf etmesi toplumda konunun farklı
açılardan tartışılması yanında tüm basının ve siyasilerinin
gündemine gelmişti.
Ve;
Birçok yapılması gerekenler olduğu gerçeği yanında
şunlarda göz ardı edilmemeli
Şiddetin ve cinayetlerin önlenmesi için, kamu spotlarında “cinayet ve şiddetin çözümsüzlüğü“ vurgulanmalı .
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet için bir eylem
planı hazırlanmalıdır. Okul müfredatlarına vatandaşlık ve
insan hakları dersi girmesi gerekmektedir. (Türkiye’de ilköğretim 7 ve 8. sınıflara “Vatandaşlık ve İnsan Hakları
Eğitimi” (VİHE) ve 10. sınıflara da seçmeli “Demokrasi
ve İnsan Hakları” dersleri verilmektedir.)
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi 2014 yılında Meclis’ten oy birliğiyle geçmesine rağmen henüz işlevsel
olamamıştır. İlgili Bakanlık süratle bu Daireyi çalışır duruma getirmesi gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği
eylem planı içerisinde, kadınların toplumsal fırsatlardan
erkeklerle eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması
ve kadının insan haklarının korunmasına yönelik olarak
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi”
hazırlanmalıdır. Kadınların yetki ve karar alma sürecine
katılımı, eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda yaşadığı
sorunlara ilişkin bir rapor hazırlanmalıdır.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, üniversiteler,
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve medya işbirliği ile güç birliği içerisinde gerçekleştirile bilinir. Kapsamlı ve koordineli çalışmalar sayesinde sonuca ulaşmak
daha kolay olacaktır.
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Sağlık turizmi konusunda gazetemize konuşan KKTC Sağlık Bakanı, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin artık gönül rahatlığıyla
tedavilerini Kuzey Kıbrıs’ta yaptırabileceklerini vurguladı

Hem tatil yapın hem de
sağlığınıza kavuşun
Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Son dönemlerde estetik cerrahide özellikle de
özel sektörde çok ciddi adımlar atıldı. Estetik tedaviler için yurt dışından
ve Güney Kıbrıs’tan hatırı sayılır düzeyde konuk ağırlıyoruz. Bakanlık olarak bunun sorunsuzca devam etmesi için ciddi bir çaba içerisindeyiz.”
KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim,
son yıllarda sağlık alanında çok ciddi adımlar atıldığını belirterek, bunun özellikle sağlık turizmine yeni
bir ivme kattığını vurguladı.

Turizmin bu özel alanındaki gelişmeler konusunda gazetemize açıklamalarda bulunan Besim, KKTC’de
artık daha uygun ve daha kaliteli
sağlık hizmeti sunulduğunun üzerin-
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de özellikle durdu.
Özel hastanelerinin önemli yatırımlar yaptığını söyleyen Besim,
devletin ciddi kontrolü altında tutulan bu sağlık merkezlerine yurt
dışından hastaların da giderek artan
bir ilgisi bulunduğunu anlattı.
Sağlık Bakanı Besim, son dönemlerde özellikle estetik konusunda
ciddi gelişmelere dikkat çekerken,
“Yurt dışından hatta Güney Kıbrıs’tan çok fazla hasta alıyoruz. Çok
değerli Cerrah ve hekimlerin görev
yaptığı bu merkezlerimizde dünya
çapında tedaviler yapılıyor” dedi.
Filiz Besim, İngiltere’de yaşayan
Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs’taki
sağlık turizmin olanaklarından gönül rahatlığıyla faydalanabileceklerini belirterek, şöyle devam etti:
“Yıllardır sağlık turizmini konuşuyoruz. Ancak, sağlığı düzeltmeden bu işe giremezsiniz. Devletin
kontrol ettiği sistemde, devlet ve
özel kaliteli hizmet vermek için el
ele vermeli.
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı
Türkler gönül rahatlığıyla çok daha
ucuza, ailelerinin yanında sağlıktaki
sorunlarını çözebilirler.
Devlet hastaneleri ve özel hastaneler artık kalp tedavisi konusunda
oldukça güvenilir tedaviler sunuyor.
Göz tedavileri, diş ve çene tedavileri en iyi şekilde yapılabiliyor, zaten
tüp bebek konusunda oldukça iyi bir
noktaya gelindi.
Son dönemlerde estetik cerrahide özellikle özel sektörde çok ciddi
adımlar atıldı. Estetik tedaviler için
yurt dışından ve Güney Kıbrıs’tan
hatırı sayılır düzeyde konuk ağırlıyoruz. Bakanlık olarak bunun sorunsuzca devam etmesi için ciddi bir
çaba içerisindeyiz.”
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veren Bakan Besim, sağlık turizmine
yeni bir halka eklemek amacıyla devlet-özel işbirliğiyle “Yaşlı Bakımevi”
projesini hayata geçirmeye çaba harcadıklarına işaret etti.
İngiltere’de yaşayan ve emekli olan
Kıbrıslı Türklerin de yararlanması
amaçlanan yaşlı bakımevlerini kısa sürede hayata geçirmeyi planladıklarını
belirten Besim, şöyle devam etti:
“İlk aşamada birinin Girne’de birinin de Lefke’ye bağlı Yeşilyurt’ta
hayata geçirilmesi planlanıyor. Girne’deki eski Akçiçek Hastanesi binası
restore edilerek hizmete sunulacak.
Yeşilyurt’taki bakımevi ise Yeşilyurt
Hastanesi ile golf sahası yakınına inşa
edilecek. Başka deyişle her iki bakımevinin de hastanelerle çok yakın ilişkisi
olacak.”
Sağlık turizmi için
önemli yatırımlar
Sağlık bakanı Filiz Besim, sağlık
turizmi açısından bu projelere büyük
önem verdiklerini belirtirken, “Yaşlılıklarını burada geçirecek olan konuklar hem tam teşekküllü merkezlerde
eksiksiz sağlık hizmeti alacak hem de
sosyal yaşamdan kopmadan kaliteli zaman geçirebilecek” şeklinde konuştu.
Besim, planlanan bakımevlerinin
restorasyonu ve inşası için önce ülke
içinde, gerekirse de uluslararası alanda
ihaleye çıkacaklarını söyledi.
Bu amaçla standart bir tüzük oluşturulduğunu ifade eden Besim, dünyanın
dört bir yanından konuklara açık olacak bakımevlerinin uzman doktorlar,
hemşireler, psikologlar, fizyoterapistler gibi profesyonel görevlilerin yer
alacağını anlattı.
“Bu ülkede yaşlılığımı geçirmek istiyorum” diyecek herkese kapılarının

açık olacağını aktaran Sağlık Bakanı,
şöyle konuştu:
“Bu üzerinde çok durduğum bir projedir. Bakımevlerinde hem çoğu yaşlının yalnızlığı giderilecek hem de sağlık hizmeti anında sağlanacak.
Bu ada sağlık turizmi için çok uygundur. Yılın 10-12 ayı aydınlık ve
güneşli ülkemize Avrupa’nın güneşe

hasret karanlık ülkelerinden yaşlıların
da geleceğini biliyoruz. Turizmde artık her gelen gelsin yerine, seçkin ve
huzurlu bir yaşam isteyenlere kapımızı
açmalıyız.
Örneğin, Yeşilyurt’ta bakımevi, hastane ve golf sahası iç içe olacak. Bir
tarafta deniz, bir tarafta yeşil narenciye
bahçeleri ve Trodos dağları bulunacak.

Hem golf sahası hem kaliteli bakımevi hem de hastane, muhteşem bir şey
olacak.”
Bakan Filiz Besim ayrıca, sağlık
turizmi ile yaşlı bakımevi projelerini tanıtmak amacıyla şubat ayı içinde
Londra’da geniş kapsamlı bir tanıtım
yapabilmek için çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Yaşlı bakımevi müjdesi
Gazetemize müjdeli bir haber de
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Cyprus Paradise ve Cyprus
Premier için büyük gurur
2018 yılı British Travel Awards (İngiliz Seyahat Ödülleri) sahiplerini buldu; “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’ya
Seyahat Düzenleyen En İyi Tatil Şirketi” ödülünü 6. kez Kuzey Kıbrıs’a her
yıl 20 binin üzerinde turist taşıyan Cyprus Paradise ve Cyprus Premier aldı.
Birleşik Krallık genelinde tüketiciler
ve seyahat profesyonelleri tarafından,
başarı ve üstünlüğün simgesi, tatil ve
seyahat sektörlerinin ‘Mükemmelliğin
Sembolü(Symbol of Excellence)’ olarak bilinen ‘BritishTravel Awards’ (İngiliz Seyahat Ödülleri) sahiplerini buldu.
İngiltere Birleşik Krallık’ın turizm
sektörünün en büyük ödüllendirme yarışması olan ‘İngiliz Seyahat Ödülleri’
töreni, İngiltere’nin Merkezi Londra’da Battersea Parkın’daki Evolution
Centre’de 28 Kasım Çarşamba akşamı, aralarında Kuoni, Thomas Cook,
Thomson, Emirates, P&O ve Brittany
Ferries gibi şirketlerin de yer aldığı
gala gecesinde sahiplerine verildi.
Kazannları tatilciler belirledi
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İngiliz Seyahat Ödülleri’nde; sosyal
medyada veya diğer online hızlı değerlendirme yapılabilecek anketler şeklinde değil, yolcuların veya tüketicilerin
kendi zamanlarını ayırarak yapmış
oldukları değerlendirme sonucunda
ortaya çıkan oylarla kazananlar belirlenmektedir.
İngiliz Seyahat Ödülleri bu yıl da,
en iyi tur operatörü, seyahat acenteleri, hava yolları, kiralık araba şirketleri
gibi kategorilerde yapılan değerlendirmeler içerisinden belirlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
26 yıldır İngiltere’den en fazla turisti
taşıyan, Cyprus Paradise ve Cyprus
Premier şirketi yapılan değerlendirmelerde “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’ya Seyahat Düzenleyen En İyi Tatil
Şirketi” ödülünü 6’ıncı kez kazanmayı
başardı.
Kuzey Kıbrıs’a her yıl 20 binin üzerinde turist taşıyan Cyprus Paradise
ve Cyprus Premier, bu önemli gecede
KKTC’nin gurur kaynağı oldu.
Cyprus Paradise ve Cyprus Premier
Şirketi Direktörleri, Dimağ Çağıner ve

Dr. Muhammet Yaşarata böylesi önemli bir ödülü kazanmanın gururunu yaşadıklarını vurguladılar.
Çağıner: “Turizm adamızda bir
yaşam şekli olmalı”
DMG Yönetim Kurulu Başkanı ve
Cyprus Paradise ve Cyprus Premier
Direktörü Dimağ Çağıner, bu ödülü
2013 yılından beri kazanmaktan çok
büyük bir gurur duydularını söyledi.
Bundan önceki yıllarda olduğu gibi
bu yılki ödülü kazanmak için de tüm
güçlerini ortaya koyduklarını ve yine
emeklerinin karşılığını aldıklarını söyleyen Çağıner, bundan sonra da tüm
güçleriyle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.  
Çağıner, “DMG Grubu olarak yalnız
İngiltere’den değil, diğer Avrupa ülkelerinden ve Türkiye’mizden de ülkemize turist getiriyoruz. Gelecek yıllar içerisinde Cyprus Paradise’ı diğer Avrupa
ülkelerinden de turist taşıyor hale getireceğiz. Turizm adamızda bir yaşam
şekli olmalı ve ülke ekonomisinin can
damarı olduğu hiçbir zaman unutulma-

malı...’ diye konuştu.
Yaşarata: “Başarımız, takım çalışmasının bir sonucudur”
Dr. Muhammet Yaşarata, “Bu başarı,
yıllardır DMG Grubu, Cyprus Premier
ve Cyprus Paradise ailesinin misafirlerine vermiş olduğu kaliteli hizmetin,
servisin ve ilginin bir ürünüdür. Kuzey
Kıbrıs’a taşıdığımız tüm misafirlerimiz bizler için zamanlarını ayırarak oy
vermişler ve onlar sayesinde bu ödül
kazanılmıştır. Bu ödül, gerek İngiltere’de, gerekse Kuzey Kıbrıs’ta çalışan
DMG Grubu, Cyprus Premier, Cyprus
Paradise ailesinin Kıbrıs’taki Otelci ve
Hava Yolu paydaşlarının birlikte hareket etmesi; KKTC’ye taşıdığı turistlere
göstermiş olduğu özverili ve başarılı
hizmetlerin bir sonucudur” dedi. Yaşarata, bu ödülü kazanmalarında emeği
geçen tüm çalışanlarına, misafirlerine
ve paydaşlara teşekkür ederek, hizmetlerini daha da iyiye yukarıya taşımak
için çalışacaklarını ifade etti.
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Uzmanlar, hayvan sevgisinin, çocukların sosyal, duygusal gelişiminde
büyük rol oynadığını vurguluyor ve ebeveynlere öğütlüyor:

Çocuklarınıza hayvan
sevgisi aşılayın

Uzmanlar, hayvan sevgisinin, çocukların sosyal, duygusal gelişiminde büyük rol oynadığını
vurguluyor ve ebeveynlere çocuklarına hayvan
sevgisini aşılamasını öğütlüyor.
Hayvan sevgisinin küçük yaşlardan aşılanması gerektiğini kaydeden uzmanlar, yapılan araştırmalara göre hayvanlarla büyüyen çocukların
hayvan sevgisi olmayanlara göre daha güçlü
karakterde olduğunu belirtiyor.
Uzmanlar, hayvan sevgisiyle büyüyen çocukların, dışa dönük, kendine saygılı, özgüvenili,
disiplinli, kendi kararlarını kendi verebilen,
empati kuran, aile ilişkileri güçlü olan çocuklar
olduğunu ifade ediyor.
Hayvan sevgisiyle büyüyen çocukların
olumsuz duygularla daha kolay baş ettiklerini ve kendilerini daha az yalnız hissettiklerini
kaydeden uzmanlar, hayvan beslemenin, çocuğun kendi kararlarını kendi verebilen bir birey
olma becerisini de arttırdığını kaydediyor.
Dahası uzmanlar, çocuklara, evcil hayvanın
bakımı ile ilgili görev verilmesi gerektiğini kaydedip, bu görevle, çocuğun kendini daha yetkin
hissedip,öz saygı ve özgüvenlerinin gelişimine
katkı sağlayacağı ifade ediliyor.
Evde köpekle büyüyen çocukların, daha fazla
sosyal yetkinliğe sahip davranışlar gösterdikleri ve yetişkinliklerinde de bunu koruduklarının görüldüğünü ifade eden uzmanlar, “Sosyal
yetkinlik, çocukların sosyal gruplara girmesini
kolaylaştırır” diyerek, sosyal desteğin hissedilmesine olanak sağlamanın stresi de azalttığı
vurgulanıyor.

We created a cozy warm place special for you
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Kıbrıs’ta, sendikal mücadelenin önde gelen isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren
Hulus İbrahim, Londra’da, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Dev çınara son veda!
Sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlandı... 87 yaşında hayatını kaybeden Hulus İbrahim için
16 Kasım Cuma günü, Palmers Green Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Hulus İbrahim’in
cenazesi, daha sonra St Pancreas Mezarlığı’nda toprağa verildi. Toplum tarafından sevilip sayılan
biri olan Hulus İbrahim’in cenaze törenine oldukça yoğun bir katılım vardı

Kıbrıs’ta emek, barış ve özgürlük
mücadelesi neferlerinden biri olan PEO
eski başkan yardımcılarından Hulus İbrahim (87), Londra’da son yolculuğuna
uğurlandı.
Kıbrıs’tan Londra’ya ilk gelen kuşaktan olan Hulus İbrahim, toplum tarafından sevilip sayılan biriydi.
13 Kasım’da hayatını kaybeden Hulus İbrahim, ailesi, sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle, gözyaşları arasında
toprağa verildi.
Kıbrıs’ta, sendikal mücadelenin önde
gelenlerinden Hulus İbrahim, İngiliz
döneminde, Türk ve Rum işçilerin vermiş olduğu ortak mücadelede, PEO ve
Türk İşçi Federasyonu’na katlıları ile
biliniyordu.
Hulus İbrahim için 16 Kasım Cuma
günü, Palmers Green Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Hulus İbrahim’in cenazesi, daha sonra St Pancreas Mezarlığı’nda toprağa
verildi.
Hulus İbrahim için anma etkinliği
16 Kasım Cuma akşamı ise Kıbrıs
Türk Toplum Merkezi’nde, Hulus İbrahim için anma etkinliği düzenlendi ve
Hulus İbrahim’in ailesi taziyeleri kabul
etti.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen
anma etkinliğinde, Hulus İbrahim’in
oğlu Elmaz İbrahim duygusal bir konuşma yaptı.
Elmaz İbrahim, babasının yılmaz bir
özgürlük savaşçısı olmasının yanı sıra,
iyi ve neşeli bir baba olduğunu söyleyerek, anılarını anlattı.

akşamı, Hulus İbrahim için vefa gecesi
düzenlemişti.
Hulus İbrahim ve ailesinin de katıldığı etkinlikte, İbrahim sevenleriyle
buluşmuştu.
Vefa gecesinde son konuşmasını yapan Hulus İbrahim, hayat mücadelesini
ve önemli anılarını konuklarla paylaşmıştı. Hulus İbrahim için özel olarak
düzenlenen etkinlikte, dev çınara, Kıbrıs için vermiş olduğu mücadeleden
dolayı teşekkür plaketleri de takdim
edilmişti.
Vefa etkinliğinden 11 ay sonra yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Hulus İbrahim,geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
derdiği mesajı da okudu.
Diğer konuşmalar
CTP Londra Temsilcisi İlker Kılıç
ise, Hulus İbrahim’in mücadele deneyimlerini gençlere aktarmayı başardığını ve onun anılarının çok öğretici olduğunu belirtti.
Londra Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver de, Hulus İbrahim’in, Toplum Merkezi, CTP-Londra Dayanışma
Derneği ve Kıbrıs Türk Demokrasi
Derneği’nin kurucu üyeleri arasında olduğunu vurgulayarak, “Her zaman ya-

şama sevincini korudu. Hulus İbrahim
toplumumuz için önemli bir değerdi,
dev gibi çınardı ve hiç bitmeyen bir
umuda sahipti” dedi.
Anma etkinliğinde, tiyatrocu Hüsnü Kişi, Hulus İbrahim’in çok sevdiği
Nazım Hikmet’in “Hürriyet Kavgası”
isimli şiiri okudu. Sanatçı Hamza Irkad
ve Mehmet Raif ise Hulus İbrahim en
sevdiği şarkıları seslendirdi.
Hulus İbrahim için vefa gecesi
Öte yandan Kıbrıslı Sanatçılar Platformu (UK), 6 Ocak 2018 Cumartesi

Hulus İbrahim kimdir?
Kıbrıs’ın güneyindeki Leymosun’un
Silifke köyünde 7 kardeşin en küçüğü
olarak 1931’de dünyaya geldi. Genç
yaşta işçi temsilcisi olan İbrahim, Türk
ve Rumların ortak sendikası PEO’nun
başkan yardımcılığına kadar yükseldi.
1958’de Londra’ya göç edip, orada yaşam mücadelesine devam eden İbrahim,
1989’da doğduğu topraklara döndü.
Derviş Ali Kavazoğlu ve Fazıl Önder’in yakın arkadaşı olan Hulus İbrahim, anılarını BADEV yayınları altında
çıkardığı ‘Mücadele Yılları’ isimli kitabında toplamıştı.

Ürün Solyalı anma
etkinliğine katıldı
Anma etkinliğine, Kıbrıs’tan CTP
Parti Meclisi Üyesi Ürün Solyalı da katıldı.
Solyalı burada yaptığı konuşmada,
Hulus İbrahim’in, adada, barış, demokrasi ve özgürlük için bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan mücadele ettiğini, genç kuşaklara da örnek olduğunu
vurguladı.
Solyalı, konuşmasında, KKTC Başbakanı ve CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman’ın Hulus İbrahim için gön-
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“Yaşlandık, ölmeden mürvetinizi görelim” diyen ailelerinin isteğiyle, 55 yıl önce hayatlarını
birleştiren, Tahir ve Şerife Taştan çifti, North Cyprus’a yaşam öykülerini anlattı

bazladık, saldık fırına.
Davulcuynan zurnacı Sütlüce’den geldiydi. O zaman gelin evinden bir yastık verirlerdi, köyün gençleri toplanır, o yastığı kim
damada ulaştırırsa, damat ona para verirdi.
Adetdendi. Düğünden sonra, abamın evi
boştu, oraya evlendik. Yavaş yavaş evimi
yaptım. 11 yıl mücahitliğim var.”

Arıdamı’nda doğmuşlar, özlemini hala çekiyorlar... Bir zamanlar Kıbrıs’ın en güzel köylerinden biri olan, dağ yamacındaki Artemi’de (Arıdamı) dünyaya gelmiş, her ikisi de…Yatırım
olmayınca, köy sakinleri, teker teker terk etmiş köyleri Artemi’yi… Şimdilerde, bom boş olan
köyden, en son Tahir ve Şerife Taştan çifti ayrılmış. Köyünü terk etmek zorunda kalışının hüznü hala yüreğinde Tahir dayının… Geçmişe olan özlemi ise sevgiyle bakan gözlerinde…

“Dışarı adım atamazdık”
Annesi Ayşe, babası Hüseyin Ahmet olan
Şerife hanım, 11 Şubat 1942’de Artemi’de
doğdu. 7’si erkek 9 çocuklu bir ailede büyüyen Şerife hanım, hiç okula gitmemiş.
Hayvancılık yapan bir ailede, maddi sıkıntı çekmemiş ama hem baba baskısı, hem
de abilerinin baskısıyla büyümüş.
“Okula gidemedim, hiç okumadım” diyor üzüntüyle, “Göndermediler. Babam
geri kafalıydı, okuyup da ne olacan derdi.
Kıyafetimiz biraz açık olsa, dışarı bir adım
atamazdık. Dizlerinin dibinden ayırmadılar
bizi… Okula giderdik, çok geçmezdi, gelip
alırlardı, hade işe diye. Gomadılar, gidemedik. İşe giderdik. Erkekler ilkokula gadar
gitti. Ben da istedim ama, bubam gomadı.
Babamın hayvanları vardı, yardım ederdik. Yalınız baş edemezdi. Tarlada da işledik evde da. Babamın çok hayvanı vardı.
Kız, okusa ne olacak derdi. Yalınız da yetiştiremezdi, yardım ederdik mecburen. Anneme de yardım ederdik, mutfakta. O zaman
buzluk yoktu. Bozulmasın diye serine ko-

“Gomşuyduk, garı goca olduk”
Bir zamanlar Kıbrıs’ın en güzel köylerinden biri olan, dağ yamacındaki Artemi’de (Arıdamı) dünyaya gelmiş, her ikisi
de…
Yatırım olmayınca, köy sakinleri, teker
teker terk etmiş köyleri Artemi’yi…
Şimdilerde, bom boş olan köyden, en
son Tahir ve Şerife Taştan çifti ayrılmış.

“Çok çektik çok”
“Hala içim yanar” diyen Tahir dayı,
şöyle devam ediyor:
“Köye her gittiğimde hasta olurum,
gelirim iki gün yatırım. Yeni yaptıydım
evimi. Gocagarıyla 6 ay kalabildik. Veran
oldu. Söktüler mertekleri aldılar. Görürüm
maraz ederim. Altyapı yoktu. Ne elektrik,
ne su. Rahmetlik Denktaş’a gittiydik, ne
olacak diye. O da o köyü ‘kaldıracayık’
dedi. Uzun süre kalmaya devam ettik,
sonra mecburen Geçitkale’ye taşındık. En
son ben geldim. Bunları da 40 yıldır tamir
ederim. Akıdır. Sevinemedik. Çok çektik
çok. Okul yoktu, gızım Filiz’i bisikletinan
Gönendere’ye götürürdüm.”
Köyünü terk etmek zorunda kalışının
hüznü hala yüreğinde Tahir dayının…
Geçmişe olan özlemi ise sevgiyle bakan
gözlerinde…
55 yıldır aynı yastıkta
Güneş yeni batmıştı, her ikisi de kapıda
karşıladı North Cyprus’u, büyük kızları
Filiz hanımla birlikte.
55 yıl önce, “Yaşlandık, ölmeden mürvetinizi görelim” diyen ailelerinin isteğiyle, 55 yıl önce birleştirmişler hayatlarını.
O gün bu gündür, bir an olsun birbirinden ayrılmayan Taştan çifti, sevginin,
saygıyla beslendiğini vurgulayanlardan.
Saygı olmazsa, sevginin de olmayacağını
ispat edenlerden…
“Gomşuyduk, garı goca olduk” diyen
Tahir Taştan, 22 Nisan 1944’te, Artemi’de
doğdu. 74 yaşında. Annesinin adı Fatma,
babasının Osman. Çiftçilikle geçimini
sağlayan, 4 çocuklu ailenin en küçük evladı. Kendi tabiriyle, “Kazan dibi”. “Annem, babam, abilerim ve ablam rahmetlik
oldu, galdım yalnız” diye başlıyor yaşam
hikayesini anlatmaya.
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İlkokulu Artemi’de , ortaokulu Gönendere’de okuduktan sonra, okul hayatı
sona ermiş Tahir dayının. TMT’ye yazdırmışlar, yıllarca askerlik yapmış. 1974’te,
Telefon Dairesi’ne girmiş, memurluktan
emekli olmuş. “Çok şükür, iyi, kötü geçiniyoruz” diyor Tahir dayı ve devam ediyor:
“Askeridim. Yaşım gücüktü. Ben nöbete giderdim, babam da arkamdan fenerinan gelirdi. Yalnız bırakmazdı beni hiç,
çok düşkündü.
Artemi, Türk köyüydü. 1974’ten sonra
yatırım olmadığından hepimiz tek tek göç
ettik diğer köylere. Şimdi yalnız bir çoban
var köyde, o da hayvanlarına bakar.
O yıllarda herkes mal zenginiydi, para
yoktu. Malı vardı herkesin. Para yoktu.
Herkes eker biçerdi, bazısı da limana işlemeye giderdi. Geçinirdi herkes, şimdiki
gibi değil. Bir okka domates oldu 15 lira.
O zaman herkesin evinde ekiliydi sebzesi,
zerdalisi. Şimdi hep hazır. Pamuk bile ekilirdi, evlere. Kolaylık oldu, tembellik başladı. Torunu yollasan bakkala, ver anahtarı daksinin der sana. Yayan gitsin üşenir.”
5 evlat 12 torun
Babasının münasip gördüğü komşu kızı

Şerife hanımla 1963’te evlendiklerini anlatan Tahir Taştan, o yıllarda abilerinin ve
ablasının çoktan evlendiğini anlatıyor.
“Geçmişte, büyüklerin sözü üstüne söz
söylenmezdi” diyen Tahir dayı, hayatını
birleştirdiği Şerife hanımla 3’ü kız, 5 evlat yetiştirmiş. Torunlarının çocuklarını
gören Taştan çifti, hepsi de birbirinden
değerli 12 torunu kucağına almış.
1965’te Filiz’i, 1968’de Osman’ı,
1970’te Ayşe’yi, 1972’de Fizgün’ü,
1977’de de İsmail’i kucağına aldığını anlatan Tahir dayı, Londra’daki oğlu İsmail,
gelini ve torunlarının hasretini çekiyor.
Şerife hanımla evli olduğu sürece, birbirlerine acı bir söz dahi söyleyemediklerini anlatan Tahir dayı, sözlerini şöyle
sürdürüyor:
“Babamız kahvedeyken, biz kahveye
gidemezdik. Bırak kahveyi köyden dışarı çıkamazdık. Bırakmazlarıdı bizi. Saygı
vardı, ben babamın karşısında ayak ayak
üstüne atmadım, ne da sigara içtim. Oğullarım da benim yanımda içmez. Anne-babadan ne gördüysek, evlatlarımızı da öyle
yetiştirdik. Abam, hem abilerim evlendiydi, bir ben galdıydım. Babam, ‘Yaşlandık,
mürüvvetini görelim, komşu kızını da
sana alalım’ dedi, seslenemedim. Tamam
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yardık yiyecekleri. Hayvan kesince kaynatırdık, kavururduk. Bozulmadan tüketirdik.
Köyde dükkan bile yoktu.
Evlendireceyik dediler, ses edemedik.
Abim, Tahir’in ablasıynan evliydi. Seni da
Tahir’e verelim dediler. Kör da olsa, topal
da olsa, onlar alacan. O’nlar dediysa bittiydi. Büyükler ne derse, o olurdu. Bir şey
gonuşamazdık. O’nlar anlaştılar, bize söz
düşmezdi.
Tahir’in babası, hem abisi dünürcülüğe
geldi. Lokumunan gül getirdilerdi. Tahir
yoktu. Ben utanırdım çok. Kapı arkasına
saklandıydım. Görümcem geldi, hiç unutmam. ‘Gel böyle olmaz’ dedi. Gittim, Allah’ın emriynan istediler. Babam da verdi.
Kahve yaptım, lokumlardan ağırladım.
Sonra gelip ipliknan yüzük ölçüsü aldılar,
nişan takdık. Nikahı kıydık, herkes evine.
Tahir geldiğinde, yabancı gibi giderdi, yolladamazdım bile… Düğünden önce, haddin
ne da beraber gezmeye gidecektin. O kendi
evinde, ben kendi evimde kaldık. Düğün
olmadan göremedik birbirimizi. Daha da
gomşuyduk. Sene bitmeden düğün oldu.
Lefkoşa’da dünürümüz onarttı beni. Gelin
onarıcıyı ‘Ne gaşını alacan, ne boya yapacan’ diye tembihlediler. Duağımı koydular,
fotoğrafçıya gidip köye geldik. 3 gün, 3
gece düğün oldu. Sonra evimize gittik.
19 Mayıs’a bile, ceketimin bağzı açıktır
diye götürmedi abim bizi, hem da gidelim
diye bütün işleri yaptıydık. Ağla ağla kör
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olduyduk. Babam bile acıdıyı bize.
Şimdiki gibi değildi o zaman. Gezme
yoktu çok. Şimdi herkesin elinde bir telefon. Sarmaş dolaş. Evlenirler, bir ay sonra
ayrılırlar.”

Haber

Tahir dayıyla, hep mutlu olduğunu anlatan Şerife hanım, eşiyle mutluluğu da, acıyı
da paylaştığını belirterek, uzun yıllar mutlu olmanın sırrının, birbirlerine duydukları
saygıdan kaynaklandığını anlattı.

dedik. Ben evde, abim Cemal’la gittiler,
kızı istediler. Geldiler, nişan oldun dediler.
Yıl 1963. Yüzümde daha sakal yoktu. 3
gün, 3 gece düğün yaptık Arteni’de. Davul
zurnalar çaldı, fırına yemekler gondu”.
“Ne o beni kırdı, ne de ben onu”
“Ne o beni kırdı, ne de ben onu” diyen
Tahir dayı, geçmiş yıllarda sevginin dahi
daha kıymetli olduğunu vurguladı.
Zamanın değiştiğini ifade eden Tahir
dayı, yaşam şartlarının günden güne zorlaştığını, güven duygusunun azaldığını
belirterek, geçmişte, kapı pencerelerinin
açık bırakıp yattıkları örneğini verdi.
Tahir dayı, şöyle devam etti:
“Şimdi zaman değişti. O yıllarda konuşamazdık bile. Evlerimizi bir duvar ayırırdı. Her gün görürdük birbirimizi. Babam,
komşu kızını alalım sana dedi. Seslenmedim. Dünürcülüğü babam yaptı, beni evde
bıraktılar. Eve geldiğinde, hayırlısı dedi.
Ben da teşekkür ettim. Şimdiye kadar geçindik, bin şükür olsun. Sevgisi, saygısı
hiç eksilmedi. 1963’te nişanlandık, sene
devrilmeden düğün oldu. 3 gün, 3 gece
düğün yaptık. Erkekler gahvede, kızlar
gelin evindeydi. O zaman adet öyleydi.
Yemeli, içmeli yaptık düğünü. Hayvan

17

Haber

NorthCyprus

UK

ARALIK 2018 Facebook.com/NorthCyprusUK

Facebook.com/NorthCyprusUK

ARALIK 2018

“Öp babanın elini” 23 Mart’ta sahnede

ğin biletlerinden alarak, bizleri izlemeniz,
hem keyifli birkaç saat geçirmeniz, hem de
bu hayır kurumuna yardım etmenin huzurunu yaşamanızdır.
Bu arada iş adamlarımıza ve ticari kuruluşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu
etkinliğimizin programını içeren kitapçığa
bir sayfalık reklam vererek bizleri destekleyebilirsiniz. Bu reklamların ücreti de atla
deve değildir. Yalnızca £150.00’dir. Bu ücrete karşılık, reklamınızın yanında, oyunu-

muzu izlemeniz için sizlere iki kişilik VIP
davetiyesi verilecektir.
Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu yeni
oyunuyla, 23 Mart 2019 Cumartesi akşamı saat 19.45’te Edmontondaki Latymer
Okulunun büyük salonunda sahne alacak.
Araba park sorunu olmayan bu salonda
buluşmayı arzuluyoruz. Tarihi ve saati, bir
kenara not ederseniz sevinirim.”
Geçtiğimiz yıl, Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu tarafından sergilenen tiyatro oyunu

UK

Yarım litre
zeytinyağı
30 bin TL’ye
satıldı!

Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu ‘Öp babanın elini’ oyununu yeni yılda sahneye taşıyor…
Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin ‘Kahkaha tufanı’ Balıkçıoğlu Kabere
Tiyatrosu ‘Öp babanın elini’ isimli yeni
oyununu sahneye taşıyor. Tiyatro sanatçısı Osman Balıkçıoğlu sosyal medya hesabıündan yapmış olduğu paylaşımla ‘Öp
babanın elini’ adını taşıyan yeni oyunlarını
23 Mart 2019 tarihinde sahneye taşıyacaklarını yazdı. Edmonton, Latymar Okulu’nun büyük salonunda gerçeleşecek olan
tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına
çıkacak olan Balıkçıoğlu kabere Tiyatrosu’nun büyük ilgi görmesi bekleniyor.
‘Öp babanın elini’ isimli tiyatro oyun
Şadiye Balıkçıoğlu ve Osman Balıkçıoğlu
imzasını taşıyor…
Osman Balıkçıoğlu, “Öp Babanın Elini”
isimli tiyatro oyununu mutlulukla duyurarak, yoğun bir çalışma temposu içine girdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı
“Siz benim 74 yaşında olduğuma bakmayın. Allah’a şükür enerjimden birşey
kaybetmiş değilim. Şimdilik dimdik ayaktayım. 23 Mart’ta sergileyeceğimiz “Öp
Babanın Elini” isimli oyunumuzun çalışmaları başladı. Keyifle bu çalışmaları sürdürecek ve 23 Mart’a hazır olacağız.
Siz değerli kardeşlerimizden ricamız, bu
bir hayır kurumuna destek amaçlı etkinli-
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sosyal sorunlara temas etmişti ve izleyenleri hem düşündürdü hem de kahkaha boğmuştu. Çok farklı karakterle günümüzün
sosyal sorunlarını başarılı bir şekilde seyircilere yansıtan Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu, “Öp Babanın Elini” isimli tiyatro
oyununu şimdiden heyecan dorukta.

Kıbrıs’ın da asırlık zeytin ağaçları var... İnsanlık için önemli erdem ve değerlerin, aynı zamanda barışın da
sembolü olan zeytin ağacı, güzelim adamızda, nesillerdir yetiştiriliyor. Ülkemizde de anıt zeytin ağacı niteliğinde yüzlerce zeytin ağacı mevcut ve bu ağaçların da bu kapsamda değerlendirilmesi bekleniyor
dıktan) sonra kendi suyunda bekletilmesi ile yapılıyor.
Çakıstez, golyandro tohumları, kekik,
limon, gannavuri (kenevir) zeytinyağı
ve sarımsak eklenerek servis ediliyor.
Hatif ekşimtırak tadı ile çakıstez, sağlık
ve lezzet sunarken, zeytinli bulla (zeytinli bitta), zeytinyağlı salata ve zeytinyağlı diğer lezzetler de Kıbrıs mutfağında önemli yere sahip.

Hasan KARLITAŞ
Adanın en önemli ağacı, “ağaçların
kralı” olan zeytin, yüzyıllardır değişik kültürlerden, farklı uygarlıklara ev
sahipliği yapan ve Kıbrıs adasında yaşayan insanların, nesiller boyu devam
ettirdiği vazgeçilmez alışkanlıklarının
başında geliyor.
Zeytin ağacı, tarihin her aşamasında,
ekonomik değeri ve günlük yaşamdaki
öneminden dolayı, Akdeniz’de kurulan
bütün uygarlıkların vazgeçilmez bir
parçası olmayı başardı. Kıbrıs da tarih
sürecinde bundan fazlasıyla nasibini
aldı.
Zeytin ağacı, kutsallığın, bolluğun,
adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, ölümsüzlüğün,
arınmanın ve yeniden doğuşun, kısaca
insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolü. Zeytin ağacı, aynı
zamanda barışın da sembolü. Zeytin
ağacının, dünya üzerinde yetişen ve yetişmekte olan bütün ağaçların ilki olduğu söyleniyor. Mısır, Yunan, Roma ve
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Anadolu medeniyetleri, çağlar boyunca
zeytin ağacının nimetlerinden yararlandı.
Ülkemizde hem zeytin, hem de çakıstez adına festivaller yapılıyor. Çakıstez

(yeşil zeytin), ise Kıbrıs’ta hem kahvaltıların, hem de yemek sofralarının en
önemli parçalarından.
Çakistez, henüz pişmemiş çiğ (yeşil)
zeytinlerin toplanıp dövüldükten (kırıl-

Yarım litresi 30 bin TL’ye satıldı
Cittaslow Seferihisar’da geçtiğimiz
ay düzenlenen ‘’ Tarım Şenliği ‘’ kapsamda yapılan müzayede de dünya rekoru kırıldı.
1800 yıllık zeytin ağacının yarım litre
yağı, bu yıl 30 bin TL’ye satıldı...
Ülkemizde de anıt zeytin ağaçları
kapsamında yüzlerce zeytin ağacı mevcut.
Zeytin, zeytin ürünleri ve zeytinyağı,
bu kapsamda ülkemizde de değerlendirilmeli....
Fotoğraflar : Seferihsar ve Kıbrıs’taki anıt ağaçlar
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Yeşil Lefke’nin bağrından çıkan, ülkemizin yetiştirdiği ünlü şairlerden Fikret Demirağ,
ölümünün 8. yıldönümünde, bir dizi etkinlikle anıldı

Lefke şairini unutmadı
Doğduğu topraklarda şiirleri yankılandı... Demirağ’ın çocukluğunun geçtiği Lefke’de, II. Uluslararası Fikret
Demirağ Şiir Festivali düzenlendi. İsrail, İran, Avusturalya, Portekiz, Türkiye, Güney Kıbrıs ve ülkemizden birçok sanatçının katıldığı festivalde, Fikret Demirağ’ın şiirleri seslendirildi, sergi açılışı ve ağaç dikimi yapıldı
Hasan KARLITAŞ
Ülkemizin yetiştirdiği, Lefke’li ünlü
şair Fikret Demirağ, ölümünün 8. yıldönümünde, bir dizi etkinlikle anıldı.
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği öncülüğünde, Lefke Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ve diğer bazı sponsorların
katkılarıyla, Demirağ’ın çocukluğunun
geçtiği Lefke’de, II. Uluslararası Fikret
Demirağ Şiir Festivali düzenlendi.
İsrail, İran, Avusturalya, Portekiz,
Türkiye, Güney Kıbrıs ve ülkemizden
birçok sanatçının katıldığı festivalin ilk
etkinliği, Lefke Gazi Lisesi’nde yapıldı.
Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği adına konuşan sanatçı Zeki Ali, festivalin önemli bir içeriğe sahip olduğuna dikkat çekerek, şiirin getirdiği barış
çağrısıyla bir araya toplandıklarını ve
Demirağ’ı andıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından şair Fikret Demirağ’ın kendi sesinden şiir dinletisi
yapıldı.
Etkinlikte daha sonra Demirağ’ın şiirleri seslendirildi ve anıları paylaşıldı.
Fikret Demirağ 2. Uluslararası Şiir
Festivali’nde, Bademliköy Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde ağaç dikimi, şiir
ve müzik dinletisinin yanı sıra, Lefke
Bandabuliyası’nda Fikret Demirağ Şiir
Odası’nda sergi açılışı ve şairin doğduğu ev ziyaret edildi.
Fikret Damirağ’ın şiirlerinden
bazı örnekler
BİR SABAH SEVGİYLE
UYANDIR BENİ
Acımın alnından öperek uyandır bir
sabah beni
dışarıda güneşi ve baharı yağarken
yağmur.
Yüreğimde bir müzikle uyandır beni
tüy parmaklarını ağrıyan yerlerimde
gezdir.
Saçlarımdan zamanı geçirerek uyandır bir sabah.
Sen günün şiiri ol, ben şarkını besteleyeyim.
Sen narin bir nar fidanı gibi salın
rüzgarda
ben yanında yaralı bir dize gibi durayım.
Aşk ve şiirle barışan bir dünyaya
uyandır bir sabah beni.
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Sbir
izinAda’nız
var.

Burada bambaşka
bir hayat var.

LEFKE’YE ŞARKI
Çocukluğumu bıraktığın o kasabada
çocuk yüzümü ve çocuk sesimi benim
anımsayan uzak bir yüz kaldı mı
Susmuş maden borusu, kapanmış
ocaklar
tozlanmış ağaçlar, evler, anılar
artık taşlaşan dünyaya bir ağıt mı
İlk sevgilimin yüzü, babamın yüzü
artık neyi simgeliyorlar bu taş dünyada
neyi simgeliyor çocukluğum o kasabada.
KARDEŞİM, BARIŞI NE ZAMAN YAPACAĞIZ?
Bizi acıyla sözlediler, ama
Ey barış, biz senin nikahlınız;
Seninle gireceğiz eninde sonunda
Şarkıların altından geçip
Ve silahlarımızı dışarıda bırakıp
Güzel günlerin dünya evine.

welcometonorthcyprus.co.uk
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Esra Uluçaylı
esra_ulucayli@hotmail.com

Kendinden Başla
Sabah kalktığında burnuna gelen yasemin kokusu gibi…
Ciğerlerinde bir nefes; gözlerinde yaşam…
Şarabın verdiği o mayhoşluk gibi…
Dudaklarda hafif bir gülümseme..
Erol Evgin de söylüyor; “İşte öyle bir şey”
Nasıl bir şey peki?
Nedir bu “şey”?
Paspasın altında değil.
Cüzdanlarınızda değil.
İnstagram, facebook hayatlarında değil.
Giydiğiniz kıyafetlerde değil.
Bu “şey” içinizde…
Attığınız her adımda; her anınızda sizinle…
Çünkü o “SİZİN”.
Satın alamazsınız onu..
Borç veremezsiniz…
Ama paylaşabilirsiniz…
Paylaştıkça; binbiriyle karşılaşırsınız
Aynı nar gibi; bolluğuyla, bereketiyle
Bulmaca gibi başlattığım yazım aslında tek bir şeyden bahsediyor...
Tek ama en yüce olan “SEVGİ”
***
Yoğun bir dönemden geçiyoruz…
Pahalılığıyla; yaşam koşullarıyla; Dünya zor sınavını “ yine” veriyor…
Haliyle herkes birbirine çatma telaşı içine giriyor…
Tek bir suçlu arar gibi;
Dedikodular havada, tartışmalar kapıda…
“Kime, nasıl bağıralım da içimizdeki isyan sönsün?” modu popülaritesini koruyor.
Hayat stresi; iş ortamına, eve, kişiler arası ilişkilere yansıyor ve sonuç;
“Mutsuzluk”
Sosyal medyada 32 dişin gözüktüğü kareler; arka planda kavga ediyor…
Güzellik, sevgi mesajları yazan insanlar; birbirinin dedikodusunu yapıyor…
Ve tabi ; Dünya daha da beter hale geliyor…
***
Vazgeçin;
Doğru okudunuz vazgeçin…
Zorluklara zorluk eklemeyelim…
Kişilerle uğraşmaktan vazgeçip çözüm odaklı olmaya endekslenin…
Dedikoduyu bırakın; gerçekten size bir şey kazandırmıyor; tam tersi kaybettiriyor…
Umutsuzluğa mı düştünüz? Elbet bir yerlerde küçük de olsa sarılacağınız bir
şey vardır. Onu düşünün.
Eğer Dünya zor bir dönemden geçiyorsa; insanoğlunun “bir” olmayı başaramamasından geçmiyor mu?
Ego savaşlarından; ben büyüğüm; sen küçüksün meselelerinden geçmiyor mu?
Nerede içinizdeki sevgi; nerede bıraktığınız çocukluk?
Hala bir yerlerde duruyor…
Hala o sizinle…
Karanlığın içindeki mumu bulmak sizin elinizde…
Kendinizi yeşertin ki çevreniz yeşersin…
Çevrenizi yeşerkin ki ülkeniz yeşersin…
Ülkenizi yeşertin ki Dünya’nız yeşersin…
***
Sevmek zor değil ki…
Herşeyi sevebiliriz…
Yediğimiz yemeği; toprak kokusunu; herşeyi herşeyi…
Hatta yeni gelecek 2019’u şimdiden sevelim
Belki biz azacık değişirsek;
Dünya da iyilik kapısını aralar ha?
Ne dersiniz?
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Kıbrıs’ın en güzel mekanı:

Thrones Club

Bir NorthernLand Group kuruluşu
olan Thrones Club eğlence dünyasına
yeni bir marka kazandırdı…

Kıbrıs’ın en güzel eğlence mekanı Thrones Club, geçtiğimiz
ay hizmete girdi. Bir Northenland kuruluşu ile hizmete giren
Thones Club, adanın en prestijli
eğlence mekanı oldu. Işıklandırma sistemi, sahnesi ve şovlarıyla
göz kamaştıran mekan hizmete
girdiği günden beri konuklarına eğlencenin en güzelini yaşatmaya başladı.
550m²’lik alanı, 800 kişilik
kapasitesi, 16 Locası ve 75 bistrosu ile sınırsızca dans edip eğlenebileceğiniz harika bir mekanı Kıbrıs ile buluşturan Thores
Club Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri saat 22.30 ve
04.00 arasında hizmet veriyor.
Ülkemizin en gözde DJ’ler
arasında yer alan Umut Özsoy’un çaldığı birbirinden güzel şarkılarla buluşan eğlenceseverler, Thorenes Cub’ta her
hafta farklı şovlar ve sanatçılarla bul;uşuyorlar.
Eylem’de konuklar arasındaydı
Kıbrıslı ünlü sanatçı Eylem,
geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs’ta
idi. Kıbrıs’ta bulunduğu süre
içerisinde Thrones Club sahibi,
genç işdamı Koral Bozkurt’un
konuğu oldu. Geceye annesi İlkay Ünsal ile birlikte katılan
genç sanatçı harika bir gece
yaşamanın mutluluğu içerisindeydi.
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“Hayata küçük bir ARA”
Lefkoşa’da yenin trend... Ana işleri ayakkabı üretimi olan Meta ailesi, bambaşka bir sektörün kapılarını
araladı ve “Ara Coffee Shop” isimli kahve dükkanıyla, başkent Lefkoşa’da yeni bir trend yarattı. “Hayata küçük bir ara” sloganıyla kapılarını açan “Ara Coffee Shop”ta, işin en ince sırlarını bilen “ustaların ustası” diye tabir edilen kişiler hizmet veriyor
Kahve, hayatımızda önemli bir yere
sahip. Türk kahvesinden sonra mocha,
latte, cappuccino, americano gibi kahveler de günlük hayatımıza girdi. Kahveye karşı bu talebi gören Meta ailesi,
başkent Lefkoşa’ya “Ara Coffee Shop”
adıyla, samimi, sıcak ve kaliteli bir mekan kazandırdı.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü arkasında,
birçok iş merkezinin hemen yakınında
hizmet vermeye başlayan bu sıcak mekan, ‘hayata küçük bir ara’ sloganıyla
kapılarını açtı.
Mekanın tasarımları, iç mimarlar Şölen Üstüner ve Nezire Coşar’a ait. Burcu Üstüner de, bu güzel mekanı fotoğraf karelerine yansıttı.
Mekanda, geniş seçenekli kahve ve
sıcak-soğuk içecekler dikkat çekiyor.
Ayrıca, günlük sandviç, donut ve pastalar da kahvenin yanında yiyebileceğiniz
atıştırmalıklar.
Mekanın üst katında, özel tasarlanmış
toplantı odası da, çalışma ortamı olarak
ideal bir seçenek. Ayrıca, kahvenizi yudumlarken, kart oyunları oynamak, ya
da kitap okumak mümkün.
Pazar hariç her gün saat 24:00’e kadar hizmet veren Ara Coffee Shop’taki
yenilikler ve etkinlikler, Facebook ve
Instagram sayfalarından da takip edilebiliyor.
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Kahve tutkunu iken, kahve dükkanına sahip oldular
Yılların ayakkabı üreticisi Mehmet
Meta’nın sahibi olduğu işletme, bir aile
şirketi.
Anne Fatoş Meta’nın vefatı sonrası

kafa kafaya veren Meta ailesi, farklı bir
iş sektörüne daha girmeye karar vermiş.
Şirket sahiplerinden Muzaffer Meta,
hem kendi, hem de Kıbrıslıların kahveye olan tutkusundan ötürü yeni bir marka yaratarak, bir kahve dükkanı açmaya

karar verdiklerini belirtiyor. Hep bir
kahve dükkanı açma hayali olduğunu
söyleyen Meta, içerisinde bulundukları
dükkana ciddi yatırım yaparak, en iyi
kahveyi yapma hedefiyle yola çıktıklarını ifade ediyor.
“Ara Coffee Shop”, yerli üretimi
destekleme konusunda çok hassas. Bu
nedenle nitelikli kahve konusunda yine
yerli bir firma ile çalışıyorlar.
Brezilya’dan ithal edilen yeşil kahve
çekirdekleri, adamızda kavrulduktan
sonra, “Head Barista” Burak Onat tarafından büyük bir titizlikle öğütülüp,
sonrasında, farklı lezzetteki kahvelere
dönüşüyor. Hizmet sektörüne yıllarını
vermiş olan Burak Onat, kahve hakkında derin bilgiye sahip.
Onat, kahvenin kavrulmasından öğütülmesine, demlenmesinden sunumuna
kadar tüm aşamalarında ileri bilgi ve
tecrübeye sahip bir barista.
Burak Onat, “Ara Coffee Shop”a gelenler için özenle kahve hazırlayıp, oldukça hoş sunumlar yapıyor.
Kahveyi bir sanat olarak gören Burak
Onat, “Para için yapılan sanat değil,
sanat için yapılan sanat kıymetlidir ve
para eder” diye özetliyor.
“Taze ve iyi kahve yapıyoruz”
Baristalığı sadece mesleki anlamda

değil, bir kahve tutkunu olarak sahiplenen Burak Onat, şöyle diyor:
“Nitelikli kahve yapabilmek için
kahve çekirdeğinin, topraktan fincana
kadar geliş hikayesini bilmek ve önemsemek gerekiyor. Biz, taze ve iyi kahve
yapmaya, kahve demlemenin bilimine
sadık kalmaya çalışan bir işletmeyiz.
Hangi kahvenin, hangi sıcaklıkta,
hangi PH değerlerindeki suyla ve ne
şekilde öğütüldüğünü bilmeyen, kahve
çekirdeğinin hikayesini bilmeyen, anlamayan birisi, baristalık yapamaz, yapmamalı! Bunları bilmeden yapan birisi,
nitelikli kahve değil, nitelikli dolandırıcılık yapıyor demektir. Çünkü kahve
yapmak bir bilimdir. Bu sektörde iş olsun diye olanlar, nitelikli kahve kültürü
yaygınlaştıkça, zaten bir süre sonra yok
olacaklardır.”
Kahveye süt ve şeker
konulmamalı...
Kahve söz konusu olunca kendini faşist olarak niteleyen Burak Onat, “Kahvenin en güzeli, hiçbir katkı maddesi

katılmadan içilendir. Mümkün olsa,
kahvelerde şeker ve şurup gibi tatlandırıcı maddeleri hiç kullanmak istemem.
Fakat insanlar, kahveye, ısrarla bir şeyler katmak istiyorlar. Benim için bu konuda en masum olan şey süttür. Sütü de
sadece kafein direnci düşük olan insanlara öneriyorum” şeklinde konuşuyor.

nitelikli bir kahve içmek için mutlaka
“Ara Coffee Shop”a uğramalarını öneriyor.

“Kahve kültürü konusunda
farkındalığı arttıracağız”
Şirket sahiplerinden Muzaffer Meta,
“Head Barista” Burak Onat ile tanışmış
olmalarından ve birlikte iş yapmalarından oldukça memnun. Kahve kültürü
konusunda kendini her geçen gün geliştiren Meta ailesi, doğru kahvenin nasıl
yapıldığı ve nasıl içilmesi gerektiği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla
“workshop” ve tanıtım gibi etkinlikler
düzenleme hedefinde olduklarını belirtiyor.
İngiltere’de oturmuş bir kahve kültürü olduğunu söyleyen Meta ailesi,
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere
sesleniyor ve Kıbrıs’a geldikleri zaman
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Tarih yeniden canlandı
Vounous Sempozyumu çerçevesinde hazırlanan eserler, Lefkoşa Bedesten’de sergilendi. Sergide, Kıbrıs’ın zengin tarihinden kesitler sunuldu
Hasan KARLITAŞ
Çatalköy’de, Vounous Sempozyumu
çerçevesinde hazırlanan eserler, geçtiğimiz aylarda, Lefkoşa Bedesten’de
sergilendi.
Kıbrıs’ın zengin tarihinden kesitler
sunan sergi, sanatseverler ve izleyicileri
tarafından büyük beğeni topladı.
Büyük emek verilerek hazırlanan serginin açılış konuşmasını yapan seramik
sanatçısı Rauf Ersenal, ülkedeki insanlık tarihinin, ülke dışına kaçırılan eserlerden esinlenerek hazırlanan eserlerle,
ülkeden koparılan bağlarının yapay da
olsa yeniden yaratıldığını anlattı.
Ersenal, ülkedeki kültürel mirasın
ülkeden kaçırılmasına tepki olarak bu
etkinliklerin yapıldığını ifade ederek,
hedeflerinin burada üretilen eserlerle,
Çatalköy’de, açık hava müzesi açmak
olduğunu söyledi.
Ersenal, ayrıca Bronz Çağı Eğitim
Merkezi’ni de devlet desteği ile açmak
istediklerini kaydetti.
Hulusioğlu: Tarihi mekanları gün
yüzüne çıkarmak önemli
Sempozyum ve serginin hazırlanmasında sponsorluk desteğini esirgemeyen
Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet
Hulusioğlu da, sempozyum ve sergiye
emek veren sanatçılara teşekkür ederek,
sempozyumda üretilen eserlerle bugün
sergi açıldığını kaydetti.
Vounous projesinin değerli bir proje
olduğunu ifade eden Hulusioğlu, tarihi mekanları gün yüzüne çıkarmanın
önemli olduğunu, ayrıca kaçırılan eserlere dikkat çekmek ve devlet tarafından
geri istenmesi adına bu projelere sahip
çıktıklarını söyledi.
Hulusioğlu, atölye oluşturmak için
çalışma yaptıklarını da ifade ederek,
devlet ile işbirliği içinde kültürü ve tarihi eserleri yaşatmak istediklerini vurguladı.
Akıncı: Sanatçılar, çamura
hayat ve can veriyor
Sergi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise 2. kez düzenlenen sempozyumun takdire şayan bir
proje ve işbirliği olduğunu söyledi.
Akıncı, yurtdışından gelen ve ülkedeki sanatçıların çamura hayat ve can
verdiğini belirterek, projenin, yurtdışından katılan sanatçılar da dikkate alındığında, ülke tanıtımına değerli bir katkı
olduğunu kaydetti.
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Bu projedeki eserlerin kitapçık haline getirilebileceğini, ayrıca elektronik
ortama aktarılabileceğini ifade eden
Akıncı, eserlerin katalogda toplanabileceğini, projenin güzel bir iş olduğunu,
bu yüzden destek olmanın bir ödev olduğunu bildirdi.

Mustafa Akıncı, ülkenin bilinen 10
bin yıllık bir kısmı olduğunu ve yurtdışına kaçırılan eserler olduğunu belirterek, bu konuda bilinç oluşturmak
için gerçekleştirilen sempozyumun
güzel bir çalışma olduğunun altını çizdi.
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Yuvasını taştan yaptı!

2 bin 558 kez keski ve çekiç vurmuş... Ömer Köse, küçüklüğünden beri tutkunu olduğu taş oymacılığıyla
uğraşarak, hem heykeller yarattı, hem de evini inşa etti. Keski ve çekici eline alıp günlerce uğraşan Köse,
işçiliğe o denli meraklı ki, bir taşa şekil verirken, darbeleri saymayı ihmal etmemiş. Evinin girişindeki
taşları yaparken tamı tam 2 bin 558 kez keski ve çekiç darbesi kullanmış

Heykeltraş Ömer Köse’nin, Roma,
Bizans, Venedik ve Lüzinyan dönemine ait tarihi eserleri gözlemleyerek
yaptığı heykeller görenleri şaşırtıyor.
Köse, taş oymacılığındaki ustalığını göstererek, evini de kendi elleriyle
yapmış.
22 yıl posta memurluğu yaptıktan
sonra heykeltraşlığa yönelen Ömer
Köse, taş ve kayalara keski ve çekiçle
şekil veriyor ve gerçeğine çok yakın
eserler yaratıyor.
Zaman içinde el becerisini geliştiren
Ömer Köse’nin taş ile yaptığı gravür, 3
boyutlu ve soyut heykeller de görenlerin beğenisini kazandı.
Evinin tamamını kendisi yaptı
North Cyprus UK Gazetesi’ne konuşan Ömer Köse, çocuk yaştan bu yana
arkeolojiye meraklı olduğunu, heykel
sanatıyla ilgili herhangi bir eğitim almadığını belirtiyor.
Ortaokuldan sonra eğitime devam
edemediğini anlatan Köse, Roma, Bizans, Venedik ve Lüzinyan dönemine
ait, yerde bulduğu cam parçalarını toplayarak biriktirdiğini ve yıllar sonra bu
kolleksiyonu, evinde dekor olarak kullandığını ifade ediyor.
Evinin iç ve dış cephesinde görülen
tarihi doku, bu çalışkan heykeltraşa
ait. Köse, evinin tamamını kendisi
yapmış. 1982 yılında evin yapımına
başlamış ve yıkılan evlerin demirlerini
ve tuğlalarını yenileyip evin inşaatında kullanmış.
Ömer Köse, “İmkansızlıklar yüzünden okuyamadım ama çok şükür ki
elimden her iş geliyor. Kuyu kazar,
çatı yaparım. Müteahhitlikten bahçıvanlığa kadar her işi yaparım” diyor.
Keski ve çekiç darbelerini saydı
Keski ve çekici eline alıp günlerce
uğraşan Köse, işçiliğe o denli meraklı ki, bir taşa şekil verirken, darbeleri
saymayı ihmal etmemiş. Ömer Köse,
evinin girişindeki taşları yaparken 2
bin 558 kez keski ve çekiç darbesi kullandığını söylüyor.
Eserlerini, tarihi eser
sananlar olmuş
Bu arada Ömer Köse’nin tarihi eser
merakı, başına dert olmuş. Köse, bu
anısını şu sözlerle anlatıyor:
“Tarihi bir eser gibi heykeller, sü-
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tunlar ve kemerler yaratmış olmam,
birilerinin dikkatini çekmiş ve bunları tarihi eser sanıp şikayetçi olmuştu.
Gerçekler, yapılan inceleme sonrasında anlaşılmıştı.”
Köse, birçok binanın iç ve dış mekanlarına gotik tarzda sütunlar ve kemerler yapmış, eserleri sergilerde yer
almış ve ödül almış olsa da, heykel
alıcısı olmamasından yakınıyor ve
“KKTC, dünyaya kapalı bir ülke olduğundan heykelin alıcısı yok maalesef.
Maalesef bu ülkede sanat yapan birinin ilerlemesi çok zor” şeklinde konu-

şuyor.
Eşinin heykelini yaptı
Eşine müthiş bir sevgi ve bağlılığı bulunan Ömer Köse, sevgisini yeteneğiyle birleştirerek eşinin heykel
portresini de yapmış. Eşinin kendisine büyük destek olduğunu söyleyen
Ömer Köse, “Ben taşa şekil verirken
fotoğraf çekiyor, beni yönlendiriyor.
Eşimin ben uğraşırken beni seyretmesi
bile bana enerji veriyor” diyor. Heykeltraşlık yanında yazarlık da yapan
Köse’nin araştırmalarından derlediği

4 kitabı bulunuyor. Bir elinde birnbir
maarifet olan Köse, mesaj vermeyi de
ihmal etmiyor: “1974’ten sonra ganimeti bulan üretken Kıbrıslı, üretimden
koptu ve zanaatı bıraktı; çocuklar, teşvik edilmedi. Kıbrıslı, eskiden olduğu
gibi yine üretime dönmeli. Ürettiğimiz
zaman dışa bağımlılıktan da kurtuluruz.”
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Sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz
Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Şöhret Ercen, doğru bir beslenme alışkanlığı edinerek çok daha sağlıklı ve kaliteli yaşabileceğimizi belirtti
Benefit Beslenme ve Diyet Merkezi’nin
sahibi Uzman Diyetisyen Şöhret Ercen,
geçmişte yaptıkları bir çalışmada çocukluk
obezitesinin tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da hızlı bir şekilde ilerlediğini gördüklerini söyledi.
Obezite oranlarının özellikle kentsel bölgelerde daha fazla olduğu, kırsal kesimlerde de daha düşük olduğunu saptadıklarını
belirten Ercen, obezitenin ülkemizin kanayan yarası olan kanser, kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekti.
Şöhret Ercen, doğru bir beslenme alışkanlığı edinerek çok daha sağlıklı ve kaliteli yaşabileceğimize dikkat çekti.
Vücudumuz bizi ömrümüzün sonuna
kadar taşıyacak olan kaportamız olduğunu
işaret eden Ercen, sağlığımızı yitirmeden
sağlığımızın kıymetine varıp, doğru, sağlıklı ve güzel beslenerek bedenimize iyi
davranmamız gerektiğini dile getirdi.
Ercen: Diyetisyenlik
hep ilgimi çekiyordu
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e
konuşan Benefit Beslenme ve Diyet Merkezi’nin sahibi Uzman Diyetisyen Şöhret
Ercen, lise eğitimini Mağusa Türk Maarif
Koleji’nde yaptığını söyledi. Şöhret Ercen,
diyetisyenlik bölümünün hep merak ettiğini, ailesinin teşviki, rehberlik öğretmenin
görüşlerini aldıktan sonra diyetisyenlik
bölümünü araştırmaya başladığını kaydetti.
İlk tercihi olan Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde Diyetisyenlik Bölümünü kazandığını anlatan Ercen, 4 yıllık Ankara’daki öğrenim süresinin ardından da Kıbrıs’a
geri döndüğünü bildirdi.
Şöhret Ercen, küçük yaşlardan bu yana
spora oldukça fazla ilgisi olduğunu ve bu
nedenle üniversitede eğitim aldığı süre içerisinde de sporcu beslenmesi üzerine eğitim
aldığını belirtti.
Ankara Üniversitesi Spor Hekimliği’nde 1 buçuk ay staj yaptığını ve bu sürenin
sonrasında sporcu beslenmesine daha fazla
gönül verdiğini ifade eden Ercen, Kıbrıs’a
döndüğünde de Lefkoşa Devlet Hastanesi
mutfağının yanında Lapta Spor Kulübü’nde
de sporcu diyetisyeni olarak işe başladığını
aktardı.
Şöhret Ercen, daha sonra ise günümüzde 12 yaşına gelen Benefit Diyet Danışma
Merkezi’ni açtığını dile getirdi.
Kurum, sporcu ve hem de klinik diyetisyenliğini aynı anda yürüttüğünü daha sonra
da DAÜ’de Eğitim Fakültesi’nde “Anne ve
Çocuk Beslenmesi” dersi verdiğini ifade
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eden Ercen, daha sonra da uzmanlık yapmaya karar verdiğini, DAÜ’de 8 yıl gerekli
programın açılmasını bekledikten sonra
DAÜ’de Sporcu Beslenmesi alanında yüksek lisans yaptığını söyledi.
Şöhret Ercen, Vücut Geliştirme ve Fitness yapan sporcular ve onların kullandıkları destek ürünleri üzerine ülke genelinde
bir araştırma yaptığını ve o araştırmanın
sonucunda uzmanlığını aldığını kaydetti.
Yüksek Lisans yaptığı dönemde tez hocası olan ve şu an Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr.
Murat Baş’ın doktora yapıp akademisyen
olması yönünde bulunduğu motivasyonla doktora programına başladığını anlatan
Ercen, mide bağırsak hastalıkları, kanser
hastalıkları ve diyabet gibi ülkemizde yaygın olan ve kliniğinde sıklıkla karşılaştığı
hastalıklar alanında eğitimimi geliştirmek
için Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü’nde doktora yapmaya
başladığını bildirdi.
Uzman Diyetisyen Şöhret Ercen; “pratik
bilgi ve teorik bilginin tam örtüştüğü noktada oldum. Okuduğumuz bilgileri klinikte bire bir gördüğüm vakalarla uygulama
imkânı buldum. Güncel tedavileri öğrenip,
onları uygulamaya aldığımda insanların hayatlarını çok daha güzel gelişimler olduğunu ve tedavilerinin çok daha yapıcı ve hızlı
bir şekilde geri dönüş verdiğini gözlemleme
imkânım oldu. Bu da beni daha fazla okumaya daha fazla araştırmaya teşvik etti. Bir
hobi şeklinde doktoramı yapıyorum” dedi.

Obezite birçok sorunu da
beraberinde getiriyor
Geçmişte yıl önce yaptıkları bir çalışmada çocukluk obezitesinin tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da hızlı bir şekilde ilerlediğini gördüklerine dikkat çeken Ercen,
obezite oranlarının özellikle kentsel bölgelerde daha fazla olduğu, kırsal kesimlerde
de daha düşük olduğunu saptadıklarını dile
getirdi.
Uzman Diyetisyen Şöhret Ercen; “teknoloji çağının gelişmesi, çocukların masa başı
aktivelere yönelmesi ve spor içeren oyunların yerini daha çok akıllı telefonların ve
bilgisayar oyunlarının alması çocuklarda
bir hareketsizlik yarattı. Akabinde çalışan
annelerin ve ailelerin artması biraz daha
fazla “fast food” yani hızlı yemeğe yönelinilmesi çocuklarda obezite oranını artırdı.
Çocukların cezp edici reklamlardan dolayı
hazır paketli ambalajlı işlem görmüş besinlere yönelmeleri obezitenin beraberinde, diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve kanser
gibi hastalıkların daha fazla görünmesine
neden oldu. Günümüzde kilo sorunu olan
çok fazla kişi bize geliyor. Kıbrıs’ta birinci
derecede ölüm sebebi olan kalpten kaynaklanan ölüm oranlarına paralel olarak kalp
damar hastalıkları olan yüksek kolesterol,
yüksek kan lipitleri, karaciğer yağlanması
şeklinde çok fazla hasta geliyor. Şuan Kıbrıslılara bir tahlil yapsak erkeklerin büyük
çoğunluğuna kontrol yapılsa karaciğerlerden enzim yüksekliği veya karaciğer yağlanması gözlemlenecektir ” diye konuştu.

Sporcu beslenmesine yeterli
ilgi gösterilemiyor
Ülkemizin ambargolar altında, tanınmamış bir ülke olduğu için profesyonel spor
anlayışının olmaması sonucu kulüplerin
bütçelerinin de kısıtlı olduğuna değinen
Ercen, bu nedenle de ülkemizde sporcu
beslenmesine tam anlamıyla önem verildiğine inanmadığını söyledi.
Şöhret Ercen, ülkemizde bu konuda çok
donanımlı ve farkındalığı yüksek bir çok
antrenörümüz olsa da ekonomik sıkıntıların işin içene girdiğinde sporcu beslenmesinin bir yere kadar önem gördüğünü
kaydetti. Birkaç spor kulübüne sporcu
beslenmesi üzerine eğitimler verdiğini
ancak bahsettiği nedenlerden ötürü bunun
gönüllülük esasına dayandığını işaret eden
Ercen, sporcu beslenmesinin yurt dışında
ciddi bir sektör olduğunu ve çok daha fazla
önemsendiğini bildirdi.
Şöhret Ercen, örneğin dünyaca ünlü atlet Usain Bolt’un 4 diyetisyeni olduğunu
ve bu 4 diyetisyenin de farklı görevleri olduğunun altını çizdi. Bizim ülkemizde günümüzde fitness ve vücut geliştirmenin oldukça yaygın olduğuna vurgu yapan Ercen,
bu dalda kimisinin plaj fiziği elde etmek,
kimisinin sağlığın sürdürülebilirliği için kimisinin de hobi olarak yüksek oranda spor
salonuna eğilimi olduğunu aktardı.
Şöhret Ercen; “sporcu beslenmesinin
önemine vücut geliştirme açısından varılıyor. Fakat bu kez de bilgi kirliliği oluşmaya başladı. Çünkü doğru bilgiye nereden
aldığımız çok önemlidir. İnternet ortamında beslenme ile ilgili sayısız diyet listeleri, sayısız öneriler bulabiliyoruz. Ama her
zaman doğru olduğuna kanaat getiremiyoruz. Bazen yanıltıcı bilgilerle dolu oluyor.
Teknolojinin gelişmesi bazı noktalarda hayatımızı kolaylaştırsa da bazı noktalarda
bize sıkıntı yaratıyor. Bilgiye kolay ulaşım
oldu fakat her insanın o bilginin doğrul olduğunu ayrıştıracak yetisi veya donanımı
olamayabilir. Akademisyenler dahi bilimsel
sitelerden aldığımız makaleleri bile sorguluyoruz. Çok fazla sporcu ürünü vardır.
Protein tozları, amino asitler, yağ yakıcılar.
Bu bir sektör olmuş durumdadır. İnsanlarda
ne yazık ki bir ürün kullanmazsam sporda
hiçbir şekilde başarı elde edemem veya iyi
bir fiziğe ulaşamam gibi bir algı oluşturulmuştur. İnsanlar psikolojik olarak da bir
ürün kullanmadığı zaman sanki vücudunda hiçbir gelişim olmadığı yönünde algıya
kapılıyor. Ben kendi çalıştığım sporcularda
bu durumu çok fazla yaşamaya başladım
Her şey yolunda gitse dahi etrafında bu işi
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doğal yapmayan yasaklı maddeleri kullanan
veya çok yüksek dozlarda ürün desteği kullanıp da hızlı gelişim sağlayan kişileri örnek
model olarak alıyorlar. Kendilerini kıyasladıkları zaman sabırsızlıktan ötürü de bir demoralizasyon yaşıyorlar. Bana hep protein
tozu kullanıp kullanmamaları ile ilgili sorular
soruyorlar. Protein tozunu kişi eğer profesyonel sporcu ise, çok ciddi düzeylerde antrenmanlar yapıyorsa, doğal beslenme ile ihtiyacı
olan proteini karşılayamıyorsa kullanabilir.
Ancak bunu da tayin edecek tek kişi diyetisyenlerdir” dedi.
Kilolu olanlar aslında aç yaşıyorlar
Kilolu olan danışanlarının birçoğunu dinlediğinde aslında onların aç yaşadıklarını
gördüğünü ifade eden Ercen, bu danışanların
günde 1-2 öğün beslenip ve gün boyunca birçok öğünü atladıklarını ve geceleri de güçlü
bir yeme alışkanlıkları olduğunu gördüğünü
söyledi. Şöhret Ercen, danışanlarının yarısından fazlasının bu şekilde beslendiğini dile getirdi. Bu danışanlara bir beslenme programı
hazırladığında “bu kadar yemekle ben nasıl
kilo vereceğim ?” sorusu ile de karşılaştığını
anlatan Ercen, esasen önemli olanın küçük
miktarlarda yemek yeme değil de, kalorisi
düşük, vitamin ve besleyiciliği yüksek gıdalardan oluşan yiyecekler yemek olduğunu
kaydetti. Uzman Diyetisyen Şöhret Ercen; “
bir öğünde kan şekerini, tansiyonu, demiri ve
tüm kan parametrelerini dengede tutacak besinlerden oluşan bir menü yediğinizde aslında fazlasıyla doyuyorsunuz ve kan şekeriniz
de dengede kalıyor. Sağlıklı bir tabakta tüm
besin gruplarından olması gerekiyor. 4 yapraklı yonca diyetisyenlerin amblemidir. Her
bir yaprak 4 temel besin grubunu temsil eder.
Bu süt grubu, et grubu, sebze-meyve grubu
ve tahıllar grubudur. Tabakta biz bu grupların
hepsinden bulundurmaya çalıştığımızda hem
gözümüzü tatmin etmiş oluyoruz. Hem de
karnımızı doyuruyoruz. Hem de tek bir çeşit
besin grubundan vücudumuza yüklememiş
oluyoruz. En büyük sıkıntı örneğin sadece
makarna ve tavuk yiyoruz. Bu kez de doymak
için tepeleme bir tabak makarna yemek zorunda kalıyoruz. Böylece fazlasıyla bir grup
besin aldığımız için diğer besin gruplarından
almamış oluyoruz. Bu da aldığımız enerjide
dengesizlik yaratıyor. Her besinin vücutta, organda ve mekanizmada farklı bir fonksiyonu
farklı bir görevi olduğu için çeşitli beslenmek
aslında en doğru ve en temel beslenme tarzıdır” şeklinde konuştu. Sağlıklı beslenmek
için sağlık sorunumuzun ortaya çıkmasını
beklememiz gerektiğine dikkat çeken Ercen,
sağlıklı beslenmenin aslında koruyucu hekimlik olduğunu bildirdi. Şöhret Ercen, doğru bir beslenme alışkanlığı edinerek çok daha
sağlıklı ve kaliteli yaşabileceğimizi işaret etti.
Vücudumuz bizi ömrümüzün sonuna kadar
taşıyacak olan kaportamız olduğuna vurgu
yapan Ercen, sağlığımızı yitirmeden sağlığımızın kıymetine varıp, doğru, sağlıklı ve
güzel beslenerek bedenimize iyi davranmaya
başlayabileceğimizi sözlerine ekledi.
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Her şey çocuklarımız için
Japonlar’ın tığ işi ile pamuk ipten yaptığı, içi doldurulmuş, doğal bir oyuncak olan “Amigurumi”lere yoğun ilgi var
Konu “gözbebeklerimiz”, “canımız”
çocuklarımız olunca, içeriğindeki kimyasallar nedeniyle plastik oyuncaklardan
giderek uzaklaşıyoruz. Bunlar yerine daha
doğal olan “amigurumi” oyuncaklara ilgi
giderek artıyor.Amigurumi, Japonlar’ın tığ
işi ile pamuk ipten yaptığı, içi doldurulmuş
doğal bir oyuncak. Doğayı ve doğal yaşamayı seven Yeliz Bilen de, Japonlar’ın
dünyaya tanıttığı “amigurumi” tekniği ile
çocuklara örgü oyuncak ve doğal ürünlerle
bebek eşyaları yapıyor.
Doğal yaşam sevgisiyle yola çıktı
Çocuk sahibi olunca, daha doğal yaşama
istek duyan Bilen, ikiz bebeklerini büyütüp
okula gönderdikten sonra, “amigurumi”
tekniğiyle oyuncak yapmaya karar vermiş.
Yeliz Bilen, daha önce hiç tığ işi yapmamış olması nedeniyle bu tekniği öğrenmesi
zaman almış ve kitaplar ile videolar yardımıyla “amigurumi” tekniğini öğrenmeyi
başarmış.
Bilen, böylece, evinin bir köşesini atölye
olarak kullanmaya başlamış. Yaptığı oyuncaklar çevresi tarafından ilgi görünce, iki
yıl önce en çok kullanılan sosyal paylaşım
sitelerinde sayfa açmış.
Yeliz Bilen’in sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta “Yeşil sepet”, Instagram’da da
“yesilsepet.handmade_toys” adında sayfası bulunuyor.
Doğa aşkıyla bilinen Yeliz Bilen, şunları
kaydetti:
“ ‘Neden Yeşil sepet?’ derseniz, ‘yeşil’
doğadan geliyor. Sepet de bir sepet dolusu kadar az miktarda anlamında. Zaman
zaman sepetle gezerek satış yaptığımız da
oluyor. Tamamen doğal bebek eşyaları da
ilgi görüyor”.
Amigurumi tekniğiyle bebekler yapan
Bilen, örgü bebekler dışında akağaç kullanılarak yapılan, plastik içermeyen emzik
zincirleri ve diş kaşıyıcıları yaptığına da
dikkat çekiyor.
Yeliz Bilen, ürünlerinin bakteri üretmeyen, üzerinde kimyasal cila bulunmayan
ve Avrupa Güvenlik Standartları’na uygun
sağlıklı oyuncak sertifikasına sahip olduğunu belirtiyor.
Emzik zincirleri ve diş kaşıyıcılara doğal balmumu ve zeytinyağı karışımı kullanıldığını ifade eden Bilen, “Ürünleri isme
özel olarak hazırlıyoruz. Ayrıca ürünlerimiz tamamen doğal ve fiyatları çok uygun”
diyor.
Amigurumi bebekler
ortalama 3 günde hazır
Yeliz Bilen, büyük emek ve özenle ürettiği amigurumi bebekleri ortalama üç günde hazırlayabildiğini söyleyerek, bebeklerin büyüklüğüne ve detaylarına göre bu

sürenin değişebileceğini ifade ediyor.
Sosyal paylaşım siteleri üzerinden sipariş alan Yeliz Bilen, doğal ürünlere ilginin
giderek artmasıyla, hem örgü bebekler,
hem emzik zincirleri, hem de diş kaşıyıcı-

ları için yoğun talep aldığını belirtiyor.
Yeliz Bilen, yurtdışından sipariş verecek
olanlara, ürünleri, birkaç hafta içinde ulaşacak şekilde posta ile gönderebileceğini
ifade ediyor.
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Satılık Daire
Sahibinden

Yukarı Girne bölgesinde bulunan 2+1 dairemiz
özel nedenlerden dolayı acele satılıktır.
Ciddi alıcıların araması rica olunur.

£65.000
(Türk Malı)

Akıllı Telefonla
Kaliteli Fotoğraf
Çekme teknikleri
Hepimiz akıllı telefonlarımızla fotoğraf çekmeyi seviyoruz. Günümüzün
gelişmiş teknolojisiyle fotoğraf çekmek
hem daha hızlı hem de daha kaliteli. Kamerası güçlü bu popüler cihazlardan biri
de hepimizin bildiği gibi iPhone.
1/3 Kuralı
Bu kural muhtemelen fotoğrafçılıkta
en çok bilinen ve uygulanan kural olarak geçmekte. Kuralın temel prensibi,
fotoğraf karesini yatay ve dikey olarak3
eşit parçaya ayıran 4 çizgi çekip fotoğ-

rafı toplamda 9 parçaya ayırmaktır. Bu
çizgiler ve oluşan köşeler size fotoğrafın
“ilgi merkezlerini” gösterir. iPhone’da
ızgarayı etkinleştirerek bu çizgileri ekranda görebilirsiniz. Etkinleştirmek için
ise Ayarlar > Fotoğraflar ve Kamera >
Izgara seçeneğini aktif edin.

İyice odaklayın
Fotoğrafını çekeceğiniz kişiye ya da
objeye tam odaklama yapmanız çok
önemli. Bunun için telefonunuzu titretmemeye özen gösterin ve odaklamak
istediğiniz noktayı ekrana dokunarak
netleştirin.

Flaş yerine doğal aydınlatma
Fotoğraflarınızı çekerken flaş yerine
doğal aydınlatma örneğin; bir lamba
veya güneş ışığı kullanırsanız fotoğraflarınız daha kaliteli sonuçlar verecektir.

HDR Görüntüleme
High Dynamic Range kelimelerinin
baş harflerinden oluşan HDR çekim
özelliği birçok kullanıcı tarafından bilinmemekte. HDR, karanlık veya aydınlık
ortamlarda bize çözünürlüğü yüksek fotoğraflar çekme imkanı sağlıyor. HDR
çekimlerde en dikkat edilmesi gereken
nokta çektiğimiz objenin hareket etmemesi. Bir manzara görüntüsü çekecekseniz HDR ile çekmeniz daha iyi olacaktır.
Pozlama/Odaklama kilidi
iPhone kamera uygulamanızdayken
ekranınıza uzunca basılı tutarsanız AE/
AF kilidi yazısını göreceksiniz. Bu, pozlama/odaklama anlamına gelmektedir.
Bu kilidi kullanmanız sayesinde herhangi bir nedenle telefonunuzu hareket
bile ettirseniz tekrar o nesneye odaklanacaktır. Eğer sahnenizdeki ışıktan daha
karanlık veya aydınlık bir fotoğraf elde
etmek isterseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Zoom kullanmamaya özen gösterin
iPhone kameranız bir optik zoom ol-
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madığından sadece pikselleri açar bu da
kaliteyi düşürür. Bu sebeple imkanınız
varsa zoom yerine nesneye yaklaşmayı
tercih edin.
Apple kulaklığınızı kullanın
iPhone’unuzun kulaklığı üzerindeki
ses artırma/azaltma tuşlarını kullanarak
da fotoğraf çekebilirsiniz. Bu ipucu ile
daha iyi selfie çekimleri veya tripod kullanırken işinize yarayabilir.
3.Parti uygulamaları kullanın
Daima iPhone’un kendi kamerasını
kullanmak yerine çok sayıda bulunan
fotoğraf uygulamalarını deneyin. Bunun
yanında lensinizin temiz olmasına da
özen gösterin.

?

M: 07958 352 411 / +90 533 863 53 41 E-Mail: z.cezaroglu@gmail.com

Suriçi’nde

satılık

eviniz mi var
Hemen bizi arayın!

Mağusa Suriçi’nde evi olup da satmak isteyenlerin
aşağıdaki telefon numarasından bizi araması rica olunur...
Tel: 07958 352 411
e-mail: z.cezaroglu@gmail.com
www.facebook.com/Zorlu Cezaroglu
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KKTC’de naylon çanta artık paralı!

serhatincirli@hotmail.com

Kuzey Kıbrıs’ta belki de 1974 sonrası
“en güzel” ve “en anlamlı” uygulama yaşama geçti...
Naylon poşetler paralı oldu...
Aslında en doğru olan, “Paralı veya
parasız” naylon poşet kullanmamaktır...
KKTC’de özellikle de içinde olduğumuz mevsimde en çirkin görüntü, yağmur suları ile bir yere sürüklenip toplanan plastik şişeler ve ekim amacıyla
sürülen tarlalarda uçuşan, gonnara ağaçlarına takılan, tel örgülere asılan naylon
poşetlerdir...
Ve hem naylon, hem de plastik, doğanın en ciddi canavarlarıdır.
-*-*KKTC’de alış verişlerde bedava verilen reklamlı boyalı naylon çantaların paralı olmasının başlıca sebebinin, kullanımı azaltmak olduğu düşüncesindeyim...
Bu uygulama Aralık ayı itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda...
Öyle bir alışkanlık geliştirmişiz ki, alış
veriş naylonlarını, evde bir çok alanda da
kullanıyorduk.
Sanal ortamda ilk gün ya da ilk hafta
mesajları, daha çok bu kullanım alanlarında hissedeceğimiz eksiklikle alakalı.
Bir de, artık satılıyor ya, hazırlıksız giden satın almak zorunda ya, dönüp sanal
ortamda, “bakalım hangi iş insanı şimdi
zengin olacak” gibi tipik Kıbrıslı Türk
yorumları yapıyor.
-*-*
İşin aslı şu: Mümkün olduğunca bundan böyle naylon ve plastik kullanmayalım.
Evet, başka ambalajlar da naylon ve
plastik içeriyor.
Bu bir ilk adım.
En azından naylon poşet almaktan
vazgeçelim, alış verişte, başka çareler
üretelim.
Plastik ve naylonların yeniden kullanımı ve doğaya atılmamaları konusunda da
daha neler yapılabileceğini araştıralım...
Naylon ve plastik; insanlığın doğaya
en büyük acısıdır...
-*-*Naylon poşet olmayacaksa ne mi yapalım?
Küçük trolliler var, onları kullanabiliriz...
Kumaş çantalar, file çantalarla alış verişe gidebiliriz...
-*-*Madem, “Facebook’larda, her şeyi biliyoruz, bildiğimiz için de rahatlıkla her
şeyi eleştirebiliyoruz; naylon çantasız
shopping yapmayı mı bilmeyeceğiz?”
Buluruz bir yolunu!
Mutlaka buluruz!
Eleştirmeden, çare üretelim ama lütfen
naylon çanta kullanmayalım!
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Sırada bu var: Otomobillere çöp torbası!
Aynı konuyla ilgili daha
önce de yazılar yazdım...
“Çöp bilinci”...
İngiltere’de
çocuklara
daha okul binasını ilk gördüğü günden itibaren veri-

lir bu bilinç...KKTC’de de
inşallah bir gün benzerir
olur...
Neyse!
Lefke’nin ilçe olduktan
sonraki ilk kaymakamı Ha-

lil Çorba ile sohbet ettik geçen gün...
Halil hoca...
Şehit Zeka Çorba’nın
oğludur...Lefkeli, ünlü Ferlison dondurmacısının kızı
İpek’le evlendi... Ve Lefke’ye yerleşti... Gönendere’de doğdu ama Lefkeli
oldu...Halil hoca, son derece çalışkandır. Üretkendir...
Nefis bal üretir mesela...
Çorba, kaymakamlıktan
alındı, müşavir olacaktı, olduydu, olmadıydı bir yana
ki o mesele mahkemede;
Lefke İstiklal İlkokulu’nda müdürlük görevine geri
döndü...Geçenlerde
okulundaki her çocuğa “çerçeveli bir Atatürk fotoğrafı”
kampanyasını başlattı ve
tamamladı.
Babası Zeka Çorba,
1974’te Serdarlı’da şehit
olmuştu ama aynı zamanda
O bir Kore gazisi Kıbrıslı
Türk’tü... Çoğumuz bunu
bilmeyiz...
Atatürkçülük
babadan

miras...
Neyse, Halil Çorba’nın
yeni bir fikri daha var...
Eğer Çevre Bakanlığı da uygulamayı onaylarsa, yakın
bir zamanda, her arabaya
bir çöp torbası kampanyası
başlayacak.
Çöpleri arabadan dışarı
değil, o çöp torbasına atacağız...
Umarım başlar...
Bu arada belirtelim, bu
uygulama Güney’de var.
Bazı oto yıkama yerlerinde size hediye olarak karton
çöp torbaları veriliyor. Naylon değil ha... “Hartuç”...
Haaa unutmadan belirtelim, sevgili çevre dostu Savaş Boransel de yıllardır bu
fikri konuşuyordu...
Tartışmaya açtık; Çevre
bakanlığı umarım destek
verir...
Ama oto yıkama yerleri,
Rum tarafındaki gibi bunu
başlatsa, şoförlere, yolculara bu olay anlatılsa, fena mı
olur?
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ğimiz
Kıbrıs’ın tanınmış simalarından, geçti
mii eski
günlerde kaybettiğimiz Selimiye Ca
s’in anısına...
Baş Müezzinleri’nden Ahmet Gürse

Baf’ın yetiştirdiği önemli değerlerden biri

Ahmet Gürses

sıralarda yeni doğmuştum. Babama ‘Ahmet öldü, bak yeni Ahmet doğdu’ dediler.
O tarihten sonra benim adım Ahmet kaldı. Bu olayın üzerinden 5-6 ay geçtikten
sonra, üzüntüsünden babam da hayatını
kaybetmişti.”

Baf’ın Kıbrıs Türk toplumuna kazandırdığı
en önemli değerlerden biridir Ahmet Gürses.
Elli yılı aşkın bir süre imamlık yapan Gürses,
başkent Lefkoşa’nın simgelerinden olan Selimiye Camii’de de başmüezzinlik yaptı.
8 Mart 1931’de Kasaba’da doğan Ahmet
Gürses, imamlık mesleğinde, on binleri son
yolculuğuna uğurlarken, bu kutsal görevle de
yüz binlerin acılarına ortak olmuştur.
Ahmet Gürses, genelde Kıbrıslılarca “Ahmet
Hoca” olarak bilinse de, benim dedem olarak
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da dünyaya gözlerimi açtığım andan itibaren
hayatımda önemli rol oynayan kişiliklerdendir.
İbrahim olan adı Ahmet oldu
Gürses Hoca, yaşanan talihsiz bir olayla,
doğumunda kendisine verilen büyük dayısının
İbrahim olan ismini çok fazla taşıyamayacak
ve adı Ahmet olacaktı. Gürses o günleri şöyle
anlatıyor;
“Benim büyüğüm olan Ahmet ağabeyim ilkokul çağındayken, bir gün öğretmenler ağabeyime baklava ikram ettiler. Ağabeyim Ahmet,
öğretmenlerinin kendisine baklava ikram ettiğinin ertesi günü kahveye giderek babam Veli
Kaptan’ı bulur. Babamdan kendisine iki şilin
vermesini ister. Babam ‘Parayı ne yapacan?’
diye sorunca da ağabeyim ‘Dün öğretmenler
bana okulda baklava ikram etti, bugün de ben
onlara baklava ikram etmek istiyorum.’ diye
cevap verdi. Baf’ta herkes Veli Kaptan dendiğinde titrermiş. Ağabeyim Ahmet, iki şilini alır
ve öğleden sonra koşarak okula gider ve ‘Bütün öğretmenlerime baklava ikram ediyorum’
der. Hademe baklavayı getirdiğinde orada acı
bir olay meydana geldi. Ağabeyim kendisine
verilen baklavayı ağzına koyduğu esnada, başı
masada yanında oturan öğretmenin kucağına
düştü. Fenalaştı. Öğretmenler bir panikle ağabeyimi kaldırdılar, baktıklarında ağabeyimin
ağzında baklava çatalın üzerinde, ağzı kilitlenmiş bir şekildeydi. Öğretmenler babamdan çok
korktukları için kimseye bir şey sezdirmeden,
gizli gizli okula doktor getirttiler. Doktorun
tedavisinin ardından ağabeyim kısa süre sonra vefat eder. Babam bu olay üzerine çılgına
döner. Çünkü ağabeyimi çok seviyordu. Ben o

Veli Kaptan iyi biliniyordu
Ahmet Gürses, babasını pek görememiş, tanıyamamıştı. Ancak Veli Kaptan’ın liman şehirlerinde bırakmış olduğu
ismi, Ahmet Hoca’nın her zaman karşısına çıkmıştı. Her daim Veli Kaptan’ın
oğlu olmaktan gurur duyduğunu dile
getiren Ahmet Gürses, babasının sadece
Türkler arasında değil, Kıbrıslı Rumlar
arasında da iyi bilindiğini söylüyor.
Gürses Hoca babasının hatıralarının
karşısına çıkmasını şu sözlerle anlatıyor:
“Ben 18-20 yaşındaydım. Kasaba’dan
Poli’ye gittim. Poli’’de rahmetli ağabeyimin eşi ve yengemin dayısı vardı. Bir
müddet onların yanında kaldım. Burada

hayatım boyunca hiç unutamayacağım
bir olayla karşılaştım.
Burada dizlikli bir Rum’la karşılaştım. Bana ‘Nerelisin?’ diye sordu. Ben
de ‘Baflıyım’ dedim. Sonra ‘Kimin oğlusun?’ dedi, ‘Veli Kaptan’ın’ deyince,
Allah ismine yemin ederim, karşımda ağlamaya başladı. Biraz sakinleşince, ‘Babam için neden ağlıyorsun?’ diye sorunca
da ‘Ben babanın ekmeğini çok yedim.
Babanı çok seviyorum’ dedi.
Poli’nin Laçça diye bir limanı vardı.
Babaö gemisiyle Baf’tan Laçça’ya sık
sık yük götürürmüş. Bu yük taşıma işini
yaparken de yanında çok kişi çalışırmış.
Çok kişiye ekmek kapısı sağlarmış. Bu
Kıbrıslı Rum da babamın yanında çok
çalışmış ve çok para kazanmış.”
Hüseyin Veli Kaptan
Dört kardeş olan Ahmet Gürses’in, en
büyük ağabeyi Hüseyin Veli Kaptan’dı.
Ağabeyini bir de Ahmet Gürses’in ağzından dinleyelim: “Hüseyin Veli Kaptan,
dört kardeşin en büyüğüydü. O dönemde İngiliz ordusuna yazılanlar oluyordu.
Ağabeyim de gitti kayıt yaptırdı ve İngiliz ordusuyla Mısır’da askerlik yapmıştı.
Ağabeyim çok sinirli, çok kabadayı bir
insandı. Baf’ta cesurlukta sadece iki üç
kişi vardı onun gibi.”
Kardeşinin ve babasının vefatıyla
annesiyle birlikte Lefkoşa’ya yerleşen
Ahmet Gürses Hoca, çok genç yaşlarda
imamlığa başlar ve camilerde görevler
alır. Meriç köyünden Neriman Hanım ile
evlenen Gürses’in bu evlilikten 8 çocuğu
olur.
Ahmet Gürses Hoca, yaşamını her ne
kadar Lefkoşa’da kursa da içinde her zaman Baf’a karşı bir özlem barındırmaktadır. Her fırsatta Baf’taki güzel anılarını
yad eder. Baf Kalesi’ni, limanı, Türk
mahallesini ve Baf’taki camileri anlatır.
Güney’e geçişler açıldıktan sonra, birçok kere birlikte de gittik Baf’a, her gidişimizde Ahmet Hoca’nın gözleri dolu
dolu döndük Lefkoşa’ya.
Baf’a birlikte her gidişimizde bir reh-

ber gibi gezdirdi bizi Ahmet Gürses
Hoca, sokak sokak, cadde cadde…
Baf Kalesi
Gürses Hoca Baf’ı anlatırken; “Baf’ta
anam vardı, ağabeyim vardı, kardeşlerim
vardı. Güzel anılarım vardı. Baf’ta akşamüzeri Mutallu’dan sonra Vikla diye bir
burun var, geniş bir kayadır. Kayayı geçer geçmez denize güneşin gurub edişini
seyretmek çok güzeldir.
Türkler oraya çok güzel de bir kahvehane yapmışlardı. Aşağısında da düz
ovalar ve kral mezarları vardı. O ovaların
içinde de epeyi çiçek lahanası vardı. Baflılar çiçek lahanasına ‘garnabit’ derlerdi.
Baf Kalesi’ni Hafız Ahmet Efendi
yaptırmıştı. Kalenin ön kısmında büyük
kayalar var. Zamanla deniz dalgalı olduğunda o kayalara çarpar ve fırtınalı olur.
Arkadan ise denizin suyu çok az olur.
Rahmetli ağabeyim anlatırdı. Babamla
sefere çıkmışlar bir keresinde, dönüşte
çok sis varmış. Göz gözü görmez. Az kalsın gemiyi kaleye çarpacaklarmış. Borazan dedikleri büyük borular varmış, onu
çalarak kurtulmuşlar.”
Ahmet Hoca’nın anlatımından da yola
çıkacak olursak, Baf Kalesi’ne Akçakale
de derler. Kaleyi 1592 yılında Kıbrıs’a
atanan 13’üncü Beylerbeyi Hafız Ahmet
Paşa, Baf Limanı’na inşa etmişti. Kalenin
şu anki yerinde önceleri duvarları harabe
halinde, yıkık dökük başka bir kale daha
vardı.

gittim. Misuri’ye gelince, bir baktım
asfalt yollar yarılmış, arabalar bu yarıkların arasından lambur lumbur geçerdi.
Allah’ım, ne hal olduğunu size şimdi
anlatamam! Baf’a varır varmaz doğruca
bizimkilerin evine gittim. Eve vardığımda evde kimseyi bulamayınca şok oldum.
Meğer herkesi alıp çadırlara götürmüşler.
Zamanın Lefkoşa Polis Kumandanı’nın kızı Baf’ta bulunan akrabalarının
yanına gitmişti. Yukarıki Camii’nin yanında bulunan evde, iki akraba kızı yan
yana yatırlardı. Evin yanında da çok büyük, iri gövdeli bir çitlembik ağacı vardı.
Deprem o kadar kuvvetliydi ki, o koca
ağaç kökünden sökülüp evin üzerine düştü ve uyuyan o iki kız evin altında kalarak
rahmetli oldu. O polis kumandanı da çok
samimi ahbabımdı. Çok üzülmüştüm.”
Depremden sonra Akdeniz’de bulunan
Britanya gemilerine deprem bölgesine
yardım etmeleri emri verildi.
Depremden sonra artçı sarsıntılar devam ettiği için, daha güvenli olan bölgelere çadırlar kurularak, bölge halkı güvenlik altına alındı.
Ayrıntılı metin:
Dedem Ahmet Gürses / Serkan Soyalan, 2016

Büyük Baf Depremi
Ada 1953’te Baf Depremi ile sarsılır.
10 Eylül’de meydana gelen ve merkez
üssü Baf olan depremde, yaklaşık 60 kişi
hayatını kaybederken, 4000 kişi de evsiz
kalır. Ahmet Gürses de depremi duyar
duymaz Baf’ta kalan yakınlarını görmek
üzere yola düşer ve Baf’a gider.
Gördüğü manzara karşısında yoğun
üzüntü ve korku yaşar.
“1953 depreminden sonra, telefonlar
kesildi ve Baf’tan haber alamadık. Ben
Lefkoşa’dan yalnız başıma çıkıp Baf’a
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Gönyeli’de Hatice Özaktaş bizlere
yaşam hikayesini hem de kendi tarifiyle
Humus ve Mücendra Pilavının yapımını anlattı.
Hatice Hanım Bizlere yaşam hikayenizi anlatır mısınız?
Hatice ÖZAKTAŞ:   Ben 4 Ocak
1940 yılında Baf’ta doğdum. Yedi kardeşiz. Babam biz küçük yaştayken rahmetlik oldu biz öksüz kaldık. Büyük
ablam vardı annem babam öldükten
sonra ablamı evlendirdi. İlkokula yedi
yaşına kadar gittim daha sonra annem
bizi kardeşlerimi dağıttı. Hiç unutmam
okula giderdim ve bir gün öğretmen
sordu Lefkoşa’ya kim gider diye o zaman da çoçuk aklı ben giderim dedim.
O zaman da gelirdi zengin aileler köylere ve öksüz ve fakir çocukları alırdı besleme. Annem da o zaman verdiydi bizi.
Baf kapısına giderken hisarın üstünde
otururduk bana bakan aileyle. Okula
da gidemezdim yollamadılardı beni. Ev
de iş vardı uğraşırdım. Eskiden iş daha
önemliydi. Beni besleme alan kadın
üçüncü çocuğunu loğusaydı. Yaz odlumu tatillere götürürdü gezdirirdi beni.
Daha sonra annem geldi ve beni aldıydı
bana bakan hanımın yanından. Çocuk
aklı gene hanımın haberi olmadan kaçtıydım anneminan. Diğer kardeşlerim
ile da bazı bazı görüşürdüm onlar da
el kapısındaydılar. Daha sonra annem
evlendi başka bir adamınan, benden
büyük kardeşim vardı aldıydı bizi kendi
yanına. Daha sonra ben meslek öğrenmek için terzi yanına giderdim.

Terziliği öğrenmeye başladığınız dönemden de bahseder misiniz
bizlere?
Hatice ÖZAKTAŞ:   O zaman 14
yaşlarındaydım terzi yanına gitmeye
başladığımda ve para almazdık meslek
öğrenmek daha önemliydi. Baf kapısına
giderken bir ermeni kadın vardı onun
yanına giderdim. Terzi yanına giderken
dikiş da dikerdik temizlik da yapardık.
Merağım vardı yapardım terziliği ama
imkanlar şartla o zaman engel oldu diye
yürütemediydim terziliği. Daha sonra
iki kız kardeş İngiliz yanına giderdik ev
temizliğine. Çok zor yaşam şartlarında
büyüdüm imkansızlıklarınan.
Eskiye dair güzel güzel bir anınızı
bizimle paylaşırmısınız?
Hatice ÖZAKTAŞ: Ben eskiyi çok
özlerim, eşimle zamanında gezmeyi
çok severdik çok gezerdik. Bütün aile
toplanırdık muhabbet ederdik. Eskiden
her kes biri birine daha yakındı şimdiki
o muhabbetler kalmadı. Eskiden birlik
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Yedidalga üretiyor
Alın teri akıtarak ekmeğini toprak çıkaran köylüler, çilekten, kolakasa
ve yerli muza kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapıyor

beraberlik vardı. Eski artık güzel bir anı
kaldı bana. Eskiden ben dikişimi da dikerdim ekmeğimi da yoğururdum. Her
şeyimi da yapardım.
MÜCENDRA PİLAVI
Malzemeler:
• Yeşil Mercimek
• Pirinç
• Soğan
• Zeytinyağı
• Tuz
Yapılışı: Önce Yeşil Mercimek kaynatılarak pişiriliyor. İyice yıkanan pirinç mercimeğin içerisine eklenerek
pişirilmeye devam ediliyor.
Ayrı bir tavada Soğanlar pembeleşinceye kadar kızartılıyor. Daha sonra
kaynayan mercimek ve pirincin içerisine soğanlar dökülerek karıştırılır.
Üzerine bir peşkir örterek bekletilmeye
alınır.

HUMUS
Malzemeler:
• Nohut
• Tahın
• Sarımsak
• Maydanoz
• Zeytinyağı
• Limon
• Tuz
Yapılışı: Nohut yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Bu arada sarımsaklar
ayıklanır. Havan yardımı ile sarımsaklar bir tutam tuz ile dövülür. Kaynayan
nohutlar iyice ezilir. Sarımsaklar içerisine eklenir. Tahın ve limon ilave edilir karıştırılmaya devam edilir. Mikser
kullanmıyorum çünkü nohutlar elde
ezildiğinde daha güzel oluyor. Ben hep
yemeklerimi eski usul de yapmaktayım.
Üzerine Zeytinyağı, bütün nohut,
maydanoz ve pul biber eklenerek isteğe
göre süslenir.

Çilek ve muz diyarı... KKTC’nin
batısındaki Lefke kasabası narenciyesi ile ne kadar ünlüyse, deniz kenarında bir boydan bir boya uzanan Yedidalga da çilek ve yerli muzda marka
haline geldi
Lefke İlçesine bağı Yedidalga köyü,
tarımsal üretim potansiyeli, çalışkan
ve üretken köylüsü ile dikkat ekiyor.
Ekmeğini topraktan çıkaran ve toprak anaya sımsıkı bağlarla bağlanan

köylüler, alın teri akıtarak üretmeye
devam ediyor. Kuzey Kıbrıs’ın, tarımsal üretiminin önemli bir bölümü,
Güzelyurt ve Lefke ilçelerinden karşılanıyor.Yedidalga, çilekten, kolakasa
ve yerli muza kadar çok geniş bir ürün
yelpazesine sahip.
North Cyprus UK Gazetesi’nin bu
ayki sayısında, Yedidalga’da üretilen
bazı ürünlerin fotoğraflarını sizler için
seçtik.
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Sağlık
Dr. Umut Çağın
umut_cagin@hotmail.com

Omega 3’ün faydaları

Sağlıklı beslenmenin faydaları sürekli olarak karşımıza
çıkmakta ve dengeli besin alımının birçok hastalığı önleyici etkisi olduğu bilinmektedir. Yüksek miktarda yağlı
besinler tüketmenin birçok soruna yol açtığı bilinmektedir.
Fakat bunun yanında faydalı yağlar ise son derece önem
arzetmektedir. Bunların başında Omega-3 yağ asitleri yer
almaktadır. Özellikle somon, sardalya gibi balıklarda bol
olarak bulunan Omega-3 aynı zamanda avokadoda, ceviz
gibi çeşitli kuruyemişlerde ve brokoli, semizotu gibi yeşil
yapraklı sebzelerde de bulunmaktadır.
Amerika’da bulunan Tuft Üniversitesi’nde Heidi Lai önderliğinde yürütülen çalışmada kanda bulunan Omega-3
seviyesiyle, sağlıklı yaşlanma arasındaki ilişki araştırılmıştır. Kronik hastalıklardan uzak, sağlıklı bir yaşlılık dönemi
büyük önem arzetmektedir. 1992 ile 2015 yılları arasında
Kardiovasküler Sağlık araştırmasına katılan 2622 kişi 22
yıl boyunca takip edilmiştir. Sonuçları 17 Ekim 2018 tarihinde The BMJ (British Medical Journal) isimli dergide
yayımlanan bu çalışmada, kişilerin kan değerleri, başlangıçta, 6 yıl ve 13 yıl sonra incelenmiştir. Sosyal, ekonomik
ve yaşam tarzı gibi veriler de dikkate alınıp sınıflandırma
yapıldıktan sonra deniz ürünlerinde bulunan EPA (Eicosapentaenoic asid) isimli bir çeşit omega-3 yağ asidinin daha
sağlıklı bir yaşlılık dönemiyle ilgili olduğu görülmüştür.
Omega-3 türü yağ asitlerinin faydası kan basıncını ve tansiyonu düzenlemede ve enflamasyonu düşürmeyle ilgili
olduğu bilinmektedir.
Omega-3 tüketiminin kadınlarda göğüs kanseri riskini
azalttığı düşünülmektedir. Saraswoti Khadge önderliğinde
Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi’nde yürütülen çalışmada bu hipotez fareler üzerinde denenmiştir. İki gruba ayrılan farelerin bir grubuna bitkisel Omega-6, diğer grubuna
balık yağında bulunan Omega-3 içeren besinler verilmiştir.
Bu iki gruba daha sonra göğüs kanseri hücreleri enjekte
edilmiş ve göğüs kanserinin yayılımı incelenmiştir. 35 gün
sonra çeşitli dokuları incelenen farelerde iki grup arasında
farklılıklar görülmüştür. Sonuçları 16 Ekim 2018 tarihinde
Clinical & Experimental Metastasis isimli dergide yayımlanan çalışmada Omega-3 yağ asitli besinlerle beslenen
grupta kanser yayılımının çok daha az miktarda olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bağışıklık sistemlerinin daha güçlü ve
daha düşük miktarda enflamasyon olduğu görülmüştür.
Kaynakca: Sciencedaily, The BMJ, Clinical & Experimental Metastasis
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Vücutta kaşıntıları dikkat!
Cilt hastalıklarından tahtakurusuna kadar
pek çok faktöre bağlı olarak vücudun çeşitli
yerlerinde kaşıntı ve kabarma meydana gelmesi mümkündür. Kaşıntı kimi durumlarda ortaya
çıkan belirgin bir semptom iken bu duruma kabartının eşlik etmesi halinde birtakım hastalıkların söz konusu olması olasıdır.
Bu açıdan bu gibi durumların gözlenmesiyle birlikte tıbbi müdahale konusunda ihmalkar
davranılmamalı, bir uzman doktorun görüşü
alınarak uygun tedavi yöntemi planlanmalıdır.
Uzman doktor önce hastaya özel durumları
gözlemleyerek söz konusu hasta özelinde vücutta kaşıntı ve kabarma neden olur sorusuna
yanıt arayacak ve yaptığı tetkikler neticesinde
elde ettiği veriler doğrultusunda uygun bir tedavi programını planlayacaktır.
Cilt kaynaklı problemlerin çözümü için bir
dermatoloğa ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte
kaşıntı ve kabarmaların herhangi bir enfeksiyondan ötürü ortaya çıkmaması durumunda
doktor bilgisi dahilinde evde uygulanması
mümkün doğal tedavi yöntemlerinden de söz
edilebilir. Ancak tedaviye geçmeden önce
mutlak suretle bu semptomlarının kaynağının
doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bilinçsizce yapılan yanlış bir uygulama problemin
çözümü daha zor bir hal almasına sebep olabilir. Bu açıdan önce doktor görüşüne başvurulması oldukça önemlidir.
Kaşıntı ve kabarma neden olur?
Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkması
muhtemel kaşıntı ve kabartı sorununa aşağıda-

ki durumlar öncülük edebilir.
• Sedef, uyuz ve egzama gibi cilt hastalıkları
• Demir eksikliğine bağlı olarak meydana
gelen anemi hastalığı
• Tiroit bezinin gereğinden fazla ya da az çalışıyor olması
• Bazı karaciğer hastalıkları
• Kullanılan ilaçların yan etkileri
• Ciltte gelişen bir enfeksiyon
• Tüketilen gıdaların alerjiye sebep olması
• Tahtakurusu ısırığı
• Cildin kuruması
• Bazı böbrek hastalıkları
• Gebelik
• Çölyak hastalığı (Hastalar özellikle glüten
içeren bir gıda tükettiklerinde bu sorunlarla
karşı karşıya kalırlar.)
• Huzursuz bacak sendromu
• Kurdeşen
• Cilt kanseri
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Kaşıntı ve kabarma sorunları için hangi
doktora gidilir?
Bu sorunların çözümü için öncelikle hastanelerin cildiye servislerine başvurulur. Burada yapılan tetkikler sonucunda bu sorunların
kaynağının saptanması halinde hasta kaynak
hastalığın tedavisi için hastayı ilgili bölüme
yönlendirebilir. Örneğin; aneminin söz konusu
olması halinde hasta iç hastalıkları servisine
yönlendirilecek, anemi sorununu burada demir takviyesi gibi yöntemlerle çözülmesiyle
birlikte kaşıntı ve kabarma problemleri sona
erecektir.

Inns with traces of the
past are a stopping point!
n
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He created his
motorcycle from junks
Fuat Güngörmuş who is a Motorcycle enthusiast,
started repairing motorcycles as a hobby and surpassed himself and created a motor cycle, from
parts has gathered from the junkyard. Güngörmüş
narrated his motorcycle passion, and how he created his motorcycle to North Cyprus UK.
Mine AVKIRAN NUR
A youngster named Fuat Güngörmüş,
combined his motorcycle passion with
his creativity , an created his motorcycle
from junk pieces.Güngörmüş was affected by his father’s Yusuf Güngörmüş,
motorcycle passion, in an early age, he
had the opportunity to familiarise with
and ride different brand and models of
motorcycles. When Fuat Güngörmüş
started to repair broken down motorcycles as his father, he was sure that, he can
give life to a junk motorcycle.
Güngörmüş, graduated from the computer department and is working in a
private insurance company. Fuat Güngörmüş passes his time, after work, in
his work shed, he put together in his
back yard, his main promoter is his wife
Semiha Güngörmüş, although he does
not have much income, she accepts with
leniency the money he spends on motorcycle parts, saved from pinch and scrap.
He made a motorcycle in 9 months
Fuat Güngörmüş was introduced to
Mobilet brand motorcycle in secondary
school. In his University years, he owned two different brands of motorcycles,
a Suziki Birdy and a Gilera Full Cross,
with the money he earned ,working
as an electrician. Güngörmüş, narrates
his adventure of creating a brand new
motorcycle from junk parts, with these
words:
‘’It was the month of November in
2017. I found the engine of a Suziki
brand GSX 400 Twin model motorcycle in a junkyard in Değirmenlik. Then I
started the search of other parts. I paid
500Tl to the junkyard owner for, front
and back rims,, abd whatever other parts
I could use and went to my workshop.
With the guidance of my father, Yusuf
Güngörmüş, in about 9 months I created
a brand new motorcycle.’’
Güngörmüş says that, after months
of effort when he was able to start the
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engine,’’ I got very excited, when I first
heard the sound of the engine.’’
He has to say that, when converting
the junk, sometimes he spend only an
hour in the work shop, and sometimes
he worked till morning.
It is more atractive to
transform than to ride
Güngörmüş says that, the current
value of the transformed motorcycle
is about 1500 pounds. Says that’’ I am
very happy to transform, if I was offered an amount over its value I won’t
sell my motorcycle.’’ Fuat Güngörmüş
was freguently going on trips with his
father, who instilled his motorcycle passion, but he adds that the gradual increase in traffic accidents in North Cyprus,
has made him reluctant. I lost too many
friends and relatives in traffic accidents,
so for me it is more attractive to transform motorcycles than to ride them any
more.
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Hulus Ibrahim, who is one of the leading names in the trade union struggle in Cyprus,
recently died in London, and was accompanied by tears on his final journey.

Last farewell to the great public figure!
Hulus Ibrahim, who died at the age of 87, had a funeral ceremony at Palmers Green Mosque on Friday (November 16th).

Hulus Ibrahim’s was then buried in
St. Pancreas Cemetery. Hulus Ibrahim, who was loved and respected by
society, was accompanied by his loved
ones and there was a immense participation.
One of PEO’s former vice-presidents,
Hulus Ibrahim (87), who was also one
of the fighters of the struggle for peace,
war and peace in Cyprus, was sent off
on his final journey in London.
Hulus Ibrahim, who was the first
generation to migrate from Cyprus to
London, was loved and respected by
the society.
In Cyprus, Hulus Ibrahim, one of
the leading figures of the trade union
struggle, was greatly known to be associated with PEO and the Turkish Workers’ Federation in the joint struggle of
Turkish and Greek workers during the
British colonialism period.
A funeral ceremony for Hulus Ibrahim was held on Friday, November 16,
at the Palmers Green Mosque. Ibrahim
was then buried in St. Pancreas Cemetery.
Commemoration event
for Hulus Ibrahim
A commemoration event was organised for Hulus Ibrahim at the Turkish
Cypriot Community Center on Friday,
November 16, and Hulus Ibrahim’s family accepted the condolences.
In the commemoration event, Elmaz
İbrahim, son of Hulus İbrahim, gave an
emotional speech.

Ibrahim, has stated that his father
was a indomitable freedom fighter, as
well as a good and cheerful father.
Ürün Solyalı participated in the commemoration event
The member of the CTP Party Assembly Ürün Solyalı also attended to
commemoration event.
In his speech, Solyalı emphasized

that Hulus Abraham fought on the island for peace, democracy and freedom
without getting tired and was a role model for the younger generations.
Solyalı read the message of the TRNC
Prime Minister and CTP Chairman Tufan Erhürman about Hulus İbrahim.
Other speeches
CTP London Representative Ilker
Kılıç said that Hulus Ibrahim managed
to convey his experiences of struggle
to young people and that his memories
were very instructive.
Niyazi Enver, the Chairman of the
Turkish Cypriot Community Association, emphasized that Hulus Ibrahim was
among the founding members of the
Community Center, the CTP-London
Solidarity Association and the Cyprus
Turkish Democracy Association.
“Hulus ibrahim had always kept his
joy in life. He was an important value
for our society, it was a giant like a giant and had a never-ending hope.”
Hüsnü Kişi, read one of Hulus Ibrahim’s favourite poem “The Freedom
struggle” by Nazım Hikmet. Artists
Hamza Irkad and Mehmet Raif Hulus
Ibrahim sang songs favoured by Ibrahim.

Appreciation event
for Hulus Ibrahim
On the other hand, the Cyprus Artists’
Platform (UK) organized an appreciation event for Hulus Ibrahim on Saturday
evening, January 6, 2018.
In the event, which was also attended
by Hulus Ibrahim and his family, Ibrahim came together with his loved ones.
In his last speech on the event, Hulus
İbrahim shared his life struggle and important memories with the guests. The
event, which was organized exclusively
for Hulus Ibrahim, was presented with
appreciation plaques for his struggle for
Cyprus.
After 11 months of Vefa’s event, Hulus Ibrahim had recently lost his life due
to illness.
Who was Hulus Ibrahim?
Hulus Ibrahim was born in 1931 as
the youngest of 7 siblings in the village
of Silifke in Limassol, south of Cyprus.
In 1958, he migrated to London and
continued his struggle and returned to
his homeland In 1989. As a close friend
of Derviş Ali Kavazoğlu and Fazıl Önder, Hulus İbrahim collected his memoirs in his book ’The Years of Struggle B
which was published by BADEV.
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Inns with traces of the past are a stopping point!

Nicosia old city walls and historic inns are packed full of tourists
One of the historical sites of Nicosia, Buyuk Han (The Great Inn) and
Kumarcilar Hani (Gamblers’ Inn) are
frequented by locals and tourists, especially on weekends.
Tourists who are fascinated by The
Great Inn and Gamblers’ Inn learn
about the history of the places, take
photos to bring back home and have a
break at the cafes and restaurants.
Also, the local Turkish and Greek Cypriot regulars of The Great Inn’s cafes
meet and chat every weekend, who also
take pictures to share on social media.
The inns and bazaar are crowded
on the weekends
The large number of visitors to the
area spend time at Arasta Bazaar and
at the cafes of Gamblers’ Inn located in
Asmaalti Square.
The checkpoint itself right next to the
Arasta Bazaar is the main source of the
crowd in the area. Also Greek Cypriots
enjoy walking around in North Nicosia
by crossing the Lokmacı Checkpoint.
As well as people passing from the
south to the north, there is also an increase in the number of people passing
from the north to the south
The locals aren’t
shopping in Arasta
While the local shop owners of Arasta are not happy about the lack of interest from the native Turkish Cypriots,
they are pleased with the frequent visits
from Greek Cypriots and tourists.
The shop owner named Şakir Yaşuzakaf stated that his revenue mainly
comes from the tourists from the other side of the border. He says “I sell
underwear products and I have many
Greek Cypriot customers as well as
German, Georgian, Russian and British
tourists who find that the prices are che-
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ap compared to their own. Meanwhile
the number of Turkish Cypriot customers I have is close to none.”
The jeweler Murat İnce Kalan pointed out that Arasta is a perfect reflection
of Northern Cyprus, and that the region
should be given more attention. Kalan
says “neither the government nor the
municipality give enough attention to
the area.
Sometimes the shop owners have to
collect their own garbage. Our business
is good thanks to the tourists. But tourists are not shopping. Our local people
do not stop by this area due to parking
problems. Business fluctuates between
periods.
For example, recently, we have started to experience stagnations in sales
due to high gold prices. The fact that
most of the apparel products are fake
is making the Greek Cypriots who are
shopping here to be caught by customs
officers, because they don’t allow fake
products. Some of our customers are
having to actually wear the products
they buy to pass to the other side”
Local shop owners happy with
Greek Cypriot customers
Salih Doktoroglu, another shop owner in Arasta Bazaar also complains
that sales are mediocre, and adds: “The
shoppers are mainly Greek Cypriots
and tourists from Norway, Denmark
and Finland. A 10 Euro T-shirt is quite cheap for the tourists, however if we
wait for the locals to shop here we will
go hungry. Unfortunately they prefer to
pass over to the Greek side or go shopping in other stores in Taskinkoy”
Bandabulya, the historical bazaar of
Nicosia, is not attractive to shoppers
either. Instead, the local shopkeepers
complain about the lack of sales despite
seemingly large numbers of visitors.
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“Nehir’’ brake new ground in the Mediterranean
The turtle named ‘’Nehir’’ ,which was monitored through satellite receiver placed on it by the Turtles Conservation Society in 2017 , has traveled 5 thousand
kilometers, traveling through 8 countries, up till recent times.
Tourism and Environment Protection Ministries, Environment Protection
Department, in scope of the Works, in
collaboration with, Turtle Conservation
Society and Exeter University, monitored the turtle named ‘’Nehir’’ a female,
Caretta caretta, equipped with a through, satellite receiver, at Alagadi beach, in 2017 swam through 8 countries.
Cyprus, Egypt, Libya, Malta, Tunisia,
Italy and Algeria.
While ‘’Nehir’’has trawled 5 thousand kilometers during this sea voyage,
this distance was measured as 3 thousand kilometers air distance.
Nowadays the turtle names ‘’Nehir’’
is in Spain’s territorial waters and is the
first turtle, which achieved trawling the
Gates distance in the Mediterranean,
breaking new ground. It is acknowledged that the Caretta caretta is continuing its voyage.
The longest migtarion
rout known
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Member of the board of Turtle Conservation Society Robin Snape, stated
that, the turtle named ‘’Nehir’’ is on the
longest migration route, known to have
undertaken, by a sea turtle.
Robin Snape staed that, after laying
eggs in Alagadi beach, in 2017, this
turtle has been under observation by
Turtle Conservation Society through
the satellite receiver.
This turtle was named after, Nehir
Eyupplar said Snape and stated that,
this beautiful female Caretta caretta
which was equipped with a satellite
receiver in June 22, 2017, taravelled 5
thousand kilometers, journeying via, 8
countries; Cyprus, Egypt, Libya, Malta,
Tunisia, Italy and Algeria.
Sapne, said that, the air distnace Travelled by ‘’Nehir’’ was 3 thousand kilometers, nowadays she is wandering in
Spain’s territorial waters.
Snape underlined that, there is no
evidence that a sea turtle has travelled
this far in eastern Mediterranean. Nehir

fort he first time laid her eggs in Alagadi 3, in 2014, with 68 cm Shell size,
she laid 55 eggs in one nest. In short,
he stated, this nestling achievement was
not the reason for choosing her for observation, the real reason was, the tissue
samples taken from her, showed, there
were traces indicating that, she came
from a different area from the other,
sea turtles.
Sapne, said that, when this turtle
returned in 2017, this time, she made
more nests and laid more eggs.
Sapne pointed out that, Nehir is in
Spain’s territorial waters, she has not
come to the end of her journey, in these
waters, there are lots of industrial fishing activities and she has to survive
this. Snape also said that, Nehir will
come across lots of young Carettas.
In various parts of the Atlantic and the
Mediterranean.
Robin Sapne daid that:’’The adult
sea turtles we observed in Cyprus up
till now (individual adults having 73

cm shell size) are migrating to known
feeding grounds, where they could dive
up to 120 meters, for nourishment. We
also know that, young individuals cannot dive to these depths and nourish on
the surface. In short, since Nehir has not
reached adult hood, may not live depending on a certain feeding ground. It seems that, she is continuing her life as an
young individual.
Snape stated that, as the Turtle Conservation Society, continuing their studies about the sea turtles, reproducing
in our country, in partnership with, Environment Protection Department and
Exeter University, in total 38 Caretta
carettas migration process is being monitored during these studies.
Robin Sapne,added to his words that,
because of these, our knowledge is increasing each passing day, about where
and how they live and what should be
done to protect them.
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