NorthCyprus

November 2020| Issue 136 | Est 2009 | Monthly Magazine | FREE

www.northcyprusuk.com

North Cyprus: +90 533 863 53 41

UK: +44 7958 352 411

Facebook.com/NorthCyprusUK

ICINDEKILER

Facebook.com/NorthCyprusUK

KASIM 2020

NorthCyprus

UK

Reklam

KKTC Londra Temsilci Oya Tuncalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
37. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı:

Cumhuriyet ideallerimizi yaşatarak,
gönüllerimizde hissederek kutlayacağız

KKTC Londra Temsilci Oya
Tuncalı, 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
“Cumhuriyet ideallerimizi yaşatarak ve Cumhuriyeti gönüllerimizde hissederek kutlayacağız”
diyen Tuncalı, “Yarım asrı geçen
haklı davamızın başarıya ulaşması için verdiğimiz mücadelenin
yanında, Birleşik Krallık’taki vatandaşlarımızın da her zaman olduğu gibi iş birliği ve dayanışma
içerisinde tüm desteğini vermeye
devam edeceğine içtenlikle inanıyorum” vurgusu yaptı.
Tuncalı, KKTC’nin kuruluş yıl
dönümü dolayısıyla yayımladığı
mesajında şöyle dedi:
“Yolumuza kararlılıkla
devam etmekteyiz”
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümünü
kutlamanın gururu ve mutluluğu
içerisindeyiz. Kıbrıs Türk Halkı
yıllarca süren onurlu varoluş mücadelesinin sonucunda Türkiye
Cumhuriyeti devletinin de büyük
desteğiyle Kıbrıs’ta halk olarak
var olabilmeyi, kimliğini korumayı başarmış ve bunu 15 Kasım
1983 tarihinde Cumhuriyetimizin
kuruluşu ile taçlandırmıştır. Cumhuriyet Bayramımızı en iyi dileklerimle kutluyorum.
2020 yılı içerisinde tüm dünya
ülkelerinde olduğu gibi bizler de
Birleşik Krallık’ta en ağır şekilde
yaşadığımız koronavirüs salgını
ile mücadele etmekteyiz.
Toplumumuz, kuruluşlarımız
ve vatandaşlarımız, birlik ve beraberlik içerisinde, farklı alanlar-

da dayanışma göstererek, temsilciliğimizle iş birliği içerisinde
bu zorlu süreci geçirmekteyiz.
Şu anda yaşadığımız süreci de,
ülkede alınan tedbirlere uyarak
ve yardımlaşmaya devam ederek
atlatacağımıza gönülden inanıyorum.Koronavirüs korunma tedbirleri çerçevesinde bu yıl Cumhuriyet Bayramımızı siz değerli
vatandaşlarımızla birlikte toplu
etkinliklerde kutlayamasak da,
Cumhuriyet değerlerimize bağlı
kalarak, Cumhuriyet ideallerimizi
yaşatarak ve Cumhuriyeti gönüllerimizde hissederek kutlayacağız.
Bizler, 1968 yılından bugüne
kadar geçen 52 yıllık görüşmeler
sürecinde Kıbrıs’ta adil ve kalıcı
bir çözüm bulunması ve Doğu
Akdeniz’de güvenlik ve istikrarın
sağlanması amacıyla yapıcı çalışmalarda bulunuyor, tüm dünyaya
çözüm yönündeki iyi niyetimizi
ve samimi irademizi gösteriyoruz.
Buna karşın, 1963 yılında si-

lah zoruyla gasp ettiği ortaklık
devletinin tek temsilcisi olarak
dünya tarafından tanınmış olmanın rahatlığı içerisinde olan ve
hiçbir anlaşmaya yanaşmayan
Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadar müzakere süreçlerinde sergilediği uzlaşmaz tutum, çözümün
önündeki en büyük engel olmaya
devam etmektedir. Kıbrıs Rum
tarafının çözüm yönündeki irade eksikliği son olarak, Temmuz
2017 tarihinde Crans Montana’da
yapılan Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalması ile bir kez daha
ortaya çıkmıştır.
Kıbrıs Rum tarafının çözüm
yönündeki irade eksikliğine, uzlaşmaz tutumuna ve Devletimiz
ve vatandaşlarımızın uluslararası toplum tarafından karşılaştığı
haksız uygulamalara rağmen, siyasi eşitlik, güvenlik ve tüm haklarımızı korumak için yolumuza
kararlılıkla devam etmekteyiz.
Yarım asrı geçen haklı davamızın başarıya ulaşması için
verdiğimiz mücadelenin yanında,
Birleşik Krallık’taki vatandaşlarımızın da her zaman olduğu gibi
iş birliği ve dayanışma içerisinde tüm desteğini vermeye devam
edeceğine içtenlikle inanıyorum.
Bu anlamlı gün vesilesiyle
başta Özgürlük Mücadelemizin
Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf. R.
Denktaş olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve
saygıyla anıyorum. Bu duygularla, Cumhuriyet Bayramımızı tekrar tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım”.

Long Beach’te
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Maraş (Varosha)’a uzunca yılların ardından, ilk girişimdi. Büyük bir tereddüt,
kafamda yığınla soru ile giriş yaptım
Maraş’ın ziyaretçilerini ağırlamak için
kurulan kapısından.
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Zizziro
Donald Trump seçimleri gaybeddi. Eh!
Aldı genni bir düşünce şimdi. Aleyhine
olan davalardan şimdi nasıl gurtulacak?
Bir hafdadır gara gara düşünür! Yenilgiyi
reddedip oyalama takdikleri peşinde.
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Londra Muhabiri: Gizem Kumbaracı

Maraş, bir poşet
toprak ve utanç

Trump KKTCye
sığınacak

Her geçen gün gelişen ve büyüyen İskele’ye yapılan kaliteli yatırımlar sayesinde Long
Beach, her türlü sosyal yaşam
tarzına cevap veriyor
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kaliteli sosyal yaşam

Sahibi: North Cyprus UK Ltd

Lefke, duvar resimleriyle
daha da güzelleşti

Gazetemizde yayınlanan fotoğraf, haber ve
reklamların her hakkı mahfuzdur
Yayın Tarihi: Kasım 2020
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Kıbrıs:
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“Muflon”, “Soli” ve “Lefke”
ana tema olarak seçildi
Hasan KARLITAŞ
Kıbrıs adasının kuzey batısında
yer alan Lefke, tarih süreci boyunca,
temiz havası, huzurlu ortamı, yeşilliği, bol su kaynakları ve çevresindeki
bakır maden yataklarından dolayı
birçok medeniyet tarafından hep tercih sebebi oldu.
Lefke ilçesinde ziyarete değer, çok
sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzellikler yer alıyor. Bölgedeki, çekim
noktalarına, çalışmaları tamamlanan
üç duvar resmi de dahil oldu.
Muflon, Soli ve Lefke
ana tema olarak seçildi
Lefke’deki üç duvara yapılan duvar resimlerinin (mural) anlamları şu
şekilde açıklandı:
Lefke Yazısı; Lefke’nin üretimi,
tarımsal ürünleri, portakalı, yeşili,
Cittaslow üyeliği, ilçedeki en eski
yerleşim Petra Tou Limnidi, bakır
madeni, kentin Osmanlı eserleri olan
su kemerleri ve konaklarını içeren
çalışma, “Lefke” yazıları ile yazıldı.
Soli; Bölge tarihi için çok önemli
olan, Kıbrıs adasındaki antik şehir
krallıklarından biri olan Soli Antik
Kenti, konumu, tiyatrosu, Kıbrıs
doğumlu olduğu var sayılan, kentin
kuruluşu ile adı özdeşleşen, M.Ö 6.
yüzyılda yaşayan filozof Solon tasarlandı.
Muflon; Doğa teması önde tutularak, Kıbrıs endemiği muflon (Ovis
Gmelini Opion) çizimi çok etkili
bir duruş olarak tasarlandı .. Muflon, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin
(LAÜ) de logosu”.
Lefke’deki üç duvara yapılan, duvar resimleri (mural) çalışmaları,
Lefke ilçesinde bir ilk olarak, fark ve
heyecan yarattı.
Lefke Turizm Derneği ve Kıbrıs
Doğa Dostları Derneği iş birliğinde
yürütülen, Avrupa Birliği (AB) İki
Toplumlu Diyalog Projesi kapsamında, Yuka Blend tasarımları uygularken, Lefke Belediyesi lojistik destek
sağladı.
Lefke Turizm Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke ilçesi
için fark yaratan çalışmaların devam
edileceği kaydedildi.
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Underground Parking
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Kıbrıslı, opera sanatçısı Laden İnce, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attı

Ülkemizi gururlandıran bir isim; Laden İnce
Güçlü sesi ve yeteneğiyle, kendisini
dinleyen herkesi hayran bırakan Opera/
Şan Sanatçısı, Soprano Laden İnce, 34
yaşında… İnce, dünyanın birçok yerinde düzenlenen operalarda, resitallerde ve
konserlerde Solist Soprano olarak sahneye
çıkarak ülkemize gurur yaşatıyor.
Başarılı Soprano Laden İnce, eğitim hayatını ve sanat yaşamını North Cyprus UK
Gazetesi’ne anlattı.
İmrendiren bir eğitimi var
Laden İnce, müzikle, küçük yaşlarda ailesinin müziğe olan ilgisi sayesinde tanıştığını ve 7 yaşında piyano dersleri aldığını
anlattı.
Bu dersler sırasında çok iyi bir müzik
kulağının olduğunu fark eden İnce, ilk ve
orta dereceli eğitimlerinin ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda öğrenim gördüğünü ve aldığı
güzel bir haberin ardından sesine köklü
güven duymaya başladığını şu sözlerle ifade etti:
“2008’de yüzlerce uluslararası başvuru içinde hem Royal Northern College of
Music (RNCM) yani İngiltere, Manchester’deki kraliyet müzik konservatuvarını
kazandım, hem de okul tarafından pek az
sayıda verilen ‘Olağanüstü Yetenek ve Potansiyel Ödülü’nün sahibi oldum”.
Laden İnce, Royal Northern College of
Music Konservatuarı’ndaki eğitiminin ardından İtalya ve İsviçre’deki önemli konservatuarlarda, Almanya’da ise Leipzig ve
Bad Schwalbach Uluslararası Opera Akademisi’nde, toplam 11 yıl süren eğitimler
alarak sırasıyla konservatuvar, yüksek lisans ve ileri seviye perfeksiyon eğitimini
tamamladığını belirtti.
İnce, özellikle sanat alanında gelişimin
hep devam etmesi gerektiğine inandığını
ve halen bireysel şan çalışmalarını İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin en kıdemli Solist sanatçılarından ve aynı kurumun
Şan Pedagogu da olan Ayşe Sezerman
Ünel denetiminde sürdürdüğünü vurguladı. İnce, kendisini “Opera/Şan Sanatçısı”
olarak tanımlamanın daha yerinde olacağını düşündüğünü ifade ederek, “Uluslararası opera prodüksiyonlarının yanı
sıra bir Solist Soprano yani Şan Sanatçısı
olarak orkestralar ve çeşitli enstrümanlar
eşliğinde resitaller veriyor ve konserlerde
yer alıyorum. Çeşitli şan eserlerinin yanı
sıra operatik repertuvarlarda önemli rolleri
üstleniyorum. Bunlardan başlıcaları, Gece
Kraliçesi, Konstanze, Lucia di Lammermoor, Manon, Musetta oldu” dedi.
Müziğin içinde teatral öğeler barındırması nedeniyle operayı tercih ettiğini
belirten İnce, “Tiyatro, karakter yaratımı,
ifade, hayal gücü, empati bunlara bayılı-
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söyledi:
“Her konser, her proje bir doğum gibi,
bir evlât gibi belki de. Kendimin sanat
yönetmeniyim diyebilirim. Yani proje
yaratımından, yolculuk detaylarına, proje bağlantılarından repertuvara kadar her
şeyle ben ilgileniyorum. Yurtdışındaki
konserlerde memleketimi yüreğimin kökünde hissediyorum ve hep Kıbrıs için
söylüyorum. Kariyerime, finansal alandaki
tüm sıkıntılara rağmen oldukça kısıtlı bir
bütçe ile ve oldukça zor şartlarda bireysel
olarak devam edebilmek için canla başla
uğraşıyorum”.
2010, 2014 ve 2017 yıllarında Türksoy
Opera Günleri’nde KKTC’yi temsil etmekten duyduğu mutluluğu da dile getiren
başarılı Opera/Şan Sanatçısı, 2013’ten bu
yana ülkemizde ise çeşitli festivaller, konserler, resital ve sergi açılışı gibi 20’den
fazla projede solist olarak yer aldığını söyledi.

yorum. Operanın içinde tüm bunlar var olmalı çünkü opera aslında müzikli tiyatro”
ifadelerini kullandı.
Genç yaşta dünyanın birçok yerindeki resitallerde ve konserlerde solist oldu
Laden İnce, şimdiye dek çeşitli konserler, resitaller, festivaller ve atölye çalışmaları çerçevesinde, Almanya’nın birçok bölgesi, Avusturya’nın birçok şehri, Estonya,
Finlandiya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve
İtalya’nın birçok şehri, Letonya, Polonya
ve Türkiye’nin bir çok şehri ile Kıbrıs’ın
kuzeyi ve güneyinde performanslar sergilediğini anlattı.
Başarılı Opera/Şan Sanatçısı Laden
İnce, ayrıca, Avrupa’daki uluslararası seçmeleri kazanarak Almanya ve İtalya’da iki
ayrı uluslararası opera prodüksiyonunda
W.A.Mozart’ın Sihirli Flüt operasında başrol Gece Kraliçesi rolünü söylediğini, yine
önemli performanslarından biri olan ve Almanya’daki Weimar Opera Stüdyosu’nda
Windsor’un Şen Kadınları operasında baş-

rol Frau Fluth rolünü seslendirdiğini belirtti.Laden İnce, şimdiye kadar Avrupa’nın
çeşitli yerlerinde Thüringer Symphoniker
(Almanya), Prag Smetana Senfoni (Çek
Cumhuriyeti), Rhein-Main Philharmoniker (Almanya), Wuhan Filarmoni (Çin),
Colegium Musicum Senfoni (Karlsruhe,
Almanya), Cappriccio Fridericiana (Karlsruhe, Almanya), RNCM Opera, Verona
Antik Enstrümanlar orkestraları eşliğinde; Türkiye’de İstanbul Devlet Opera ve
Balesi ve Mersin Devlet Opera ve Balesi
Orkestraları ile; Kıbrıs’ta ise KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Lefkoşa
Belediye Orkestrası ile, Güney’de ise Cyprus Symphony Orkestrası ile Solist Soprano olarak konserlerde yer aldığını ifade
etti.
“Her konser, bir doğum,
bir evlât gibi”
Sahne hazırlığından başlayarak sahnede
sergilediği performansa kadarki süreçte
yaşadığı hisleri de aktaran İnce, şunları

Sahneye Kıbrıs
şarkılarını da taşıyor
Laden İnce, yurtiçi ve özellikle yurt dışı
konserlerinde repertuvarında klasik opera-şan literatürünün yanında mutlaka Kıbrıs şarkılarını da yer verdiğini kaydederek,
“Kıbrıs şarkılarına yer vererek ülkemizin
uluslararası tanıtımına sanatsal bir katkı
koymaya çalışıyorum” dedi. Bu yönüyle
kendisine, 2017 Necati Özkan Bilim Kültür Sanat ödülü verildiğini de anımsattı.
Lefkoşa’da bir çalışma odası bulunan ve
buna ‘Hayal Atölyesi’ adını veren Laden
İnce, bu atölyede bireysel ses eğitimi ve
şan dersleri ile hayallerine kulak vermek
isteyenleri kabul ettiğini belirtti. Laden
İnce, kimi öğrencilerinin kendi resitallerini verdiğini, kimilerinin ise adanın yeni
opera sanatçıları adayları olarak konservatuvarları kazanıp opera alanında eğitim
aldığına dikkat çekti.
Alman basınından övgü:
‘İnce geldi, söyledi ve fethetti’
Koronavirüs salgınından hemen önce
Şubat 2020’de, Almanya’da Karlsruhe’de
Colegium Musicum isimli 80 kişilik bir
senfoni orkestrası eşliğinde Solist Soprano olarak yer aldığını da ifade eden Laden
İnce, Richard Strauss’un Son Dört Şarkı/
Vier Letzte Lieder eserini seslendirdiğini
anlattı.
İnce, bu performansının Alman basınında “İnce geldi, söyledi ve fethetti” şeklinde
yer aldığını bunun kendisi için büyük bir
gurur olduğunu söyledi. Salgın nedeniyle
ulusal ve uluslararası projelerinin askıda
kaldığını belirten İnce, içten dileğinin salgının son bulması ve bir an önce seyircilerine kavuşmak olduğunu vurguladı.
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interest free
payments
plans
Restaurant,Cafe,Bar
Kids Swimming Pool and Water Slides
Shops and Oﬃces
Beach and Pool Bar
Kids Playground
Security

Outdoor Swimming Pool
Water Sports
Spa , Sauna, Massage
Seafront
Bicycle and Walking Paths
Fitness Center

7

Haber

NorthCyprus

UK

KASIM 2020 Facebook.com/NorthCyprusUK

Facebook.com/NorthCyprusUK

KASIM 2020

NorthCyprus

UK

Reklam

1970’lerin turizm yıldız

‘Maraş-Varosha’

Hasan KARLITAŞ
1970’lerde, Beyrut’la birlikte, “Orta
Doğunun Paris’i” veya “turizmin yıldızı”
olarak kabul edilen Maraş’taki bir sokağın
46 sene sonra açılmasıyla birlikte, 10 binlerce ziyaretçi, çok kısa bir süre içerisinde
Maraş’ı ziyaret etti.
Kıbrıs sorununun en önemli müzakere
konularından olan ve hakkına BM kararı
bulunan Maraş’taki, geçmişten gelen izleri
görmek, ziyaretçileri hem hüzünlendirdi
hem de düşündürdü.
Sokakları adımlarken, 46 senedir kaderine terk edilen binaları görmek, geçmişin
ayak izleri, yaşanmış trajik insani hikayeleri, ziyaretçilere karışık duygular yaşattı.
Maraş ile ilgili bazı rakamlar
Kıbrıs’ın en güzel sahil şeritlerinden birine ev sahipliği yapan Maraş ve Maraş’ta
tatil yapanlarla ilgili, görkemli hikayeler,
yıllardır dilden dile anlatılıyor.
Varosha - Maraş’ta, 1974 senesinde, toplamda 4 bin 649 ev, 45 otel, 60 apart otel,
99 eğence yeri, 21 banka, 8 okul, 7 kilise,
1 türbe, 25 müze veya kültür merkezi ve 2
bin 953 ticari işyeri bulunmaktaydı.
Yatak kapasitesinin ise 10 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Fotoğrafta görülen, bir seyahat acentesinin reklamında, günlük seferlerdeki İstanbul ve Ankara şehirleri dikkat çekiyor.
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Mimar Yusuf İkinci, yüzlerdeki mutluluğa sebep olacak projeler tasarlayarak ilerliyor;
seyahat ederek mimarideki yenilikleri keşfediyor ve bu yenilikleri projelerine yansıtıyor

Mesleğine aşık
Mesleğine tam anlamıyla âşık olan
genç mimar Yusuf İkinci, meslekte yeni
olmasına rağmen otel, hastane, konut,
apartman ve site gibi birçok projede yer
alarak kısa sürede tecrübeler elde etmeyi başardı.
Yusuf İkinci, tasarımdan arazi çalışmasına, inşaat sürecinden proje izinlerine kadar müşterisiyle birlikte hareket
ederek artı puan kazanıyor. İkinci, seyahat ederken karşılaştığı mimari yapılar
ve yenilikler projelerine ilham kaynağı
oluyor.

İkinci: Mimarlıktan başka
hiçbir mesleği düşünmedim
31 yaşında, genç bir mimar olan Yusuf İkinci, çocukluğunda “Büyüyünce
ne olacaksın?” şeklindeki sorulara “mimar olacağım” diye yanıt veriyormuş
ve bu düşüncesinden hiçbir zaman sapmamış. Yusuf İkinci, meslek lisesi ile
başlayıp Yakın Doğu Üniversitesi’nde
devam eden eğitim sürecinin ardından
diplomasını alarak mimarlık serüvenine
başlamış.
Mesleğine olan tutkusuyla bilinen
Yusuf İkinci, kararlılığı ve ilk günden
bu yana değişmeyen hayalleriyle ilgili
şunları söyledi:
“Mimarlığı, çok önceden sevmeye
başladım. Adeta doğarken biri kulağıma
fısıldadı. Başka hiçbir şey olmayı düşünmedim. Mimarlık her zaman benim
için ‘Bir yaşam biçimi’ oldu. Eğitim sürecimde yaptığım tercihlerle meslek hayatım şekillendi. Bulunduğum dünyayı,
bulduğum halinden daha iyi bir yere dönüştürme fikrini her zaman sevmişimdir
ve bunu mimarlık ile başarabileceğime
inanmak da beni biraz daha mimar olmaya, mimarlığı sevmeye ikna etmiştir.
Ve daha sonra insanların acısını-tatlısını, en güzel anılarını, hayatlarını, işlerini, her türlü anlarını içinde yaşadıkları
her tür mekanları tasarlamayı ve hayata
geçirmeyi sevdiğim için mimar oldum
diyebilirim. Hayata geçen her bir projeyi yeni doğan çocuğum gibi görmeyi
çok sevdim açıkçası”.
Meslekte yeni ancak birçok tecrübesi var
Mimar Yusuf İkinci, birçok projede
çalışma fırsatı bularak kendini geliştirme yolunda ilerliyor.
İkinci, mimarlığın çok kutsal bir mes-
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lek olduğunu belirterek, “Bugüne dek
birçok alandaki projede yer alma şansı
yakaladım. Gerek kendi projelerimde,
gerek yanlarında çalıştığım birçok değerli mimara teknik destek verirken;
otel, butik otel, hastane, güzellik merkezi, konut, apartman ve site gibi bir çok
projede yer alma şansını yakaladım”
dedi.

Projenin başından sonuna
kadar müşterisinin yanında
Yusuf İkinci, kendisiyle çalışmak isteyen kişilerle diyaloğunu ise, şu sözlerle anlattı:
“Karşımdaki kişiyle ilk tanıştığım zaman, kafamda iki soru beliriyor. ‘Kim
için?’ ve ‘Ne için?’ Müşterimin ne tarz
mekanda mutlu olabileceğini ve hangi
mekanın onun ihtiyacına cevap vereceğini soru-cevap yöntemiyle anlamaya
çalışıyorum. Daha sonra onun mekan
içerisindeki ihtiyaçlarını, mekandan
beklentilerini ve olmazsa olmazlarını
saptayarak ilerlemeye çalışıyorum.
Tasarımdan ayrı olarak müşterimin
taleplerini ve emin olmasını sağladıktan
sonra arazi çalışması yapmayı ve daha
sonra tasarıma geçmeyi hedefliyorum.
Bunların ardından müşterimin fikirleri ve istekleri öncülüğünde tasarım ile
yola çıkarak önce 2 boyut ve daha sonra
3 boyut tasarımı tamamlayıp proje onay
işlemlerini başlatıyorum. Tüm bunların
ardından arazi çalışmaları ile yola çıkıyorum. Arazi temizliği, aplikasyon gibi
adımlar ile inşaatı başlatıp bitirene kadar gerek malzeme seçimi konusunda
gerekse detay çözümlerinde müşterimin
yanında yer alarak bir ekip bütünlüğü
içinde ilerliyorum”.
İnşaatın tamamlanmasının ardından
görev, yetki ve sorumluluklarının bitmediğini ifade eden Yusuf İkinci, projelerle ilgili olarak makamlardan alınacak
her türlü onayda her zaman müşterisinin
yanında mutlulukla yer aldığının altını
çizdi.
Yenilikler projelerine
ilham kaynağı oluyor
Mimar Yusuf İkinci, mesleğinde her
günün yeni bir adım, yeni bir basamak
olduğunu anımsatarak, “Her geçen gün
durmadan gelişen ve ilerleyen dünya ile
birlikte kendimi geliştirmek, araştırmak
ve ilerlemek en büyük vizyonum” dedi.
Seyahat etmeyi seven İkinci, yeni

malzemeler gözlemlemeyi, görmeyi,
tanımayı ve onları olabildiğince kendi
projelerinde kullanmayı da önemsiyor.
İkinci, “Ayrıca, yeni ve farklı, daha çözümcü ve daha kullanışlı adımlar atmak
istiyorum. Her geçen gün yeni malzemeler tanıyarak kendime bir ‘yeni’ ekleyerek ilerlemeyi hedef edinmekteyim.
Çünkü, mimarlık benim için bir iş değil,
bir meslekten fazlası bir yaşam biçimidir” dedi.
Hedefi, yüzlerdeki mutluluğu
görebileceği projeler yaratmak
Geleceğe yönelik planlarını da dile
getiren Yusuf İkinci, kendi markasını
daha iyi yerlere taşımak ve duyurmayı
hedeflediğini belirtti. İkinci, kendine
özgü projeler yapmayı sevdiğini kaydederek, “Her geçen gün birçok güzel
projeye imza atarak ve insanların yüzündeki mutluluğa sebep olacak projeler tasarlayarak ilerlemek en büyük
hedefim” dedi.
Yusuf İkinci’ye Instagram’daki ‘yusufikinci_mimarlık’ hesabından ya da
Facebook’taki ‘Yusuf İkinci Mimar/Architect’ sayfasından ulaşmak mümkün.

Up to
50 months
interest free
payments
plans

Restaurant and Bar
200m away from Long Beach
Kids Swimming Pool and Water Slides
Barbecue Zone

Outdoor Swimming Pool
Outdoor - Indoor Playground
Fitness Center,Spa Center
Volleyball, Tennis & Basketball Court
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Müzik ve spor adamı:

Erdoğan
Baca

Londra’da Kıbrıs Türk toplumu içerisinde “müzik”
denildiği zaman ilk akla gelen gruplardan biri Kıbrıs
Dörtlüsü’dür.
Kıbrıs Dörtlüsü ile hemen akla ilk gelen ise Erdoğan
Baca…
Londra’da toplum içinde onu bilmeyen yok. Birçok
kişinin düğününe canlı tanıklık eden bir müzik ustası ve
aynı zamanda bir spor adamı…Erdoğan Baca, Aytotorolu bir baba ve Moralı bir annenin evladı olarak 1962
yılında Lefkoşa’da doğdu. İlkokulu Larnaka’nın önemli köylerinden olan Aytotoro’da okudu. Tam ortaokula
gideceği dönemde 1974’te Kıbrıs’taki toplumlararası
çatışmalar onu Kıbrıs’ın kuzeyindeki Yeni Boğaziçi köyüne taşıdı.
Ortaokula Mağusa’daki Namık Kemal Lisesi’nde
başladı. Bir yıl sonra da Cambulat Lisesi’ne geçti.
1974’te savaşın da etkisiyle askerlik merakı başladı
ve askere gitmek için liseden ayrıldı. Erdoğan Baca,
1979’da askere gider ve 26 ay askerlik yapar. Askerliği 1981’de bitirdikten sonra çok genç yaşta evlenir ve
1982’de Londra’ya gelir. Londra’ya gelirken her Kıbrıslı Türk gibi onun da derdi iyi bir iş ve ekmek kavgasıydı.
Bir süre kafe ve restoranlarda çalıştı. İnşaat işi bile yaptı.
Londra’ya pek alışamadı.
1984 yılında Kıbrıs’a geri döndü. Kıbrıs’a döndükten sonra Salamis Hotel’de çalışmaya başladı. Bu arada
da müzikle de ilgileniyordu. İyi bir baterist ve solisti…
Kendi kurduğu müzik grupları “Uçanerler ve Bulular
4” ile birçok düğünde boy gösterdi. Artık Kıbrıs’ta bilinen bir müzik adamıydı. Ancak eşinin ısrarı ile yeniden
Londra’ya gelmek zorunda kaldı.
1985’te Londra’ya geldi ancak 1986’da tekrar Kıbrıs’a geri döndü. O yıllarda çok sık Kıbrıs-İngiltere arası
mekik dokudu. 1998’e kadar Kıbrıs’ta kaldı. Artık o döneme kadar dördüncü çocuğu da dünyaya gelmişti. Yine
eşini kıramayınca 1998’de yine Londra’ya geldi. Ancak
bu kez Londra’da kalmaya niyetliydi. 8 yıl hiç Kıbrıs’a
gitmedi. Çok yoğun müzik çalışmaları oldu. Düğünlerde, festivallerde Kıbrıs Dörtlüsü ile sahne aldı.
Sadece müzikle kalmadı. Gençlere hizmet etmek için
Londra Yeni Boğaziçi Spor Kulübü’nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptı. Her pazar gençler hizmet
için futbol sahalarına koştu. Yeni Boğaziçi takımı ile
birçok başarıya imza attı. Şampiyonluklar gördü. Futbol
Federasyonu’nun her verdiği görevi yerine getirdi. Spor
programlarında yorumculuk bile yaptı.
İki yıl önce Londra’da Yeni Boğaziçi Kültür, Sanat
Derneği’nin kurulmasına da öncülük etti. Bu dernek
çatısı altında kültür sanat faaliyetleri ile gençleri toparlamaya çalıştı. Londra’da 1982’den 1998’e kadar kesintili, 1998 yılından beri kesintisin Londra’da yaşam
süren Erdoğan Baca, tüm bu hizmetleri ve çalışmalarına
rağmen “bu Londra’yı hiç sevmedim, hiç de tavsiye etmem” diyor.
Baca, her ne kadar da “hiç sevmedim” dese da Londra’da eşi, dört çocuğu ve torunları ile yaşamaya devam
ediyor.
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Her geçen gün gelişen ve büyüyen İskele’ye yapılan kaliteli yatırımlar
sayesinde Long Beach, her türlü sosyal yaşam tarzına cevap veriyor

Long Beach’te kaliteli sosyal yaşam
İskele’nin Long Beach bölgesi, adeta adanın gözbebeği haline geldi. Long
Beach, sosyal yaşam alanları, denizi,
kumu ve eşsiz manzarasıyla oldukça
cazip bir bölge olarak hem yatırımcıları, hem de bu bölgede huzurlu bir
yaşam sürmek isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Noyanlar Şirketler Grubu’nun yaptığı kaliteli yatırımlar başta olmak üzere cafe, restoran, sahil yolu ve sosyal
yaşam alanları, Long Beach bölgesine
modern bir yaşam tarzı kattı.
İster denize girin, ister spor
yapın, isterseniz çimlere uzanın
Altın bir kumsalı ve masmavi bir deniziyle 1.5 km uzunluğundaki Long Beach sahilindeki berrak bir suda yüzme
keyfi başta olmak üzere yürüyüş- koşu
parkuru, bisiklet parkuru, açık spor
alanları, çocuk oyun alanları, engelsiz
oyun alanı ve yiyecek-içecek stantları
bölgede yaşayanların hoşça vakit geçirebilmesini sağlıyor.
Long Beach bölgesinde yaratılan
sahil yolu, gün boyu dinlenmek, kitap
okumak ya da spor yaparak vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi haline
geliyor. İsteyen kitabını alıp çimlere
uzanıyor, isteyen deniz manzarası eşliğinde yürüyüş ya da bisiklet keyfi yapıyor.
Kurulan oyun ve spor alanında ise çocuklar keyifli vakit geçirebiliyor.
Ayrıca, Long Beach’in denizinin dönem dönem dalgalı oluşuyla rüzgar sör-
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veya yat turları da organize etmenin mümkün
olduğuna da dikkat çekti.
Noyan, bölgede herkesin kendi ilgi alanına
uygun etkinliğin yapılabildiğine işaret ederek,
funfair, bisiklet yarışları, konser gibi etkinliklerin yapıldığını; sahilde özellikle çocuklara özel
eğlencelerin düzenlendiğini belirtti.

fü de yapılabiliyor.
Her ihtiyaca cevap veren bir bölge
Bölgeye önemli yatırımlar yapan
şirketlerin başında gelen Noyanlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi,
Satış Direktörü ve Yurt Dışı Pazarlama
Sorumlusu Zarif Noyan, hızla gelişen

Long Beach bölgesinde sosyal yaşamda
çeşitliliğin giderek arttığını belirtti.
Noyan, bölgede bulunan Cortado
Espresso Bar ve Mardo’nun Long Beach’e canlılık kattığını ifade ederek, bunların yanında restoranlar, tarihi mekanlar, yürüyüş yolları, bisiklet aktiviteleri,
kuaför ve güzellik salonları, eczane ve

marketlerin de her türlü ihtiyaca cevap
verdiğini anımsattı.
Bisiklet yarışları ve festivaller
büyük ilgi görüyor
Zarif Noyan, altın bir kumsalı ve
masmavi bir denizi bulunan Long Beach bölgesinde isteğe bağlı olarak safari

Yeni yatırımcılar bekleniyor
İskele Long Beach bölgesinde farklı ülkelerden insanların konakladığını veya ev sahibi olduğuna da işaret eden Zarif Noyan, “Örneğin;
Kazakistan, Belarus, Rusya, Ukrayna, İskandinav ülkeleri ve Türkiye’den çok sayıda insanı bu
bölgede görebilirsiniz. Ayrıca kendi vatandaşımızın da seçtiği bölgelerden biri” dedi.
Noyan, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler’in bölgeye olan ilgisinin hızla artış gösterdiğine de dikkat çekerek, özellikle yatırım yapmak
isteyenlerin ilk tercihinin Long Beach bölgesi
olduğunu ifade etti. Noyan, adada karantina
uygulamasının kalkmasıyla birlikte çok sayıda
yeni yatırımcının bu bölgeye geleceğine emin

gözüyle baktıklarını belirtti.
Bölgenin gelişmesinde
Noyanlar’ın katkısı büyük
Bölgenin gelişmesine büyük katkı koyan şirketin yatırımlarını da anlatan Noyanlar Şirketler Grubu Satış Direktörü Zarif Noyan, şirketin
2008 yılından bu yana Long Beach bölgesine birçok yatırım yaptığını anımsattı. Noyan,
bölgenin gelişip güzelleşmesi ve duyurulması
açısından şirketinin yaptığı yatırımların önemli olduğunu kaydederek, “Şu an 2021 yılı için
hazırlıklar ve yeni yatırım çalışmaları sürüyor.
Şirketimizin 2025 yılına kadar yapacağı projeler
için de araziler halihazırda alınmış durumdadır”
ifadesini kullandı.
Noyanlar Şirketler Grubu’nun yatırımları hakkında bilgi almak için sosyal medya üzerindeki
‘noyanlargrup’ Facebook sayfası ve ‘noyanlargrup’ Instagram hesabı ile iletişim kurulabiliyor. Ayrıca, www.noyanlar.com adresi ve ‘noyanlargroup’ IOS/Android uygulamasından her
türlü bilgi alınabiliyor.
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Karlıtaş’ın
fotoğrafı
ödül
aldı
Lefke Turizm Derneği
Başkanı Hasan Karlıtaş’ın
Lefke’deki Aplıç Kapısı’nın açılışında çektiği
“Bizi ayıran tel örgü, bizi
birleştiren ortak gelecek”
konulu fotoğrafı ödül aldı.
Karlıtaş’ın ödül alan bu
fotoğrafı ile birlikte diğer ödül alan 11 fotoğraf
daha Lefkoşa’da ve Brüksel AB Parlamentosu’nda
sergilenecek. Karlıtaş yarışmanın, AKEL ve GUE/
NGL tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

16

NorthCyprus

UK

KASIM 2020 Facebook.com/NorthCyprusUK

Facebook.com/NorthCyprusUK

KASIM 2020

NorthCyprus

UK

Haber

Yedidalga’da rüzgâr
sörfü heyecanı
Hasan KARLITAŞ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin batı ucunda, Lefke
ilçe sınırları içerisinde yer alan Yedidalga Köyü, tarımsal
üretim potansiyeli ile turizm değerleri yanında, rüzgar ve
uçurtma sörfü potansiyeliyle dikkat çeken bir bölge özelliğini taşıyor.
Yedidalga köyü denildiği zaman akla, Kıbrıs Muzu (yerli
banana), verigo üzüm, deniz sahilindeki restoranlar, balıkçılık, Soli Harabeleri ve sörf geliyor.
Kıbrıs’ın en iyi rüzgar avantajına sahip yeri olarak bilinen
Yedidalga, sörf tutkunları için adete bir cennet niteliğinde.
Lefke ilçesinin şirin köyü Yedidalga’da, sörf konusunda
adeta bir marka ve ekol olan Uğur Sayılır yönetimindeki
“Heaven Surf House” isminde bir de sörf eğitim yeri var.
Sörfün gelecek vadeden
genç yıldızı; Yücel Paralik
Çok sayıda sörf tutkununun uğrak yeri olan Yedidalga’da,
son dönemlerde dikkat çeken bir yıldız, adından söz ettiriyor.
Çok küçük yaşlarda deniz sporlarına gönül veren Yücel
Paralik, uluslararası etkinliklerde de, başarı ile yer almış özel
bir yetenek. Oldukça enerji isteyen bir spor olan Sörf, Yücel
Paralik gibi yeteneklerin estetik hareketleri ile adeta görsel
bir şölene dönüşüyor.
North Cyprus UK Gazetesinin, Kasım sayısında, Yücel
Paralik’in, fotoğraflarına yer verip, sizleri Yedidalga sahiline
götürmek istedik.

17

Haber

NorthCyprus

UK

Ali Baturay / MARKAJ
alibaturay@yahoo.com

1974’ten bu yana en zor günlerini geçiren Kıbrıs Türk halkı, kendine devlet
elinin uzanmasını beklerken, akıl almaz
tuhaf şeyler yaşanıyor.
Üstelik ülkede yaşanılan sorunların bu
ay sonunda sonra daha hissedilir olacağı,
2021’e de sarkacağı tahminleri varken…
Covid-19 salgını sorunlarından ayrı bir
de döviz krizi var; Sterlin 11 TL’yi, Euro
10 TL’yi geçti ve duracak gibi de görünmüyor.
Tüp gaza göstere göstere tam 22 TL
zam yapıldı ama sessiz sedasız da her şeyin fiyatı arttı.
Cebimizdeki para süratle erirken, marketlerde, mağazalarda iğneden ipliğe her
şey zamlandı.
İşyerleri kapanmaya devam ediyor, işsizler ordusuna yenileri ekleniyor.
Son birkaç yıldır Güney Kıbrıs’ta çalışanların sayısı 3 kat artmışken, orada iş
arayan Kıbrıslı Türkler arttı.
Hükümetin reel sektöre yönelik çok
ciddi tedbirler alınması gerekiyor, kimse
daha fazla dayanacak durumda değil.
Covid-19 salgını ve döviz krizinin yarattığı sorunlar değil yalnız sorunlarımız,
ülkenin kronik sorunları da devam ediyor.
Trafik çarpışmalarında yine insanlar
yaşamını yitiriyor, ülkenin her tarafında

şiddet olayları var, uyuşturucu vakaları
bitmek bilmiyor, çevre kirliliği/ çevre katliamı devam ediyor, kamudaki verimsizlik
Covid-19 şartlarında daha da arttı ve aklınıza gelecek tüm kronik sorunlar sürüyor.
Peki bunları kim çözecek, sorunlara
kim çare bulacak?
Ülkede şu anda hükümet bile yok, uzunca bir süre de olmayacak gibi.
Hükümet olmadığı için hiçbir sorunla
ilgilenilemiyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiçbir milletvekiline başbakanlık için vekalet vermeyerek, büyük bir krize neden oldu.
Başbakan olmadığı için bakanlar kurulu
toplanamıyor, Bütçe Yasa Tasarısı’nı meclise sevk edemiyor, 2021’e bütçesiz girme
ihtimali var.
Cumhurbaşkanı Tatar, UBP’nin en fazla
milletvekiline sahip olduğunu ve hükümeti kurma görevini ona vereceğini söyledi,
bunun için kurultay sonucunu bekledi ama
UBP kurultay yapamadı.
UBP, kurultayın ikinci turuna giderken,
herkesi şaşırtan bir olay oldu, yarışacak
iki milletvekili, adaylıklarını geri çekti.
Milletvekillerinin, müdahalelerle, baskılarla adaylıktan çekildiği iddia edildi
ama onlar bunu söyleyemedi, başka şeyler
söylediler ama kimseyi de ikna edemedi-
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Ülke insanı bunları hak etmiyor
ler.
Bu işlerin parti kurultaylarına kadar
yansıması büyük moral bozukluğu yarattı…
Hep dedik, kimseye müdahale edilmesin, ne sağcılara ne solculara.
Geçmişte yapılan da yanlıştı, bugün
yapılan da yanlıştır, herkesin başına geldiğinde ses vermesi değil, her zaman karşı
durması, bunu davet etmemesi gerekir.
Adaylar çekilince kurultayın ikinci turu
yapılamadı. Kurultayın 10 ay ertelendiği
söylendi tüzüğe bakmadan ama sonra görüldü ki 45 gün içinde yapılması gerekiyor
kurultay.
UBP Meclis Grubu, Genel Sekreter Ersan Saner’in tek adaylığıyla önümüzdeki
cumartesi kurultaya gidileceği açıklandı
ama adaylığını çeken Sayın Faiz Sucuoğlu, ortaya çıkıp bu kez “Ben adayım” dedi.
Güler misin ağlar mısın? Mademki aday
olacaktınız, daha önce neden çekildiniz,
neden ikinci tura gitmediniz?
Siz daha neden çekildiğinizi açıklamadan, şimdi “adayım” diyorsunuz ve herkesi şaşırtıyorsunuz.
Sucuoğlu’nun adaylığı nedeniyle cumartesi günü yeniden kurultayın ertelenmesi gündeme geldi, çünkü birden fazla
aday olunca farklı bir hazırlık gerekiyor-

muş.
Tabii Sucuoğlu adaylığını ilan ettiği sıralarda Ersan Saner de başbakan edasıyla
diğer partilerle hükümet kurma arayışları
yapıyordu ama ilk denemede bunu başaramadı.
Herkes UBP’nin HP ile hükümet kuracağını düşünüyordu ama HP kabul etmedi.
Halbuki UBP’liler HP’den yeşil ışık aldığını söylüyordu, demek ki böyle bir ışık
yokmuş, demek ki UBP kendi kendine gelin güveyi olmuş…
Tabii yeni pazarlıklarla yeni bir ortaklık olabilir ama şimdilik ne UBP kurultayı
yapılabiliyor ne de hükümet kurulabiliyor.
Ülke hükümetsiz, sorunlar dağ gibi ama
biz her gün çok tuhaf şeyler yaşıyoruz.
Kara komik şeyler yaşamaktan bıktık,
“yaşatacağım” dediğiniz devleti böyle mi
yaşatacaksınız?
Evet, birçok vatandaşımızın da çok kabahati var ama yine de bu halk bunları hak
etmiyor…
Ülkenin en büyük partisi kurultay yapmaktan aciz, ülkenin siyasileri hükümet
kurmaktan aciz, ülkeyi sözde yönetenler
iş yapmaktan aciz ama devleti yaşatacaklar ve iki devletli çözüm bulacaklar, hade
bakalım kolay gelsin…

Up to
24 months
interest free
payments
plans

Center of Famagusta Only one
minute to everywhere
Shops and Oﬃces
Underground Parking
University

Restaurant,Cafe,Bar,Patisserie
Hospital and Pharmacy
ATM Machines
Fitness center

Parking
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İngiltere’nin Kıbrıslı Türk Elçisi:

İNGİLTERE’DEKİ KIBRISLI ÜNLÜLER

Alper Mehmet

22

Luricina (Akıncılar) kökenli bir ailenin çocuğu
olarak 1948’de Kıbrıs’ta doğan Alper Mehmet,
8 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç
etti.
İngiltere’ye ilk geldiği yıllarda Londra yakınlarındaki Parmiter’s School’da öğrenim gördü.
İlk başlarda İngilizce bilmediği için zorluk yaşasa da kısa sürede bu sorununu çözdü ve başarılı
bir eğitim hayatı oldu.
Alper Mehmet o yıllarda ismi Bristol Politeknik olan şimdilerin University of the West of
England üniversitesinden başarıyla mezun oldu
ve 1970 yılında Göçmenlik Dairesi’nde memur
olarak göreve başladı.

Dokuz yıl bu dairede çalıştıktan sonra 1979’da
Nijerya’daki İngiliz Yüksek Komiserliği’nde
memur olarak göreve başladı. Dört yıl da bu
görevde kaldı. 1983’ten sonra Alper Mehmet,
Romanya ve Almanya’da İngiltere adına çeşitli
diplomatik görevlerde bulundu. 2004 yılında ise
İngiltere’nin İzlanda büyükelçisi olarak atandı.
Bu göreve getirilen etnik kökenli ilk iki kişiden
biri oldu.
Alper Mehmet, 2008’e kadar elçilik görevine
devam etti ve emekli oldu. Emekli olduktan sonra göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenmeye başladı.
Önce bağımsız bir araştırma kuruluşu olan ve genellikle göçmen sorunları ile ilgilenen Migration

Watch UK’in yönetim kuruluna girdi ve 2019
yılında da başkanlığa seçildi. Özellikle etnik kökenli insanların sorunlarıyla yakından ilgilendi.
Bunun yanında Foreign and Commonwealth
Office Derneği’nin de yönetiminde 2019 yılına
kadar yer aldı ancak daha sonra bu görevden
ayrıldı. Alper Mehmet, göçmenlik, etnik sorunlarıyla ilgili çok sayıda konferans, panel, televizyon ve radyo programlarında yer aldı. Bu konuda
fikrine danışılan en önemli figürlerden biridir.
Alper Mehmet, diplomatik hayatında daha çok
Alp Mehmet ismini kullanıyor. Çok sık olmasa
da Alper Mehmet’in zaman zaman Kıbrıs’a gittiği de bilinmektedir.
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Maraş (Varosha)’a uzunca yılların ardından,
ilk girişimdi. Büyük bir tereddüt, kafamda yığınla soru ile giriş yaptım Maraş’ın ziyaretçilerini
ağırlamak için kurulan kapısından.
Biraz da zoraki girdiğim Maraş’a adım atar atmaz başladı içimde huzursuzluğum. Her adımda
daha da derinleşti acılarım, yürek sızım.
Yıllar sonra, daha bir olgunlaşmış, daha katmerlenmiş duygularımla ziyarete açılan sokakları adımlarken, bir kez daha ağız dolusu lanetler
yağdırdım savaşlara.
1974 Savaşı’nın ardından, sakinleri burayı
terk etmek zorunda kalmış ve buranın yönetimi
Türk yönetiminde kalmıştı. Buranın sakinleri
buradan ayrılıp da daha güvenli bir yere giderken, savaşın sonlanmasıyla yeniden yuvalarına,
iş yerlerine dönüş yapacaklarını kuruyorlardı
kafalarında.
Türk uçakları üzerlerinde uçarken, hepsinin
içinde “Sağ salim bir yere geçelim, bu savaşı
bitirelim, sonrasında yeniden evimize döneriz”
düşüncesi vardı. O yüzden birkaç eşya alıp, kapılarını çekip, anahtarlarını alıp düşmüşlerdi,
kısa bir ayrılık için yola.
Hele turistler. Varoşa’da yaz tatilini geçirmek
için gelen, yabancılar. Kafalarında ne umutlarla
gelmişlerdi Akdeniz’in bu küçü(cü)k adasının,
bu turist beldesine. Deniz, kum, eğlence ve yaz
aşkları vardı belleklerinde. Buradan ayrılırken,
hayatlarında hatırlayacakları ve içlerini kıpırdatan anıları olacaktı.
Ama öyle olmadı! Ne turistler için, ne de yerliler için.Gidenler bir daha dönemedi, gelenler
de uzunca bir süre gidemedi.Bir daha çocuk sesi
yükselmedi o sokaklarda, notalar enstrümanlara
dizilmedi, sustu şarkıları eğlence mekânlarının,
buluşamadı dudaklar ve tenler otellerin o giz
odalarında, pencere önlerinde dalıp gidilmedi
uzaklara Akdeniz’e nazır. Tiyatroların oyunları
oynanmadı, sınıflarda öğretmen sesleri kesildi.
Görsel bir şölen sunan, alev ağacı da artık hüzünle açtı çiçeklerini, mevsimi geldiğinde.
Issızlığa hapsoldu, barikatlarla çevrildi, sessizliğe büründü ve “Askeri Yasak Bölge. Girilmez” tabelaları asıldı her bir yanına.
***
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MARAŞ,
bir poşet toprak
ve utanç
UK

Onlarca yıl önce sevgiyle, insan sesleriyle, çocuk çığlıklarıyla dolu evlerin içerisinde talanın,
yağmanın izleri vardı. Bolca da savaşın, acıların.
İçinde hayatın olduğu yıllarda, bölgenin cazibe merkezi olan Maraş, 1974’ten sonra sessizliğe büründü, tıpkı yüreğimiz gibi.
Nice yitik öykülerin, sönüp giden hayatların,
gözyaşlarının, acıların izleri arasında, yürek sızısıyla attım adımlarımı, “Hüznün Şehri”nde.
***
Toplumsal bellekte yarattığı travmayla, anıları
ve yaşanmışlıkları yutarken acıları, Sophia Loren’in izini sürdüm Leonidas Caddesi’nde, ressam Xantos’un boynu bükük, hüzne gömülmüş
insanlarına baktım uzun uzun, dalgaların dövdüğü sahillerde. Her bir dalga aldı bizden insanlığımızı ve çok uzaklara götürdü.
Elizabeth Taylor, Richard Burton, Paul Newman ve Raquel Welch vardı bir zamanlar şimdi
ıssız, yalnızlık kokan sokaklarında.
***
Kaldırmadı içim daha fazla, boğulur gibi hissettim kendimi ve koşar adımlarla çıkmak için
döndüm geriye.
Dönüş yolumda gördüm, elinde bir poşet içerisinde toprak taşıyan adamı.
Toprağı görünce sokuldum yanına ve konuşmaya başladık. 1974’te Maraş’tan koparılmış bir
Kıbrıslırum Maraş sakininin mezarına götürüyormuş toprağı.
Kıbrıslıtürkler ile huzur içerisinde bir yaşam
varken, birden koparılmış toprağından ve hep
geri dönecek umuduyla beklemiş yaşlı adam.
Alın teriyle çalışarak kazandıklarıyla aldığı
evini, mahallesini, komşularını, bahçesindeki
asma ağacını, gece tütenlerini, özenle budadığı
kırmızı gülünü yad etmiş ömrü hayatında. Gazetedeki haberlerde, Maraş konusunu görünce,
dikkat kesilmiş satır satır okumuş, beklemiş, hep
beklemiş ancak yetişememiş.
Kederleriyle katmerlenen kanser vücudunu
sarıp, hastane yatağına hapsolunca, yakınlarına
vasiyette bulunmuş: “Olur da ölürsem ve Maraş’a girebilirsiniz. Bana bahçemden toprak getirin. Onun altında yatmak isterim”.
İşte o poşetteki toprak gidiyordu, sahibiyle buluşmaya. Her adımda bin acıyla, bin bir utançla
ve iç burukluklarıyla.
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Lefke’de hurma zamanı

Yeşili ve doğasının yanı sıra yerli
ürünleriyle ünlü ilçemiz Lefke’de şimdi
hurma zamanı…
Her yıl adına festivaller düzenlenen
hurma ürününün tanıtılması ve pazarlanmasına katkı koymak için bu yıl
pandemi dolayısıyla farklı bir etkinlik
organize edildi.
Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm
Derneği işbirliğinde Lefke Çarşısı’nda
‘Lefke Hurma ve Yerel Ürün Pazarı’
düzenlendi. Sadece bölge üreticilerinin
yerel ürünlerini satma şansı bulduğu
pazarda, özellikle hurma ürünü ve hurmadan üretilen lezzetlere yer verildi.
Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş da, pandemi dolayısıyla bu
yıl festival yerine Pazar etkinliği düzenlediklerini belirterek, pazarda bölge
üreticilerinden 30 civarı stant açıldığını, tamamen yerli ürünleri tüketiciyle
buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya
da, hurmanın Lefke’deki görsel güzelliği yanı sıra ekonomik değeri de olduğunu kaydederek, normal şartlarda bu yıl
10. Hurma Festivali’ni düzenlemiş olacaklarını ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle üreticileri desteklemek için böyle
bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
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DENİZİN KOKUSU

Hazır olmak lazım: 2021 çok daha kötü olacak!
Tüm Dünya’yı ama özellikle de İngiltere’yi en ciddi şekilde vuran Koronavirüs
salgını, KKTC’nin giriş kapılarını kapattığınız veya gelenleri sınırlayıp, 14 gün kadar karantina uyguladığınız anda yeniden
sıfıra çekildi...
Koronavirüs, KKTC’yi şu ana kadar
ciddi bir şekilde vurmadı...
Allah’a çok şükür yaşamını yitiren insan
sayısı sadece beş... Ve inşallah artmaz...
Ancak Koronavirüs nedeniyle yaşanan
ekonomik gelişmeler; herhalde KKTC kadar başka hiç bir ülkeyi bu olumsuzlukta
etkilememiştir...
Henüz sonuçları tam olarak ortaya çıkmamış olsa da, önümüzdeki bir kaç ay
içerisinde, KKTC’nin sosyal ve ekonomik
yapısında çok ciddi kötüleşmelerin, patlamaların meydana gelebileceği tahmininde
bulunmak, çok da yanlış bir şey değildir.
-*-*Yaklaşık 10 milyar TL’lik yani bugünlerdeki kurla hesaplarsak, 1 milyar Sterlinlik yıllık bütçesi olan KKTC, 2021 yılında
bu miktarın yarısını hatta yarıdan fazlasını
açık verecektir.
Ülkenin en önemli gelir kaynağı olan turizm ve üniversiteler, şu anda “sıfır getiri”
noktasındadır.
Onlarca, hatta yüzlerce iş yeri kapanmıştır.
Esnaf batmaktadır.
Ayakta duran bir tek ciddi birikimi olanlarla devletten maaş alan kesimdir.
Devletin maaş ödediği 125 bin civarında
insan söz konusudur.
Bu miktar sadece memur veya öğretmenlerden değil; devlet emeklilerinden,
sosyal sigorta emeklilerinden, yardım
alanlardan oluşmaktadır.
-*-*Bu kesimler, bir miktar durumlarını idare etmektedir.
Ancak, örneğin önümüzdeki ay ödenmesi beklenen “13’üncü maaş” kesinlikle
tehlikededir...
-*-*-

Beş milyar TL civarındaki bir bütçe açığı nasıl kapatılacaktır?
Bunun tek yanıtı; “Türkiye”dir...
Türkiye de 2021 yılına parlak girmiyor.
Orada beklenen bütçe açığı miktarı 400
milyar TL’ye doğru gidiyor...
400 milyar TL’ye yakın açık beklenen
Türkiye’de, Kasım ayının ilk haftası içerisinde Merkez Bankası Başkanı değiştirilmiş; akabinde yılan hikayesine dönen Hazine Bakanı’nın istifası gündeme gelmiştir.
Ancak yine de, Türkiye için, KKTC’ye
4 veya 5 milyar TL “sözde kredi” ama gerçekte “hibe” sağlanması, imkansız değildir; hatta çok kolaydır.
-*-*Ancak, bu kadar rahat bir şekilde KKTC’nin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanıyor olması, haliyle, siyasetine de müdahaleleri daha rahat hale sokmaktadır.
KKTC’de Ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye’nin
“geleneksel müdahalesi” tekrarlanmıştır.
Bu müdahale, her seçim olduğu gibi,
kaybeden tarafı çok ciddi rahatsız etmiştir.
-*-*Akabinde, UBP’nin Genel Başkanı
cumhurbaşkanlığına seçildiği için, o mevki
ve haliyle başbakanlık koltuğu boşalmış,
açılan münhale beş aday baçvurmuştur.
UBP’nin tüzüğü gereği, beş adayın ilk
turda ilk ikiye girenleri, ikinci tura kalmıştır.
Ancak, ikinci tur, bilinmeyen veya bilinip de dile getirilmeyen bir “müdahaleyle”
iptal edilmiştir.
-*-*Çok ciddi bir demokratik karmaşaya,
ekonomik çıkmaza, bilinmeze doğru yol
alan bir KKTC söz konusudur.
Türkiye’de de ekonomik durum iç açıcı
değildir hatta çok berbattır.
2021 yılı, bizim açımızdan çok “kötü
geçmeye” adaydır...
Hazır olmak lazım...
Ama cidden hazır olmak tabii ki...

Londra ile yeni dönem mi?
Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı dönemi başladı...
KKTC için bir şey değişecek mi?Veya KKTC’nin yurtdışında yaşayan vatandaşları ile ilişkilerinde bir şey farklılaşacak mı?Cumhurbaşkanı Tatar’ın
çalışma gündeminde, ilk sıralardaki
maddelerden biri, yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızla ilişkilerimizin geliştirilmesi olacak.Bu konuda daha önce
de hükümetler veya cumhurbaşkanları
elbette girişimler yapmıştır ama ciddi
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anlamda başarısızlık söz konusudur.
Tatar’ın, konuyla ilgili bir ekip kuracağı ve dış ülkelerdeki vatandaşlarla
ilişkileri geliştirmeye önem verdiği;
mutlaka bir şeyler yapmaya çalışacağı
iyi biliniyor.
Bunun başarılması demek; hangi açıdan bakarsanız bakın, “çok olumlu gelişmelerin yaşanması” demektir.
Bize düşen görev de, bu konuda Tatar’ın başarılı olması için elbette çalışmak, destek vermektir.
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Öncelik, kalite,
sağlamlık ve estetik

Birçok büyük projenin sahibi olan Ramadan Özyalçın Construction’ın asla taviz vermediği unsurlar var.

Çok güzel bir kadın:

Yelena Temnikova

Sevgili Zorlu Cezaroğlu, “eskiden
Kıbrıs ve Kıbrıs Postası’nda, hatta
Haberci gazetesinde yaptığın gibi bir
sayfa yap” dedi...
“Tamam” dedim... O sayfaları günlük hazırlıyordum ve her gün, bir kadın fotoğrafı kullanıyordum...
“Kadın istismarı” yaptığım gerekçesiyle çok eleştirildim...
Oysa “kadın”, kesinlikle “erkeğe”
göre güzelliği, zarafeti, şıklığı, çekiciliği temsil eder...
Ve hatta “kıskanılmayı”...
Kadın, daha çok bakılandır...
Saygısızlık veya istismar bizim işi-

miz değil...
Ve bundan böyle, her sayıda, bu
sayfada, Dünya’dan bir güzel kadını
sizlerle paylaşacağım...
Bu hafta “Yelena Temnikova”...
Elena olarak da yazabilirsiniz...
35 yaşında...
Tam adı, Elena Vladimirovna Temnikova...
Rus şarkıcı, televizyon kişiliği ve
moda tasarımcısı.
2007 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Rusya’yı temsil eden Serebro’nun üç üyesinden biri...
Ve çok güzel bir kadın...

Kuzey Kıbrıs’ın önemli inşaat
şirketlerinden Ramadan Özyalçın Construction Ltd., kurulduğu 2004 yılından bu yana birçok
büyük projeye imza atarak, muhtelif müteahhitlik hizmetlerini
gerçekleştirmeye devam ediyor.
North Cyprus UK Gazetesi’ne
konuşan Ramadan Özyalçın
Construction Limited Direktörü
ve İnşaat Mühendisi Ramadan
Özyalçın, inşaat sektöründe giderek büyürken önem verdikleri
noktalara dikkat çekti ve projelerini anlattı.
Ülkesinde eğitim aldı
ülkesine yatırım yapıyor
1974 yılında Akıncılar’da dün-

yaya gözlerini açan Özyalçın,
ilk ve orta dereceli eğitiminin
ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi
unvanını alarak eğitim sürecini
tamamladığını belirtti.
Ramadan Özyalçın, 2004 yılında Ramadan Özyalçın Construction Limited’i kurarak müteahhitliğe başladığını söyledi.
Şirketin 16 yıllık süre içerisinde apartman binası, müstakil
konut, çeşitli siteler ile muhtelif müteahhitlik hizmetlerini
gerçekleştirdiğine vurgu yapan
Ramadan Özyalçın, projelerin
özellikle 1974 öncesi Türk koçanlı ve eşdeğer araziler üzerinde gerçekleştirildiğine; kalite ve
sağlamlık yanında estetiğe de
büyük önem verildiğine dikkat
çekti.
Tadilat işleri de profesyonelce gerçekleştiriliyor
Ramadan Özyalçın, şirket olarak müteahhitlik hizmetleri yanında, kapsamlı renevasyon ve
tadilat işleri yaptıklarını ifade
ederek, yaşam alanlarını profesyonel dokunuşlarla iç mimarisinden peyzajına kadar yeniden
yarattıklarını kaydetti. Projelerini kaliteli, yenilikçi, çevre dostu
ve müşteri odaklı anlayış ile ha-

yata geçirdiklerinin altını çizen
Özyalçın, sağlamlıktan uzaklaşmadan, mümkün olan en ekonomik maliyetle ve teknolojilerden
de faydalanarak çözümler üretip
uygulamalar yaptıklarını belirtti.
İngiltere başta olmak üzere
birçok ülkeden müşterileri
var
Müşterilerinin genellikle Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kişiler
olduğunu, bunun yanında Türkiye, İngiltere, Rusya ve İran
gibi ülkelerden gelen kişilerle de
çalıştıklarını söyleyen Özyalçın,
İngiltere’de yaşayan birçok Kıbrıslı Türk’ün de şirketin hayata
geçirdiği projeleri tercih edip
kiralama yöntemiyle gelir elde
ettiğine vurgu yaptı.
İngiltere’deki Kıbrıslı Türklere de mesaj gönderen Şirket
Direktörü Ramadan Özyalçın,
Kıbrıs’ta ev yapmak ya da almak, mevcut evlerine tadilat
yaptırmak isteyenlerin kendileriyle iletişime geçmesinin yeterli
olduğunu belirtti.
Ramadan Özyalçın Construction Ltd.’e +392 815 02 25 ve
+90 533 868 57 14 numaralı telefonlardan ulaşmak ve www.
ramadanozyalcin.com’dan bilgi
almak mümkün.
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Yazı Cızı İşleri: Artun Lurucinalı (AL)
Muhbir: Arar Bulur Dellaleder (ABD)
Sayı: 7
Zırzır Mırmır Gazeddası...

GORONA HALLERİ 5

Erdoğan’dan desdek...
Gorona hepsimizi da laos etmeye devam ederken, benim Bafidissa’nın elinden çektiklerim da
her geçen gün daha bir çekilmez hale geliyor.
Geçennerde, Gıbrıs’dan arayıp da Bafidissa’ya
bireccik fırça çeken abasından sonra, birkaç günlüğüne da olsa rahatladık amma, ondan sonra vay
anam vay! Sanki da acısını çıkarmak için üsdüme
üsdüme gelmeye başladı. Dibelik laos oluyorum
bunun içinde, berikât versin bir havlıcık var da
arada sırada gider otururum köşeciğe oracıya duvar dibine da kafamı diğnendiririm. Yoksa vallahi
kafayı yeyceyim bunu içinde. Çekilmez gayrık.
Neysa! Etişmez beni Bafidissa’nın halleri bunun
içinde, bir da dün akşam Gıbrıs’dan gardaşı-oğlu
Erdoğan aradı. Meğer, obir gardaşı-oğlu Ahmet
duymuş nerden duyduysa, gendi aramaz, gor üsdüne Erdoğan’ı. “Bak bir ara deyzemi da enişdem
böyle böyle” demiş, ne dediysa!
Bakarım zırt zırt telefon çalar. Telefon buyanda,
Bafidissa oyanda, ben annadım telefon Gıbrıs’dan.
Dedim belki duymaz, sindim oracıya. Ma nere?
Bir goşdurarak geldi oyandan, bir da bana bağrır,
“Telefon çalar da söylemeen?” diye. Kapdı genni
oracıkdan, başladı gonuşmaya. Erdoğan’ın sesini
duyarım:
- Napan be hala? İyisin?
- İyiyim halacığım. Sen nasılsın? Aile nasıl?
- Hepsimiz da iyiyik hala. İyiyik da senin
tarafdan gelen haberler eyi değil. Duyduklarım
doğruysa, neler oluyor oyanda?
- Birşey yok be halam! Herşey kontrol altında,
aha bunun içinde debellenirik.
- Birşey yok deme hala! Söyle o enişteme dua
etsin da bu Gorono var, yoksa tayareye atlarkandan
iki tayikada oracıkdaydım. N’oldu Gorono geşdi
genne galiba? Benim bildiğim Gorono ciğerlere
bulaşır, bu enişdemin galiba kellesine bulaşdı.
- Ma kim söyledi be halam?
- Ben haberleri alırım hala! Acırım o Goronoya,
gidecek kelle bulamadı da enişdeminkine giddi,
bişey da bulamaycak içinde amma napayım genne!
Bak sana ne deyim. At genni dişarı da çekilecek
garın ağrısı değil annadığım gadarıynan. At genni
dişarı derim sana da gorkma! Bu Gorono çıkdı ya,
kimsesinin yanına da yanaşamaz gayrık.
- Ma yanaşsa n’olacak?
- N’oldu? Gorona tekmilden bitirdi genni galiba.
- Hah! Ne varıdı da bitireceydi be halam?
- Madem hiçbir işe yaramaz, ne dutan genni evin
içinde da ortalığı garışdırır?
- Bir işe yaramaz, doğrudur be halam, amma
brak genni oraşda da evin neşesidir. Atacam genni
dişarı da kimiynan uğraşacam bunun içinde? İsden
yalınız başıma kafayı yeyim?
- O zaman halacığım, verecen eline çappayı
küreği, salacan genni havlının içine, iş yapsın.
Duracan başında, işe yarasın biraz. Bak ben naparım? Hanım ne söylersa yaparım. Bütün havlıyı
temizledim, ağaçları çapaladım, budadım. Hergün
genneri suvarırım, bakarım. Yalınız onlar değil, ev
işlerini da ben yaparım. Yemek bişireyim, ortalığı
süpüreyim, masayı temizleyim, gapları ikâyım,
herbişeyi yaparım. Söyle o enişdeme, eski zaman
modundan çıksın, hanımlar evin gıraliççasıdır öğrensin gayrık. Hele da kadın bizim aileden olursa!..
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takip edebilirsiniz. Buyurun, beklerik.

Bu ayın zirziritleri...
TRUMP KKTC’YE
SIĞINACAK...
Donald Trump seçimleri gaybeddi.
Eh! Aldı genni bir düşünce şimdi.
Aleyhine olan davalardan şimdi nasıl
gurtulacak? Bir hafdadır gara gara
düşünür! Yenilgiyi reddedip oyalama
takdikleri peşinde.
Danışmanları tek seçeneğin Kuzey
Kıbrıs’a sığınma olduğu görüşünde.
Asil Nadir’in görüşü de alındı. Tatar da
sığınmaya oldukça sıcak bakıyor..
YEYEMEM YOK:
UBP KURULTAYI TUMBA!.
Tüzükte olmamasına rağmen, UBP
Kurultayı’nın, yani partinin en üst
organının “ikinci turuna darbe” yapıldı,
seçimin sonuçlanması engellendi. Faiz
Sucuoğlu ve taraftarları “darbeye” ateş
püsküdüysa da, küllü suyu gibin oturup
galdılar.
E daha evel da söyledik, gene söyleylim. Bu iş tüzük işi değil, “büzzük”
işidir. Emir “böyük yerden” geldiysa,
yeyemem yok!.. Hem yeycen, hem da
ne yediğini ortalık yerde beyan edmeycen. Hade bakalım!.
KİMDİR YAHU BU SUCUOĞLU?
“Olân! Biz Tatar dedik, Akıncı’yı
evine gönderdik. Sizin UBP Kurultay’ında da Taçoy birinci turdan

gazanacak dedik. Sizde meram annama
yok mu be amma? Kimdir yahu bu
Sucuoğlu? Yollayın yahu onu da mahalleye artık!. Ma nedir be amma siz
Gıbrıslı Türklerin elinden çektiğimiz?
Biz gosgoca 80 milyondan bile böyle
bu gadar harros eden birini görmedik!
Hade bakalım haaa!..”
(Nodcuk: Bu birinci Kurultay mayna
ettikten sonra yazıldıydı)
SUCUOĞLU HARROS EDDİ..
UBP’nin gene Kurultay yapacağını
duyan Sucuoğlu, genne “Tek aday
Saner’dir haa” demelerine rağmen;
“Ma kim yahu! Benim aday olmadığım
yerde Kurultay olmaz” deyerek, birkaç
gün evel başına gelenleri unuttu..
Sucuoğlu acabi harros eddiği usdalarına garşı “rüşdünü isbat etti” da genne
“yörü ya kulum” dediler? Yoksa acabi,
gendi gendine gelin güveyi olmaya mı
garar verdi? Hep beraber göreceyik...
TOPARLANDIRILDI ACABİ?
Noldu Kudret bey! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hussoldun! Dut
yemiş bülbüle döndün assıl! Hiç ağzını
aşmadın!
Söz gümüşüsa, husolmak altındandır
deller! Acabi ondandır, yoksa toparlandırıldığındandır?

İLLE ERSS OLACAK..
UBP Kurultayı’na yapılan darbeden
sonra, ansızdan gene Kurultay yapılacağı açıklandı. Ule havle vela Guvvete!
Bu ne kereviz, bu ne pazı turşusu,
annamadık başta. Sonra “tek aday Ersan
Saner olacak” diye okuyunca, kerevizi
da annadık, pazıyı da!
Meğerlim Erss’lere rağbet varmış!
Bir Erss gitmiş, obir Erss gelmeliymiş!
Ehali sonra kime “Come on Erss”
diyecek! O boşluğu doldurmasalarmış,
Cumhurbaşkanı’nın “masgara” olmasının önüne geçemeyeceklermiş!.
DOLAR ÜRKTÜ..
Duydunuz? Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal,
geçen hafta yaptığı “sert” bir açıklamaynan doların ürkmesine ve aşşa
düşmesine neden olmuş!
İstifa eden Maliye Bakanı Berat
Albayrak da, ondan önce yaptığı bir
açıklamada, “Biz dolarla uğraşmayık,
isdesek onu iki tayikada dize getiririk”
dediydi.
İstifa etmese, doların işi zorudu bir
kere! Erdoğan şimdi, kükrediği zaman,
yok yalınız doları; sterlini, yuroyu ve
goca Türk lirasına kafa dutan bilimum bütün döviz bozuntularını dize
getirecek gahraman bir Maliye Bakanı
arıyor..

MASGA DAKMA SAÇMALIKLARI..
Yannış annamayın be
refikler! Biz MASGA dakılmasına garşı değilik! Kapalı,
galabalık yerlerde, insanların
biribiriynan yakından temas
eddiği ortamlarda tamam!
Amma bir bakın bakalım
etrafınıza, ne görürsünüz?
Böyle ortamlarda masga dakmayan bir sürü “gahraman”,
obir tarafdan da “kafası
çalışmayan” bir sürü tip.
Bakın göresiniz bazıları ne
zaman MASGA dakar:
- ORMANDA, KALDIRIMDA YALINIZ YÜRÜRKAN: Olan gâvole deycem
sa, yalınız yörürkan nesden
bre masgayı? Gorona saklıdır
köşede, ya da ağaçların arkasında da üsdüne atılacak?
Çıkart be masgayı nefes alasın, da düşüp galacan oraşda
ansızdan havasızlıkdan..
- KOŞARKAN, VELESBİT SÜRERKAN: Yörürkan
hade annadık! Koşarkan ya
da velesbit sürerkan masgayı nesdersiniz? Karbon
monoksitten gendi gendinizi
öldüreceksiniz be gâvolem.
Gorkmayın da o hızınan
giderkana gorona dutamaz
sizi..
- YALINIZ BAŞINA
TUMUFİL SÜRERKAN:

Nesden olan masgayı yalınız
başına tumufilde giderkan?
Madem yalınızsın. Tumufilde
biri yok. Yoksa şeytanlardan
gorona bulaşır da bilmezdik.
ACABA DERİM bu
insanlar yatırkan da masga
dakallar? Ya da sıçarkan?
Olur mu olur! Bilemeyik,
şimdilik öğrenmek da isdemeyik! Brak galsın!.
Ma bir da, masgayı “ölüsünün körü” gibi dakanlar var!
Onlar da bir alem! Gadın
çarşıda yörür, suratında
masga.
Amma masgası ağzını kapadır, burnu dişarda. Masga
mıdır güçük, burnu mudur
böyük annamak zor! Amma,
midem burnun dişarda
galacak, masgayı boşuna ne
dakan be nene? Yoksa burnundan değil oşu nefes alın?
Gorona gireceysa burnundan
girecek. Burnun böyüğüsa,
sen da ona göre masga bul.
Bulamazsan “gurukla” sar
suratına..
Bir da masga dakmadan,
gonuşacak diye burnunun
dibine sokulanlar var! “Ü
yerrimo çekil oyannı” da
desen, nolacak! Oraşdan toz
kesip gayibolmakdan başka
çare mi var? Hade eyvallah..
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Alsancak’ta yaşayan Ünler ailesi, 2020’nin başında yaşama veda eden
Zihni Ünler’in yarattığı tutku meyvesi bahçesine gözü gibi bakıyor

Tutku meyvesinden meyve suyu,
reçel ve dondurma sosu yapıyorlar
Tam bir lif deposu olan tutku meyvesi, dünyada yaygın olarak bilinse de,
Kuzey Kıbrıs’ta bir kaç yıldır bilinmeye ve sevilmeye başlandı.
İngiltere’de yaşadığı dönemde tutku
meyvesini severek tüketen Zihni Ünler,
Kuzey Kıbrıs’a dönünce bahçesine ektiği tutku meyvesi ağaçlarından verim
aldı ve üretime geçme kararı aldı. Bahçesine, yetiştirdiği meyvenin adı gibi
tutkuyla bağlı olan Zihni Ünler’in vefatı üzerine Ünler ailesi bahçenin sorumluluğunu üstlenerek üretimi sürdürdü.
Yıldız Sidaoui, babası Zihni Ünler’in
tutku meyvesi bahçesini nasıl yarattığını ve ürünlerini North Cyprus UK’e
anlattı.
Tek başına güzel bir bahçe yarattı
Yıldız Sidaoui, tutku meyvesi bahçesinin kurucusu olan babası Zihni Ünler’i şu sözlerle anlattı:
“Babam Baf doğumluydu. Baflılar
ekmeyi, bahçede uğraşmayı severler
belki ama babam farklıydı. ‘Toprağa
ayağımın basması lazım’ derdi hep.
Bahçede uğraşmayı seven çeşitli meyveler ve ağaç eken biriydi. Bunu, hobi
olarak yapardı. Alsancak’taki bahçesine adeta çocuğu gibi bakardı. Keşke şu
anda benimle değil de, babamla röportaj yapabilseydiniz. Üzülerek söylemek
istiyorum ki, bu yılın başında babam
aramızdan ayrıldı. Babamın yıllarca
emek verdiği ve tek başına yaşattığı
bahçeyi, şimdi annem, ablalarım, eniştelerim, eşim ve ben birlikte yaşatmak
için uğraşıyoruz. Babamın gözü gibi
baktığı bahçesine, emeği boşa gitmesin
diye hep birlikte bakıyoruz”.
Tutku meyvesinin çeşitli isimlerle
bilindiğini, bunlardan bazılarının passionfruit, passiflora, çarkıfelek ve aşk
meyvesi olduğunu anımsatan Yıldız
Sidaoui, tutku meyvesinin Kıbrıs’ta
yeni yeni bilinen bir meyve olmasına
rağmen, kendisi ve ailesi için yeni bir
tat olmadığını ifade etti. Sidaoui, ailece
İngiltere’de yaşadıkları süre içerisinde
tutku meyvesini sıkça tükettiklerini ve
Kıbrıs’a döndükten sonra bunun aile
olarak özledikleri meyvelerden biriydi
olduğunu belirtti.
Hobiden üretime geçti,
çocuklarına güzel bir miras bıraktı
Yıldız Sidaoui, babası Zihni Ünler’in
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tutku meyvesini önceleri evlatları ve torunları için yetiştirdiğini, 2012 yılında
şakayla karışık bir şekilde “üretime geçelim” diyerek bahçesinin çeşitli yerlerine tutku meyvesi ekmeye başladığını
söyledi ve şunları anlattı:
“Babamı tanıyanlar bilir, kafasına
koyduğunu yapan birisiydi ve hemen
harekete geçerdi. Kimileri, şaka ile kalacak sandı ama babam, hemen altyapı
çalışmasını yaparak üretime başlamıştı.
Babam, çeşitli meyveleri ekmeyi seven
biri olduğundan nasıl üretim yapacağını
çok iyi biliyordu”.
Tutku meyvesini tamamen organik
olarak, katkısız ve ilaçsız olarak yetiştirdiklerinin altını çizen Yıldız Sidaoui,
babasının başlattığı işi aile olarak devralıp üretime devam ettiklerini belirtti.
Yıldız Sidaoui, üretime taze meyve
yetiştirerek başladıklarını ifade ederek,
ürünler çoğaldıkça meyve suyu ve limonata gibi içerisine su katılarak içilen
şekerli meyve suyu yapımına başladıklarını ardından reçel ve dondurma sosu
üretimine geçtiklerini söyledi.
Gerek tutku meyvesinin taze haline
gerekse bu üründen elde edilen meyve
suyu, şekerli meyve suyu, reçel ve dondurma sosuna talebin giderek arttığını
kaydeden Sidaoui, “Ürünlerimizin tadına bakan herkes, eşsiz bir tat olduğunu
bize dile getiriyor. Tutku meyvesinin
faydalarını öğrenenlerin daha çok ilgisini çekiyor. Organik ve katkısız olması
nedeniyle daha mutlu oluyorlar. Tabi bu
bizi de mutlu ediyor” dedi.

Marketlerden ve sipariş
üzerine alınabiliyor
Yıldız Sidaoui, tutku meyvesinin yılda iki kez meyve verdiğini söyleyerek,
tutku meyvesi sezonunda çeşitli marketlerdeki raflarda yerini aldığını ayrıca Chateau Lambousa’da kurulan açık
hava pazarındaki stantta kolaylıkla bu-

lunabileceğini belirtti.
Ürünlerini restoranlar başta olmak
üzere ülkemizde yaşayan birçok yabancı uyruklu kişinin tercih ettiğini
söyleyen Yıldız Sidaoui, “Ülkemizde
öğrenim gören öğrenciler ile ülkemizde yaşayan Rus, İngiliz, Ukraynalı, Alman, Azerbaycan ve Güney Kıbrıs’tan
gelen müşterilerimiz vardır. Tatile gelen
müşterilerimiz internet blogger ve sitelerden bizi buluyorlar. Tatile, ailelerine,
yakınlarına veya memleketlerine ürünlerimizi götüren müşterilerimiz de var.
Babamın hayaliydi bir gün yurtdışına
ihracata başlarız belki diye. İnşallah bir
gün hayalini gerçekleştirme şansımız
olur” dedi.
Yıldız Sidaoui, meyve suyu ve reçellerin sipariş üzerine yapıldığını anımsatarak, siparişlerin telefon aracılığıyla
ya da Facebook üzerinden online olarak
alındığını ifade etti. Sidaoui, isteyenlerin Facebook’taki kişisel hesabı Yıldız
Sidaoui üzerinden ya da 0548 876 03 94
ve 0548 844 09 26 numaralı telefonlardan Whatsapp üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti.
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FAMAGUSTA
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Through the lens of Cezaroğlu, with Atai’s expression,

FAMAGUSTA
Famagusta, which has hosted many civilizations in history,
hosts many artifacts belonging to these civilizations as well.

Famagusta, which has hosted many
civilizations in history and is almost a
big open-air museum, is meeting you
on this page with the narration of Serdar Atai, who is a true Famagusta lover,
through the lens of journalist and photographer Zorlu Cezaroğlu.
Here is the history and magnificent
photo frames of Famagusta...
Famagusta is a place where Egyptian
Ptolemy Philadelphus started a settlement as a small fishing village in 285
BC, which was called Arsinoe in ancient times and then Famagusta.
Famagusta, called Ammochostos
in Greek, “buried in the sand”, lived
in the Byzantine Period between 3241191. 1. After Richard (Richard the
Lionheart) left Cyprus in 1191 to save
his fiancée, he witnessed the Templar
Period for a year.
The French Lusignan Kingdom Period, which started in 1192 and lasted
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until 1373, was the heyday of Famagusta, when it was home to a magnificent development move with Latin
nobles, rich merchants, clergy and knights. This is the period when the most
beautiful examples of castles, palaces,
cathedrals, churches and monasteries
in Gothic style were built.
When the Genoese captured Famagusta in 1373, the city was doomed to
experience its darkest period this time.
They did their best to destroy all the
beauty and wealth created by the Genoese.
In 1464, the Lusignan’s finally took
Magusa back, but the destruction was
so great that they did not have time to
recover.
When Cyprus passed to the Venetian Administration in 1489, Famagusta
had the chance to recover a little. Since Venice was the dominant power of
maritime trade at that time, Famagusta

Port became one of the main ports of
the Venetian Navy in the Eastern Mediterranean. The Famagusta castle and
walls were modernised, enlarged and
strengthened. The cathedral, churches
and monasteries and the royal palace
were renovated.
The Ottoman Period started in Famagusta in 1571. The Ottomans gave
many freedoms to the Orthodox, who
were despised by the Catholics. Over
the 300 years they have stayed on the
island, they left behind monuments
such as the market place, madrasa, bathhouse and fountain.
In 1878, the Ottomans handed over
Cyprus to the British Administration. During the British Period, which
continued until 1960, a railway line
was built between Famagusta-Nicosia-Morphou and the Famagusta Port
was transformed into a modern port
with new investments. Serious refor-

ms were made in education, health and
moments.
Cyprus gained its independence in
1960. However, the partnership state
that was established, collapsed in 1963.
Turkish Cypriots lived in Famagusta
from 1958 to 1974 in enclaves in most
parts of the island. Turkish Cypriots,
staying in the ethnic region created in
the North of the island with the green
line drawn in 1974, are struggling to
maintain their social existence by declaring the Cyprus Turkish Federated
State in 1975 and the Turkish Republic of Northern Cyprus in 1983. After
the 1974 war, Famagusta was renamed
Famagusta, but apart from the official
discourse, the people mostly prefer to
use the name Famagusta.
Source: CEP FAMAGUSTASerdar Atai
Photos: Zorlu Cezaroğlu
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The 5 members of the Cittaslow Union, which has
264 member cities, are from Northern Cyprus.
“Protect your identity, preserve your authenticity”
Filiz SEYİS
While interest in cities dominated by
tranquility and peace is rapidly increasing all over the world, the idea that
responds to this search of people was
born in Italy in 1999.
Paolo Saturnini, former mayor of
Greve in Chianti, a town in Italy, introduced the ‘Cittaslow’ philosophy with
a brand new and different development
model. Thus, by the establishment of
the International Cittaslow Association, cities with a worldwide population
of less than 50 thousand and city management that are compatible with the
Cittaslow philosophy grew as members.
Cittaslow’s name, which is the combination of the word ‘citta’ which means ‘city’ in Italian and ‘slow’ which
means ‘slow’ in English, also summarises the purpose... Cittaslow, the main
purpose of the ‘calm city’ movement,
is to protect their originality...
In addition, the ability of people to
communicate with each other, protect local values, increase the quality of
life, give importance to historical and
natural artifacts, eliminate infrastructure problems, and focus on recycling
and renewable energy are among the
aims of the calm city movement.
It has 72 criterias...
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In order to become a Cittaslow and
become a member of the International
Cittaslow Association, the candidate city must meet at least 50% of the
72 criteria determined in seven different categories and the membership
application must be evaluated by the
country representative of the Cittaslow
Union before accepting.
The 7 main headings that gather un-

der these 72 criterias are listed as follows:
1. Environmental Policies
2. Infrastructure Policies
3. Urban Life Quality Policies
4. Policies Regarding Agricultural,
Touristic, Tradesmen and Craftsmen
5. Policies for Hospitality, Awareness
and Education
6. Social Cohesion

7. Partnerships
5 municipalities from Northern Cyprus

by fulfilling the cittaslow criteria; Lefke, Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Geçitkale and Tatlısu Municipalities.

Cittaslow Union today has 264 member cities from 30 countries around the
world. Five of the member cities are
from Northern Cyprus.
Municipalities in Northern Cyprus
that have been eligible for membership

Production and eco-tourism are at
the forefront
The acceptance of Cittaslow Municipality, Tatlısu Municipality, which is the
fifth and the last member of the TRNC,
was notified by electronic mail signed
by Cittaslow Union International Secre-

tary General Pier Giorgio Olivetti.
Tatlısu, which recently completed its
first year as a Cittaslow member, is one
of the important towns where agriculture, animal husbandry, fishing, carob and
olive cultivation as well as eco-tourism
develop.
Tatlısu hosts the Herb Festival in order to encourage nutrition from nature
and the Carob Festival in order to introduce the carob which is one of the im-

portant values of
 the region.
Orçan: We protect our historical
and cultural heritage
Ahmet Hayri Orçan, who has been
the Mayor of Tatlısu since 2002, explained that they are working to ensure
local development, to deliver traditional products to consumers first hand,
to grow healthy products and to protect
their historical and cultural heritage.

Noting that the use of renewable energy resources with solar panels is one of
the most important elements of calm
cities, Orçan said that the playground
in Tatlısu, the mukhtar building and the
Miniakı Kıbrıs Open Air Museum are
illuminated in this way.
Orçan added that they also attach importance to organic agriculture and that
they have established a garden for organic agriculture.
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It is part
of the
Cypriot
culture….
The tradition of
stringing jasmine
is not forgotten

on the island of
The jasmine flower grown
e for Cypriots.
Cyprus has a special featur
nt scent of jasIt is believed that the pleasa
where it is found.
mine refreshes the place
den of almost all
Jasmine decorates the gar
a tradition to pick
Cypriot houses. It is also
and string this flower.
buds of jasmine
In the summer months, the
ning and the stems
are picked before the eve
a needle. The jasare strung one by one with
and it is waited for
mine is hung on a string
the flowers to bloom.
in the evening,
When the air gets cooler
to emit a pleasant
the jasmine buds start
it on their neck like
scent. People either hang
corner of the house.
a necklace or hang it in a
jasmine has been
The tradition of stringing
island of Cyprus.
going on for years on the
onging to our culAlthough many things bel
tten, Cypriots did
ture are about to be forgo
ne, and especially
not forget to string jasmi
s tradition by piolder women continue thi
ne in the evening
cking and stringing jasmi
ple give the jaswhen it is cooler. Some peo
landlord or to thomine strung as a gift to the
me. Others hang it
se who come to their ho
a pleasant scent in
in a suitable place to have
their home.
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