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Yılın en heyecanlı zamanlarından 
biri yaklaştı. Eski yıla veda edip yeni 
yılı karşılamaya hazırlanan İngilte-
re’deki vatandaşları tatlı bir heyecan 
sardı. 

Yılın bu döneminde ışıl ışıl olan 
Londra, renkli görüntülere sahne olu-
yor.

Başkent Londra, süslenen caddeler, 
sokaklar ve mağaza vitrinleriyle, Noel 
ve yılbaşını renkli şekilde kutlamaya 
hazırlanıyor. Baştan aşağı süslenen 
Londra, adeta masal şehrini andırıyor.

Milyonlarca turisti ağırlayan Lond-
ra’da alışverişin kalbinin attığı cad-
delerde yapılan ışıklandırmalar renkli 
görüntüler oluşturuyor. 

Alışveriş coşkusu yaşanıyor
Alışveriş heyecanını şimdiden ya-

şamaya başlayan İngiltere’deki vatan-
daşlar, Noel ve yılbaşının gelmesini 
adeta iple çekiyor. Noel öncesinde 
Londra’nın en büyük mağazalarında 
indirimler başladı. Özellikle hediyelik 
eşya satan stantlar her gün şehre akın 
eden binlerce kişi tarafından ziyaret 
ediliyor. 

Noel’in ardından geleneksel hale 
gelen en büyük indirim günü de, me-
rakla bekleniyor. Büyük şirketlerin 
her yıl Noel sonrası yaptığı yarı yarı-
ya indirimlerle mağazaların binlerce 
kişiyle dolup taşması hedefleniyor.

Londra,
Noel’le
renklendi...

Londra, yılbaşı dönemi bir masal şehrine dönüşüyor. Yılın 
en büyük indirimi de alışveriş severlerin başını döndürüyor
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Ersin Tatar, 28 yıl 
sonra Londra’daydı

Mihrişah SAFA/LONDRA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, eği-
tim gördüğü ve iş yaşamına adım attığı 
Londra’ya 28 yıl sonra geldi. 

Tatar, İngiltere ziyareti kapsamında 
KKTC kökenli vatandaşlar, sivil top-
lum örgütü temsilcileri ve iş insanlarıy-
la bir araya geldi. Tatar, basın toplantısı 
da düzenledi.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk-
lerin sorunlarını ve beklentilerini din-
leyen Tatar, hükümet ve Ulusal Birlik 
Partisi olarak da planlarını ve projele-
rini paylaştı.

Yıllar sonra geldiği Londra’da Kıb-
rıslı Türkler ile buluşan ve hasret gi-
deren Tatar, toplumla bir araya geldiği 
toplantıda askerlikten ekonomiye, siya-
si görüşmelerden seçme-seçilme hakkı-
na kadar çeşitli konularda görüş belirte-

rek, mesajlar verdi.
Kuzey Londra’da Türk toplumunun 

yoğun yerleşim bölgelerinden Wood 
Green’de Grand Palace’da düzenlenen 
toplantı, Türk Toplumu Futbol Fede-
rasyonu (TTFF) ve Kuzey Kıbrıs’ta bu-
lunan konstrüksiyon firması AKOL’un 
ortaklaşa sponsorluğunda gerçekleşti.

Beraberinde KKTC Londra Büyükel-
çisi Oya Tuncalı, özel kalem müdürü 
Okan Donangil, TTFF Başkanı Serdar 
Sarı, İstanbul Kıbrıs İşadamları Derne-
ği Başkanı Niyazi Bekiroğlu ve AKOL 
CEO’su Niyazi Şanal ile toplantı salo-
nuna alkışlarla giren Başbakan Ersin 
Tatar’a, salonda bulunanlar sevgi gös-
terisinde bulundu.

Tatar: İngiltere’de futbol 
da oynadım, kafa da attım

Başbakan Tatar, 1974 yılında Mutlu 
Barış Harekatı’ndan bir hafta önce gel-
diği Londra’da, Wood Green’de çok za-
man geçirdiğini ve yeniden yıllar sonra 
aynı semtte bulunmaktan sevinç duydu-
ğunu söyledi

Tatar, şöyle dedi:
“Burada Cambridge Üniversitesi’nde 

iktisat okuduktan sonra ünlü mali mü-
şavirlik firması Price Waterhouse’da 
çalıştım. SHOW TV’nin kuruluşunda 
bulundum. Seneler geçti, başımızda 
saç kalmadı. Şimdi Genel Başkanı ol-
duğum partiden başbakanım. Bu şeref-
li hizmeti yapmaktan çok bahtiyarım. 
KKTC Türk halkının geleceği için ça-
lışan halkın torunları, çocuklarıyız. Bu 
erdemde hepimizin payı vardır.

Emeği geçen tüm şehitlerimizin ruhu 
şad olsun, gazilerimizi de minnetle anı-
yorum.

Uzun zamandır aranızda yoktum. 
Ama bu birliktelik bana çok şey söy-
lüyor. Bildiğiniz gibi federal temelli 
anlaşmalar devam ediyor. Ancak bu-
nun tehlikeli olduğunu Genel Başkanı 
olduğum Ulusal Birlik Partisi ile diğer 
partiler de söylüyor. Alternatif fikirle-
rin de masada olmasını gerekir. Rum-
ların amacı, sıfır asker, sıfır garanti, 
Türkiye’nin olmadığı üniter bir yapıdır. 
Kuzeyde toplumsal varlığımızı emin el-
lerde yürütmek, mutlaka egemen eşitlik 
temelinde Türkiye’nin garantörlüğünde 
bir anlaşma olmalıdır. Sizlerin de bu-
rada bunu böyle istediğini biliyoruz. 

Çünkü burada vatan sevgisini hissedi-
yorsunuz.

İngiltere’de futbol da oynadım, kafa 
da attım. Spor alanlarında siyaseti bir 
kenara bırakmamız, arındırmamız ge-
rekmektedir. Sizi sık sık Kuzey Kıb-
rıs’ta görmek istiyoruz. Futbolun zirve-
de olduğu İngiltere’de bunu yapmanız 
önemlidir. TTFF, oyuncular, hakemler 
ve izleyicilerin hepsine teşekkür ediyo-
rum”.

“KKTC Meclisi’ne yurt 
dışından da 5 milletvekili 
eklenmesini istiyorum”

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk-
lerin seçme-seçilme hakkıyla ilgili 
çalışmaları sürdüreceklerini, dışarıda 
yaşayan kardeşlerinin Kuzey Kıbrıs ile 
ilgilerini artırmanın herkesin dileği ol-
duğuna da vurgu yapan Başbakan,

“Bu bir beklentidir. Ancak ne za-
man olacağını ben de bilmiyorum. Bu 
beklentinin yerine getirilmesi gerekir” 
dedi. Tatar, KKTC Meclisi’ndeki 50 
milletvekiline yurt dışından da 5 millet-
vekili eklenmesini gönülden istediğini, 
yurt dışındaki soydaşlarının da kazanıl-
ması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar konu-
sunda ise “Keşke Kıbrıs’a direkt uçu-
şumuz olsa. 45 yıl sonra 2 devlet var. 
İnsan haklarından bahseden Avrupa, 
Kuzeye gelen 4 milyon yolcuyu nasıl 
cezalandırıyor? Seyahat özgürlüğü in-
san haklarının en doğalıdır. Bu kolay 
olmayacak. Çünkü bizim güney kom-
şularımızın vetosuna takılıyor. Mağdu-
riyet yaşıyoruz. Mücadele devam ede-
cek” diyen Tatar, gençlerin her zaman 
yanında olacaklarını da belirtti.

KKTC Başbakanı Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle, sivil 
toplum örgütü temsilcileriyle ve iş insanlarıyla bir araya geldi

“1960’ların ötesine 
götürülmek isteniyor”

Bir başka soruda ise 1974’e kadar 
hep Türklerin kaybolduğunu, Rumun 
kaybının 1974’ten sonra başladığını ha-
tırlatan Ersin Tatar, şöyle konuştu:

“Bu konu mukayese bile kabul etmez. 
Esas kayıp Türklerdir. Bulunması için 
ailelerin manevi huzura kavuşması için 
bu şarttır. Ama olanlar tekrar da yaşa-
nabilir. Tarih tekerrürden ibarettir. Yeni 
nesillerin geleceği, Kıbrıs meselesinin 
gelişmesi için Türkiye’nin garantörlü-
ğü şarttır. Rumlar bizi 1960’ın ötesine 
götürmek istiyor. Benim 2 devletim 
vardır. 1960’ın ötesine götürülmesi aşa-
ğılıktır. Kıbrıslı Türkler bunu kesinlikle 
kabul edemez ve bunu her yerde tekrar-
lamamız lazımdır. Geriye gitmeyi asla 
istemeyiz”.

Askerlik konusundaki soruda ise 
adaya döndüğünde gerekli makamlarla 
görüşeceğini kaydeden Başbakan, eko-
nomik konuyla ilgili soruya şu yanıtı 
verdi:

“Ekonomik konuları tartışırken kar-
şılaştırmak gerekir. Kıbrıslı Türklerin 
ortalama yıllık geliri 16 bin dolar. Dün-
yanın her yerinde sorunlar vardır. Ku-
zeyde çalışma izinli 55 bin yabancı var-
dır. Esnaf, ara eleman, terzi, tesisatçıya 
ihtiyacımız var. Artık devlette memur 
olmanın durdurulması lazım. Bütçemiz 
9 milyar TL olarak onaylandı. Ben Ma-
liye Bakanıyken bu miktar 7,5 milyar 
TL’ydi.

Umutsuz olmayın. Devlete sahip 
çıkmamız, Türkiye’nin de desteği ile 
büyümemiz lazım. Turizmde 30 bin 
yatağımız var. Hedef 2 milyon turist. 
Birbirimizi eleştirirken, Kuzey Kıbrıs 
devletinin tek çaremiz olduğunu Unut-

mamalıyız”.
Eşdeğer konusundaki fikrini ise 

“canlı yayındayız” diyerek söylemek-
ten vazgeçen Ersin Tatar, “Biraz hak-
sızlık oldu. Bu da bir eleştiridir. Fazla 
alan varsa, alıp almayana verelim. Bu 
yöneticilerin kabahatidir. Çok zenginler 
çıktı. Milyarderler, trilyonerlerimiz var. 
Onlardan vergi almak bizim görevimiz” 
dedi.

Başbakan Tatar’ı dinlemeye gelenler 
arasında Enfield belediye Meclisi üye-
leri Ahmet Karahasan, Sabri Özaydın 
ve Mustafa Çetinkaya de vardı.

Tatar, basın toplantısı düzenledi
Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs müza-

kerelerinde federal temelli çözümün 

yanı sıra alternatiflerin de masada ol-
ması gerektiğini söyledi.

Tatar, ülkesinin Londra Temsilcili-
ğinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 
Berlin’de Kıbrıs konusunda gayrı resmi 
görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan 
Tatar, “Ancak hükümet olarak biz, her-
hangi bir ciddi aşamanın kaydedildiğini 
düşünemiyoruz. 

Çünkü hâlâ Rum tarafının mesele-
yi eski Guterres çerçevesine çekme ve 
Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkına haksızlık 
yapmaya devam etme niyetinde oldu-
ğunu görüyoruz” dedi.

“Biz hükümet ve Ulusal Birlik Partisi 
olarak sadece federal temelli değil, aynı 
zamanda alternatif fikirlerin de mutla-

ka ama mutlaka masaya gelmesini is-
tediğimizi ısrarla vurguluyoruz” diyen 
Tatar, 50 yıldır tartışılan federal temelli 
çözümün umut olmaktan çıktığını kay-
detti.

Tatar, masaya gelebilecek alternatif-
ler arasında Avrupa Birliği çatısı altında 
iki ayrı devlet, konfederasyon gibi se-
çeneklerin de olması gerektiğini ifade 
ederek Türkiye’nin de bu konuda des-
teğinin olduğunu söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan ge-
lişmeler konusunda da Rum tarafının 
bölgedeki hidrokarbon kaynakları üze-
rinde tek başına hak iddia ettiğini dile 
getirdi.

Bu gelişmelerin Doğu Akdeniz’de 
KKTC’nin önemini arttırdığına vurgu 
yapan Tatar, şöyle devam etti:

“Her ne kadar KKTC’nin Türkiye’ye 
ihtiyacı olsa da 1974’teki Barış Hareka-
tıyla Mehmetçiğin adaya gelerek, bizle-
rin can ve mal güvenliğini korumak için 
yaptığı fedakarlıktan 45 yıl sonra Doğu 
Akdeniz’de KKTC’nin de Türkiye’nin 
güvenliği ve geleceği için ne kadar 
önemli olduğu ortaya çıkmıştır”.

Tatar, Türkiye ile Libya’nın Doğru 
Akdeniz konusunda vardığı anlaşmanın 
da önemli olduğunu vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi
Tatar, gelecek yıl yapılacak cumhur-

başkanlığı seçiminde aday olup olma-
yacağıyla ilgili soruya karşılık “aday 
olacak isim parti içinde alınacak kararla 
belirlenecek” yanıtını verdi.

İngiltere’nin Kıbrıs’ta Türkiye ve Yu-
nanistan’ın yanı sıra garantörlerden biri 
olduğunu hatırlatan Tatar, bu ülkenin 
AB’den ayrılma sürecinin de Kıbrıs so-
rununa yönelik tutumunda değişikliğe 
yol açabileceğine dikkat çekti. Tatar, bu 
konuda İngiliz makamlarıyla da temas 
halinde olmayı sürdüreceklerinin altını 
çizdi.
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Londra’da Türker Çakıcı’yı Kıbrıslı 
Türkler arasında neredeyse tanımayan 
yoktur. 

Türk Okulları’ndaki macerası 40 yıl-
dır devam ediyor. “Ölene kadar da bu 
macera sürecek” diyor. Bugün 75 yaşın-
da olan Türker Çakıcı, her Pazar Hor-
nsey Atatürk Okulu’na gitmeye devam 
ediyor.

Türker Çakıcı, 1944 yılında Lefke’ye 
bağlı Çamlıköy’de dünyaya geldi. 
Çocukluk gençlik derken, her Kıbrıs-
lı Türk gibi o da mücahitlik yaptı. Bu 
yoğun tempo içerisinde Lefkoşa Türk 
Lisesi’nden mezun oldu. Amacı üniver-
sitede Radyo-TV okumaktı ancak Kıb-
rıs’taki hayat şartları onu Eylül 1967’de 
Londra’ya getirdi. 

48 yıldır aynı restoranı işletiyor   
Çakıcı, “Londra’ya 75 lira borç para 

ile geldim” diyor. İlk önce birçok Kıb-
rıslı Türk gibi o da Wimpy’de çalıştı. 
Bu arada da Northern Polytechnic’te 
(University of North London) Rad-
yo-TV okumaya başladı. 

Ancak yoğun iş temposu üniversiteyi 
bitirmesine engel oldu ve okulu yarıda 
bıraktı. Kendini işine adadı ve Lond-
ra’ya geldikten dört yıl sonra 1971 yı-

lında kendi restoranını açtı. 48 yıldır 
aynı restoranı işletmeye devam ediyor. 

Çakıcı, Londra’nın Shepherd’s Bush 
bölgesindeki Zippy Dinner restoranını 
eşi Emete Hanım ile birlikte çalıştırıyor. 
1975’te evlendiği Emete Hanım için 
“Elim ayağımdır, o olmazsa bu restoran 
yürümez” diyen Çakıcı’nın bir kızı, bir 
de oğlu var.

“Çocukları okula götürdüm, 
kendimi yönetim 

kurulunda buldum”
Çakıcı, Türk Okulları ile buluşmasını 

ise şöyle anlatıyor:
“Çocuklar 6-7 yaşına gelince, Türk 

okuluna götürmek istedim. 1980 yılıydı 
sanırım. Rasıh İşıkman’ın başkanı oldu-
ğu Türk Gençlik, Eğitim ve Sanat Ku-
rumu’nun Wood Green’deki okuluna 
çocukları götürmeye başladım. Gider 
gitmez beni hemen yönetim kuruluna 
aldılar. 1991’e kadar bu okulun yöne-
tim kurulunda bulundum. Çok ilginçtir, 
bu okul 1965’te Turn Pike Lane’deki 
Kaptan Kebap’ın üst katında iki odada 
başlamıştı. 

1991 yılında Wood Green’den ayrı-
lıp Hornsey’ye geçtik. Hornsey Girls 
School’un binasına geçince okulun adı 
Hornsey Atatürk Okulu oldu ve ben de 
başkanlığa getirildim. O gün bugündür 
eğitimin içindeyim ve Hornsey Atatürk 
Okulları’nın başkanıyım”.

40 yıldır tek tatil günü olan pazarla-
rını Hornsey Atatürk Okulu’na adayan 
Türker Çakıcı, okulun başarıları ile 
övünüyor.

Çakıcı, geçmiş yıllarda Hornsey Ata-
türk Okulu’nun Haringey Belediyesi 
tarafından etnik topluluk okulları ara-
sında birinci seçildiğini, okul öğren-
cilerinin Türkçe GCSE ve A Level sı-
navlarında da başarılı sonuçlar aldığını 
gururla anlattı.

Okulun Kıbrıs Halk Dansları ekibinin 
iki kez Almanya’da bir kez Hollanda’da 
yarışmalarda şampiyon olduğunu söy-
leyen Çakıcı, bir de Galler’de 65 yıldır 
devam eden halk dansları yarışmasında 
da dünya birinciliği elde ettiklerini be-
lirtti. 

Çakıcı, Galler’deki bu yarışmaya 
KKTC’yi temsilen gittiklerini, Rumla-
rın engelleme girişimleriyle karşı kar-
şıya kaldıklarını ancak organizasyon 
komitesinin dirençli duruşu nedeniyle 
sorunu aştıklarını ifade etti.

Bu yarışmayla ilgili görüntülerin 
BBC’de de yayınlandığını anlatan Ça-

kıcı, bu yarışmaya giderken “ne Tür-
kiye’den ne de KKTC’den parasal bir 
destek gördük, kendi paramızla gittik” 
dedi. 

“Halk Dansları ekibimizin bu başa-
rısında en büyük etken Halil Özakın-
sel hocadır. Galler’deki yarışmaya ra-
hatsızlığı nedeniyle katılamayan Halil 
hocaya kazandığımız madalyaları ve 
kupayı götürüp verdik, onun için bü-
yük bir mutluluk olmuştu” diyen Ça-
kıcı, Londra’da yaşan Türkçe konuşan 
toplumlara yaptığı çağrıda, çocuklarını 
Türk Dili ve Kültürü okullarına gönde-
rilmelerini istedi. 

“KKTC’den gelen öğretmenler, 
daha uzun süre kalmalı”

Çakıcı, “Londra’da 300 bin Kıbrıslı 
Türk var bir o kadar da Türkiyeli var. 
Okullara gelen çocuk sayısı bu ra-
kamlara göre çok az. Daha çok çocuk 
bu okullara gelmeli” dedi. KKTC ve 

Türkiye yetkililerine de teşekkür eden 
Çakıcı, “Bize öğretmen gönderiyorlar 
kendilerine minnettarız ancak özellikle 
KKTC’den gelen öğretmenlerin daha 
uzun süre burada kalmalarını istiyoruz” 
diyerek talebini de iletti.

Çakıcı artık Londra’da bir güneyde 
bir de kuzeyde İngiliz eğitim sistemi 
içerisinde birer Türk okulunun açılma-
sının tartışılması gerektiğini söyledi. 

Türker Çakıcı, sadece eğitimle ilgi-
lenmiyor. Gerek Kıbrıs’ta gerekse İn-
giltere’de Kıbrıslı Türklerin haklarını 
savunmak için her türlü girişimde bu-
lunuyor. Bu konuda çeşitli derneklerde 
görev yapıyor ve aktivitelere katılıyor. 
Çakıcı bu konuda da şöyle diyor: 

“Benim her siyasi görüşten dostlarım 
var. Ben hiçbir zaman bir siyasi partiye 
dahil olmadım. Hep Kıbrıslı Türklerin 
hakları için uğraş verdim, ömrüm yet-
tiğince de vermeye devam edeceğim”.

Fikret Demirağ, 
şiirleriyle anıldı Eğitime adanmış 40 yıl

Türker Çakıcı… Londra’da yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin tanıdığı önemli bir isim… 

Hasan KARLITAŞ

Kıbrıs’ın en önemli şairlerinden 
olan Fikret Demirağ adına düzenlenen, 
Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festi-
vali’nin üçüncüsü, 29 Kasım-1 Aralık 
tarihleri arasında Lefke’de gerçekleşti-
rildi. 

Üç gün süren festival boyunca, çok 
özel etkinlikler, sanatseverlere duygu 
dolu anlar yaşattı. 

Festivale, İspanya’dan Jamie B. Rosa 
ve Ricard Bellveser; Almanya’dan 
Kerstin Hensel; İtalya’dan Laura Gara-
vaglia; Ukrayna’dan Lyudmyla Diadc-
henko; Hollanda’dan Marian Eikelhof 
ve Türkiye’den de Bejan Matur ile Ni-
lay Özer konuk oldu. 

Kıbrıs’tan ise etkinliğe, Androulla 
Shati, Bahriye Kemal, Burçak Midilli 
Güldoğuş, Emel Kaya, Fatma Akilho-
ca, Gündoğdu Gencer, Hüseyin Bahca, 
Jenan Selçuk, Maria Sakalli, Mehmet 

Kansu, Mihrican Aylanç, Mine Ömer, 
Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Tuğçe Tek-
hanlı, Ümit İnatçı ve Zeki Ali katıldı. 

Festival, Cumhurbaşkanlığı, Lefke 
Avrupa Üniversitesi, Lefke Belediyesi, 
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Lef-
ke Turizm Derneği, Bademliköy Muh-
tarlığı, Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz 
Topel Meslek Lisesi (CTEML) katkıla-
rıyla gerçekleştirildi. Her sene ayrı bir 
temayla düzenlenen festivalin bu seneki 
teması “Şiir ve Ekoloji” oldu.

Etkinlikler çerçevesinde, Lefke 
ve Güzelyurt okullarının katılımı ile 
CTEML’de şiir dinletileri, Lefke Av-
rupa Üniversitesi’nde “Şiir ve Ekolo-
ji” konulu panel, Bademliköy’ün eşsiz 
manzarasında “Fikret Demirağ Şiir Te-
pesinde” müzik ve şiir dinletisi ile Fik-
ret Demirağ Şiir Odası, Lefke Belediye-
si çocuk orkestrası konserinin ardından 
şairin doğduğu ev ziyaret edilerek, şiir-
ler okundu. 

Bir sabah sevgiyle uyandır beni

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.

 

BİR İNSAN BİR HAYAT
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Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını 
İsmail Başarır’ın yaptığı kurultaya DP 
Kurucu Başkanı Mustafa Adaoğlu’nun 
yanı sıra, Eski başbakanlardan Hakkı 
Atun, Genel Sekreter Afet Özcafer, bir 
önceki Genel Başkan Serdar Denktaş 
ve çok sayıda partili katıldı.

Kurultay’da ilk konuşmayı DP Genel 
Sekreteri ve Başkan Vekili Afet Özcafer 
yaptı.

Özcafer
Özcafer, Serdar Denktaş’ın 21 yıllık 

süreyle DP’ye geneel başkanlık yaptı-
ğını hatırlatarak, görevini bugün Ataoğ-
lu’na teslim edeceğini belirtti.

Özcafer, Kurucu Başkan Mustafa 
Adaoğlu, Hakkı Atun ve Demokrat Par-
ti’ye bugüne dek emek vermiş genel 
başkanlara teşekkür etti.

Özcafer’e Türkiye Genç İşadamları 
Derneği plaketinin takdim edilmesinin 
ardından genel kurula gelen mesajlar 
okundu.

Daha sonra Parti Saymanı Nevzat 
Nevzat tarafından okunan faaliyet ve 
mali raporları üyeler tarafından oy bir-
liğiyle onaylanarak aklandı.

Adaoğlu
DP’nin kurucu Başkanı Mustafa Ada-

oğlu da kurultayda yaptığı konuşmada, 
kurultay sloganı “Köklü Geçmiş, Güç-
lü Gelecek” sloganına işaret ederek, 
DP’nin 27 yıl önceki kuruluşunu anlat-
tı, DP’nin köklü geçmişinde başkaldırı 
hareketinin yattığına işaret etti.

Adaoğlu, “Bu başkaldırı devletin ve 
kamu yönetiminin şeffaflığını gerçek-
leştirmek için yapılan bir hareketti. Do-
kuzlar Hareketi haksızlığa, adaletsizliğe 
karşı olan bu başkaldırıydı. Bu başkal-
dırıda attığımız tohumun büyümesini 
sizlere borçluyuz. Şimdi bu ağacı daha 
da büyütmenin sorumluluğunu taşıyor-
sunuz” dedi.Ülke siyasetinin büyük bir 
sıkıntı ve darboğaza girdiğini belirten 
Adaoğlu, bu sıkıntıları DP’nin aşaca-
ğını, bunun için de gençlerin siyasete 

olan ilgisinin artırılması gerektiğini 
söyledi.DP’nin ilk Başbakanı Hakkı 
Atun da kurultayda üyelere seslendi.

Atun
Atun, DP’nin bir misyon partisi 

olarak kurulduğunu belirterek, o dö-
nemde tek partili bir yapıya dönüşen 
Mecliste demokrasiyi yeniden tesis 
etmek için Dokuzlar Hareketinin 
yola çıktığını kaydetti.

Politikanın kişisel bir iş olmadı-
ğını ifade eden Atun, “politika, de-
mokrasiye, devlete ve devlet adamlı-
ğına sahip çıkmakla yapılır” dedi.

Kıbrıs konusunda da değerlendirme-
lerde bulunan Hakkı Atun, Cumhurbaş-
kanı Mustafa Akıncı’yı müzakere ma-
sasında “taviz vermekle” eleştirdi.

Atun’un konuşmasının ardından Ser-
dar Denktaş’la ilgili sine-vizyon göste-
rimi yapıldı.

Denktaş
DP’ye 21 yıl genel başkanlık yapan 

DP Milletvekili Serdar Denktaş da ku-
rultayda yaptığı konuşmada, DP’yi 
kurarken bireysel ikbal değil, daha de-
mokratik, şeffaf, yaşanabilir özgür bir 
ülke yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Aktif siyasette 30 yılını doldurduğu-
nu, 21 yıllık genel başkanlığı süresince 
çok dost kaybettiğini, kırgınlıklarını ise 
asla dile getirmediğini anlatan Denktaş, 
Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşlerini orta-
ya koydu.

Kıbrıs sorununun hâlâ bir sorun ola-
rak Kıbrıs Türk halkının gündeminde 
olduğunu belirten Denktaş, DP’nin 
kurulduğu günden bu yana çözümün 
“KKTC temelinde” olacağını dile getir-
diğini kaydetti.

Denktaş, Devlete sahip çıkmanın 
DP’nin temel ilkelerinden biri olduğu-
na işaret ederek, Kıbrıs sorununun adım 
adım çözümden geçtiğini söyledi.

Annan Planı döneminde toplumdaki 
kutuplaşmaya son vermek için halkı oy 
verme konusunda serbest bıraktıklarını 
hatırlatan Denktaş, “15 yılda bütünlük-
lü çözüm çabaları boşa gitti, oysa bu 15 
yılda toplumlar arasında güven yaratıla-
bilirdi” dedi.

Siyasi eşitliği gözetecek kalıcı barışı 
içeren ortaklıklara destek verdikleri-
ni kaydeden Denktaş, “çözüm Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ne entegre olmamaktan 
değil yeni bir devletin kurulmasından 
geçer. Bu da adım adım çözümle olur” 
dedi.

Denktaş, Crans Montana’da Türki-

Demokrat Parti’nin (DP) 11. Olağan Kurultayı ger-
çekleştirildi. Fikri Ataoğlu tek aday olarak girdiği 

kurultayda, DP’nin 5. Genel Başkanı oldu.

Fikri Ataoğlu
DP’nin yeni genel başkanı

ye’nin garantörlük haklarından ciddi 
taviz vermesine rağmen Kıbrıs Türkü-
nü azınlık olan gören Rumlara karşı en 
büyük teminatın yine KKTC olduğunu 
söyledi.

Serdar Denktaş, Berlin zirvesi sonrası 
Anastasidis’in yaptığı açıklamaların da, 
bu görüşmenin de işe yaramadığını gös-
terdiğini kaydetti.

Konuşmasında DP’nin iktidarlarda 
olduğu dönemlerde yaptığı icraatları 
özetleyen Denktaş, DP icraatlarının ül-
keyi hep ileriye götürdüğünü söyledi.

DP’nin ülkenin ihtiyaç duyduğu bir 
parti olduğunu belirten Serdar Denktaş, 
DP’lilerden birbirlerine kenetlenerek 
KKTC’ye ve bayrağa sahip çıkmalarını 
istedi.

Denktaş, genel başkanlığı bırakması-
nın ardından yeni ve zorlu bir yola çıka-
cağını, geleceği yeniden şekillendirmek 
için ülkenin en ücra köşelerine kadar 
gidip insanlarla birebir temas edeceğini 
kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı adaylığım 
için adaylığımı açıklamaya 

hazır değilim”
Serdar Denktaş, “Bugün Cumhurbaş-

kanlığı adaylığımı açıklamamı bekle-
yenler var. Ancak bunu açıklamaya ha-
zır değilim. Önümde 2 seçeneğim var. 
Birincisi önümüzdeki 5 yıl boyunca 
mevkisiz kalarak, halkla iç içe olup üze-
rime atılan iftiraları temizleyeceğim. 
Diğer seçenek ise bağımsız aday olup 

ikinci tura kalıp Cumhurbaşkanlığını 
devralmaktır. Her iki seçenek de zor ve 
meşakkatli. Bu kararı kısa sürede verip 
sizlerle paylaşacağım” dedi.

Ataoğlu
Kurultayda son konuşmayı yapan DP 

milletvekili ve kurultaydaki tek başkan 
adayı Fikri Ataoğlu, DP’nin yola çık-
tığı 1992 yılından bugüne kadar emek 
verenleri selâmladı, fikirleri, siyaseti 
ve güçlü kişiliği ile her daim rehberleri 
olan Lider Rauf Raif Denktaş’ı rahmet-
le andığını belirtti.

Ataoğlu, DP’nin siyasi tarihin önemli 
bir demokrasi savaşçısı olduğunu belir-
terek, 1993’te ilk DP hükümetiyle Kıb-
rıs Türk halkının daha çok özgürlük ve 
demokrasi ile tanıştığını vurguladı.

Daha güzel ve daha adil bir KKTC, 
daha çok demokrasi, özgürlük, üretim 
ve refah için DP’nin ileriye taşınması 
gerektiğini belirten Fikri Ataoğlu, “Bu 
ülkeye gönül vermiş hiç kimsenin kö-
şeye çekilme hakkı yok. Evlatlar göç 
ederken sessiz kalma hakkı da yok. 
KKTC için emek verirken yorulma 
hakkımız ise hiç yok. İşte bu nedenle 
tek yapmamız gereken şey yeniden bir 
araya gelmek” dedi.

Ataoğlu, siyasetin halk için yapıldığı-
nı, ancak halkın bugün siyasetten soğu-
duğunu, siyasetçiye güvenmediğini be-
lirterek, siyasetin yeniden insan odaklı 
zemine taşınması gerektiğini söyledi.

En temel hedeflerinin geleceğin siya-

setini inşa etmek olduğunu ifade eden 
Ataoğlu, hiçbir ideolojinin esareti altına 
girmeden geleceğin DP’sini yaratacak-
larını kaydetti.

 “Tek ülkümüz KKTC, Tek güven-
cemiz anavatan Türkiye”

Ataoğlu, “Tek ülkümüz KKTC, tek 
güvencemiz Anavatan Türkiye, tek oda-
ğımız halkımız. Bunun için yollara düş-
mek gerekirse düşeceğiz. Sistemde bir 
dönüşüm gerekiyorsa öncüsü olacağız. 
Yaşlıların tecrübesinden yararlanaca-
ğız, kadınların üretim ve siyasette daha 
çok yer almasını sağlayacağız, gençle-
rin göç etmesini önleyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının sadece bugünü 
düşünerek geleceğe hazırlanamayaca-
ğını, plansız, programsız ve vizyonsuz 
geleceğini kurgulayamayacağını belir-
ten Ataoğlu, DP’den başlayarak gelece-
ği kurgulayacaklarını söyledi.

Ataoğlu, bu çerçevede ilk olarak 
DP’nin “Vizyon 2033”ünü hayata ge-
çireceklerini belirterek, “Vizyon 2033 
ile Cumhuriyetimizin 50’nci yılını hep 
birlikte taçlandıracağız. Vizyon 2033 
güvenli ve huzurlu bir KKTC, ürete-
rek büyüyen, büyüyerek güçlenen bir 
KKTC, yolsuzluk ve rüşvet ile etkin 
mücadele, planlı bir gelecek, pozitif si-
yaset, göç etmeyen bir gençlik, çevreyi 
önemseyen bir KKTC üzerinden yürü-
yecek” dedi.

Kıbrıs Türkünün 45 yılda çok yol 
kat etmesine rağmen hâlâ kronikleşmiş 

birçok soruna sahip olduğunu belirten 
Ataoğlu, sorunlara çare bulmak için var 
güçleriyle çalışacaklarının sözünü ver-
di.

Ataoğlu, zengin ve refah bir KKTC 
yaratmak için çaresiz olmadıklarını, bu-
nun için istemek, ısrar etmek ve yılma-
mak gerektiğini söyledi ve DP olarak 
hiçbir zaman yılmayacaklarını vurgu-
ladı.

Her kademesinde görev yaptığı 
DP’nin başkanlığına aday olduğunu 
hatırlatan Ataoğlu, “1992 ruhunu aynı 
coşkuyla geleceğe taşıyacağımıza dair 
inancım her zamankinden daha da güç-
lü” dedi.

 “Hayalim 2033’te 
güçlü bbir KKTC”

Ataoğlu, “KKTC’yi 2033 hedefleri-
ne ulaştırmak için yola çıkıyorum. Bu 
yolda, hizmet aşkım ve gönül bağım tek 
rehberim. Tek hayalim 2033’te güçlü 
bir KKTC. Tek rüyam 2033’te güçlü bir 
cumhuriyet. Biliyorum ki bu hayaller 
hepimizin hayali. Bu yüzden 2033 için 
sizleri hep birlikte mücadeleye davet 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından 
Genel Başkanlığı, DP üyelerince oy-
landı ve oy birliğiyle DP’nin 5. Genel 
Başkanı oldu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından 
DP’de Parti Meclisi üyelikleri ilçe ba-
zında okunarak oylandı ve Parti Meclisi 
onaylandı.
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Sizinbir Ada’nızvar.
Burada bambaşka

bir hayat var.

BBC’de yıllardır yayınlanan “East Enders” 
dizisinde 1985-89 yılları arasında Ali Osman 
karakterini canlandıran Necdet Salih bir Kıbrıslı 
Türk… 

   1958’de Londra’da doğan Necdet Salih, 
1989’da East Enders’den ayrıldıktan sonra sahne 
ismini NejAdamson olarak değiştirdi. 

   Necdet Salih, televizyonda gösterilen DrWho, 
Pet, Wall of Silence gibi dizilerde oynadı. 

   1990’lı yıllardan NejAdamson olarak birçok 
sinema filmlerinde rol alan Salih, 1992 yılında 
Carry on Columbus ve en çok bilinen filmlerin-
den biri olan, 2006 yılında gösterime giren “Pi-
rates of the Caribbean: DeadMan’s Chest’te (Ölü 
Adamın Sandığı)” rol aldı. Salih, son olarak 2017 
yılında gösterilen American Assassin’de önemli 
bir rol üstlendi. 

   Necdet Salih, 1990’lı yılların başında Ameri-

ka’da Hollywood’a giderek şansını denedi. Ora-
da da başarılı oldu.

Necdet Salih, 2010 yılında katıldığı East En-
ders’ın 25’inci yılı kutlama töreninde “25 yıldır 
Ali ile yaşamak zorunda kaldım. Sadece hayatı-
mı sürdürmeye çalışıyorum ama herkes için East 
Enders’deki Ali olduğumdan bu biraz zor olu-
yor” dedi. Salih, Karayip Korsanları filmindeki 
performansı ile de göz doldurdu.

‘East Enders’in Ali Osman’ı;

Necdet Salih
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O bir Kıbrıslı Türk... Sahne ismi ise “NejAdamson”…
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Ahmet İLKTAÇ

Kuzey Kıbrıs’ın önemli kuş gözlemcilerinden ve bi-
yolog Niyazi Türkseven’in “Kıbrıs’ın Kuşları” isimli 
kitabından elde edilen bilgilere göre resmi adı Kara-
başlı Ötleğen (Sylvia atricapilla) olan Pulya kuşunun 
Kıbrıs’ın kuzeyinde Ronnas Deresi ve Ziyamet köyü-
nün kuzeybatısındaki tepeler önemli yaşam alanlarıdır.

 Pulyalar daha çok ağaçlık, çalılık alanlar ve bahçe-
lerde görülmektedirler. Böcekler ve küçük meyvelerle 
beslenen Pulyalar, göçmen kuşlar kategorisinde yer 
almaktadırlar. 

Pulya kuşlarının binlercesi geçtiğimiz yıllarda ökse 
ile sonbahar göçünde avlanırdı. Avlanan kuşlar genel-
likle içki masalarında yem olmaktaydı. Günümüzde 
yasak olmasına rağmen bu kuş türü maalesef hala 
daha avlanmaktadır. Avlanan Pulyalar’ın büyük bö-
lümü Kıbrıs’ın güneyine satılmaktadır. Her yıl Pulya 
avlarken tespit edilen onlarca kişi güvenlik güçleri 
tarafından yakalanıp, yargı huzuruna çıkarılmaktadır. 

Her yıl yaz aylarında Yeniboğaziçi beldesinde bu 
türün korunmasını sağlamak amacıyla “Pulya” adında 
kültürel bir festival de düzenlenmektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Pulya Festivali’nde 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  Yeniboğaziçi 
Pulya Festivali’nin amacının, kuş yemek değil, küçük 
göçmen kuş Pulyaları koruma bilincini ve bu konuda-
ki farkındalığı artırmak olduğuna dikkat çekmişti. 

Fotoğraf: Birtan GÖKERİ

“Pulya” Kıbrıs’ın kültürü oldu
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Gülten Özyakup SEZGİN

Kıbrıs’ın yemek kültürü oldukça geniş ve 
çeşitlidir. Yemeklerimizin yanı sıra tatlıları-
mız da çok özeldir… Bu eşsiz lezzetlerden 
biri de Samsı tatlısı… 

Bağlıköy’de doğup büyüyen Ülkü Şan-
salan, evli ve iki çocuk annesi. Nenesinden 
kalma evi tamir ederek “Havva Nene’nin 
Mutfağı”nda hem Kıbrıs kültürünü hem de 
nenesinin ismini yaşatıyor. 

Şansalan, “Havva nenem 80 yaşında ve-
fat etti. Evi artık yıkılıyordu. Annem evi 
verince tamir etmek ve nenemin adını da 
yaşatmak için ‘Havva Nene’nin Mutfa-
ğı’nı açtım. Burada Kıbrıs’a yönelik sabah 
kahvaltısı, hamur işlerinin hepsini, bulgur 
köftesi, tatlıları ve çeşitli şeyler yapmaya 
çalışıyorum. Burada zevkle ve keyifle çalış-
maktayım” dedi.

Samsı
Hamuru için malzemeler:
5 bardak un 
1 çay bardağı yağ
1 çay kaşığı tuz 
su

Şerbeti için:
1 kg. şeker 
6 bardak su 

Üzeri için
Badem ve tarçın

Yapılışı:
Genişçe bir yoğurma kabına un, tuz, yağ 

ve suyu ekleyerek yoğurun. Yumuşak bir 
hamur elde edin. Yarım saat hamuru dinlen-
dirin. Oklavayla büyük bezeler açın. Bezeyi 
üçe katlayıp, baklava şeklinde bıçakla ke-
sin. Kızgın yağa atın, kızartın. Yağdan alın-
dıktan hemen sonra şerbete atın. Şerbetten 
servis tabağına çıkarıp, üzerine dövülmüş 
badem ve tarçın serpin. Afiyet olsun.

Kıbrıs’ın lezzeti; Samsı
Gülten Sezgin’le Kıbrıs’ın mutfağı...
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Ülkenin önde gelen inşaat firmaların-
dan Dörter Construction, yeni projesi 
Platinum Life’ı Tuzla’da hayata geçirdi.

Cumartesi günü gerçekleştirilen kok-
teyl ile Platinum Life Sitesi’ni tanıtan 
Dörter Construction, kaliteli projelerine 
bir yenisini daha ekledi.

Açılışa Yeniboğaziçi Belediye Baş-
kanı Mustafa Zurnacılar, iş dünyasının 
temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Ali 
Burak Ceylan da açılışa katılarak renk 
kattı.

“Hayallerimizi gerçekleştirdik”
Açılışta konuşma yapan Dörter Cons-

truction Direktörü Nihat Dörter, tarifsiz 
duygular içerisinde büyütüp olgunlaş-
tırdıkları hayalin gerçekleştiği günde 
olduklarını ifade etti.

Platinum Life projesini tamamla-
manın verdiği haklı gurur ve heyecanı 
paylaştıklarını kaydeden Dörter, Dörter 
Construction olarak çok büyük ölçekli 
değil, ülkesel ve toplumsal değerlere 
uyacak şekilde nitelikli projeler tasar-
lamak ve hayata geçirmek üzere yola 
çıktıklarını belirtti.

“Genç ve dinamik bir 
kadro oluşturduk”

Dörter Construction Direktörü Nihat 
Dörter 2004 yılında 3 kişi olarak baş-
ladıkları yolda şu an 50 kayıtlı personel 
ve 100’e yakın taşeronla birlikte genç 
ve dinamik kadroyla hizmet sunduk-
larını belirtti. Dörter şöyle devam etti: 
Farklı gruplara hitap eden çeşitli proje 
çalışmalarımız olmuştur ama öncelikli 
olarak ana fikrimiz her zaman toplu, 
nitelikli ve butik tasarımları müşterile-

rimize sunmaktır. Tasarımlarımızı ya-
parken aklımızdan çıkmayan en önemli 
fikir “bir kişinin hayatında yapacağı en 
büyük yatırım evidir ve yine bir kişinin 
hayatında mutlu ve başarılı olmasını 
sağlayacak en önemli şey huzurlu bir 
ev ortamı olmasıdır ki bununda sağlan-
masında fiziksel olarak evin önemi tar-
tışılamaz.” Bu bağlamda projelerimizde 
kişiye özel olmaları için çalışmaktayız.

Genellikle toplu apartman blokların-
da dahi çeşitliliği arttırıp farklı yaşam 
atmosferleri sunmaktayız. Tabii ki tüm 

bunların yanı sıra yerel ve toplumsal 
değerleri de yaşam tarzı olarak göz 
önünde bulundurup projelerimize adap-
te etmekteyiz” diye konuştu.

“Müstakil ev konforunda ekono-
mik yaşam alanı”

Müteahhitlik anlamında ilk projeleri-
nin Gazimağusa’ya bağlı olan Tuzla’da 
yaptıkları Platinum apartmanları oldu-
ğuna vurgu yapan Dörter konuşmasına 
şöyle davam etti: Platinum apartman 
projesinin ana konsepti ve tasarımın çı-

kış noktası kişiye özel, müstakil ev kon-
forunda ekonomik yaşam sunmaktır.

Bu projemizle geldiğimiz noktadaki 
başarımızın rastlantı olmadığını somut 
bir şekilde kanıtladığımızı düşünmek-
teyiz. 2014 - 2017 yılları arasında top-
lamda 6 blok tamamlanıp müşterilerine 
teslim edilmiştir. Tam da bu noktada 
Platinum apartman projesinin nitelik, 
işlev ve karakter olarak daha da kendini 
geliştirmesi gerektiğini düşündük ve şu 
an üzerinde durduğumuz arazide Plati-
num konseptini geliştirerek master bir 

Dörter “Hayallerimizi gerçekleştirdik”

proje olarak Platinum Life toplu konut 
yaşam sitesini hayata geçirmeye karar 
verdik.

Görüldüğü üzere sadece profesyonel 
yöntemlerle değil de akademik şekil-
de de deneyerek, uygulayarak sürekli 
üreterek ama tekrardan kaçınarak ken-
dimizi bugünlere taşıdık. Sitemizdeki 
apartman bloklarımızın her biri 4 adet 
3+1 daireden oluşmaktadırlar. Her 
blokta bulunduğumuz iklime, çevreye 
ve yaşam tarzına saygılı bir şekilde kur-
gulanan 3 farklı plan çözümüyle Gazi-
mağusa bölgesinde apartman mimari 
çözümü noktasında bir ilke imza atmış 
bulunmaktayız. 

Ayrıca Platinum yaşam tarzına bir de 
işlevsel, esnek ve aynı zamanda ekono-
mik müstakil yaşam birimleri ekledik. 
Bu noktada da 2 tip olarak tasarlayıp, 
uyguladığımız Platinum Life müstakil 
konut projelerimiz farklı yaşam tarzla-
rına kolaylıkla adapte edilebilir şekilde 
kurgulanmış plan olanaklarıyla ev sa-
hipleriyle buluşmuştur.

“Erken teslimat gururumuz”
Platinum 1’in teslim tarihinden 6 ay 

önce, Platinum 2 ve 3’ün teslim tarihin-
den 4 ay önce, Platinum 4 ve 5’in teslim 
tarihinden 6 ay önce, Platinum 6’nın 
teslim tarihinden 4 ay önce ve Platinum 
Life sitesinin teslim tarihinden 12 ay 
önce eksiksiz ve söz verildiği şekilde 
müşterilere teslim edilmeye başlandı-

ğının altını çizen Dörter Construction Direktörü Nihat Dörter, bu durumunun 

kendileri için gurur verici olduğunu 
belirtti. Dörter, “Müşterilerimizin göz-
lerinde okuduğumuz güven ve sevinç 
bize mutluluk vermektedir” ifadelerini 
kullandı.

“Long Beach müjdesi”
Gelecek projeler için ilk adım ola-

rak İskele Long Beach bölgesinde yine 
butik, esnek, hızlı ve ekonomik çözüm 
sunmak için yola koyulacaklarını kay-
deden Nihat Dörter, bölgenin ruhuna hi-
tap eden Mckenzie projesini tasarlayıp, 
inşa etmeye başladıklarını söyledi.

Dörter, “Yerel yaşam tarzını her pro-
jemizde benimsediğimiz gibi bu proje-
mizde de benimseyerek çok sayılı toplu 
konut projeleri değil de daha özel, ki-
şisel, butik ve farklı yaşam alanlarına 
imkan tanıyan mekanlarla residence 
projemizi kurguladık.

31 adet 2+1 ve 1+1 daireden oluşan 
projemiz denize 150 metre mesafede 
konumlanmıştır. Bu durum daire sahip-
lerini bölgede ayrıcalıklı kılacaktır.

Buradan da bildirmek isteriz ki, İske-
le Long Beach bölgesinde 5 yıl içinde 
toplamda 500 konut projesini tamamla-
yıp hayata geçirmek üzere çalışmaları-
mızı tamamlamış bulunmaktayız.

Tabi ki hızlı büyüyen vizyonumuzla 
Yeniboğaziçi’ni de unutmadık çok ya-
kın zamanda 200 haneden oluşan toplu 
konut projemizle yeni umutlara ve ya-
şamlara mekanlar inşa edeceğimizi de 
paylaşmak istiyorum.
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Mağusa Suriçi’nin göz alıcı 
merkez meydanı, tarihsel süreç-
te pek çok önemli olaya tanıklık 
etmiştir. 1362 yılında veba salgı-
nının patlak vermesiyle, Papa’nın  
elçisi Peter Thomas çıplak ayaklı 
müritlerini de yanına alarak bura-
daki Katedral’den çıkarak kente 
yürümüştür. 1372’de, II. Peter’in 
taç giyme töreni sırasındaki ayak-
lanmada çok sayıda Cenevizli 
yine burada öldürülmüş ve olaylar 
neticesinde Cenevizlilerle savaşa 
girilmiştir. 1571’de ise Osmanlı 
Başkomutanı Lala Mustafa Paşa, 
Mağusa’yı ele geçirdiğinde ünlü 
Venedikli komutan Marcantonio 
Bragadino’yu halk huzurunda bu 
meydanda idam ettirmiştir. 

Meydanın kuzeydoğu köşesin-
de, Türk edebiyatının Şekspir’i 
olarak da yorumlanan 19.yy. 
Türk şair ve yazarı Namık Ke-
mal’in, 1950’lerde  yerleştirilen 
bronz büstü bulunur. Namık Ke-
mal, “Vatan Yahut Silistre” adlı 
unutulmayan eserinde Osmanlı 
Sultanı’nı kızdırınca, Mağusa’ya 
sürgüne gönderilmiş ve meydanda 
Venedik Sarayı ön cephesinin he-
men arkasındaki zindana kapatıla-
rak, 1873-1876 yılları arasındaki 
günlerini bu zindanla, zindanın 
üst katında yer alan odada geçir-

miştir.
Büstün  yola yakın kısmınday-

sa, İngiliz Dönemi’nden kalma 
Posta Kutusu bulunur. İngiliz Yö-
netimi’nin hüküm sürdüğü tüm 
ülkelerde görülebilen ve orijinal 
rengi kırmızı olan posta kutuları, 
1960 yılından itibaren ada gene-
linde sarıya boyanmıştır. Namık 
Kemal Meydanı’nda bulunan bu 
kutu, bir yandan Royal Mail gün-
lerinin anılmasına vesile olurken, 
diğer yandan da turistlerin kart-
postal göndermelerine halen yar-
dımcı olmaktadır.  

Namık Kemal Meydanı’na 
komşu bir diğer yapı Belediye Pa-
zarı veya diğer adıyla Bandabuli-
ya’dır. Geçmişi Venedik dönemi-
ne kadar uzanan bu pazar yerinin 
ticari merkez şeklinde yapılaşarak 
önem kazanması, Osmanlı-İngiliz 
dönemlerinde gerçekleşir. Uzun 
yıllar sebze-meyve ve et pazarı 
olarak hizmet sunan tüm Mağusa-
lıların uğrak noktası Belediye Pa-
zarı, kent merkezinin Surlar dışına 
kaymasıyla 1990’lı yılların başın-
da eski önemini yitirir. 2006’da 
esaslı bir bakım-onarım çalışma-
sından geçirilen Bandabuliya’nın  
iç mekanı, günümüzde dönemsel 
sergilere ya da kültürel etkinlikle-
re ev sahipliği yapmaktadır.

Mağusa Namık 
Kemal Meydanı  

ve Belediye Pazarı  
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Gecede Garga yendi!
Mağusalılar Dayanışma Balosu’na Garga damgası...

Mağusalılar Dayanışma Balosu 24 Ka-
sım Pazar akşamı gerçekleşti. Bu tarih ayni 
zamanda Londra Türk toplumu içerisinde 
yardımseverliği ile tanınan ‘iyilik insanı’ 
Dr Teoman Sırrı’nın da doğum günüydü. 
Yani balo bir anlamda Dr Teoman Sırrı’nın 
doğum günü kutlamasına da sahne oldu. 
Gecenin sürprizi ise doğum günü pastası 
idi. Eoromed Taşımacılık Şirketi Dierk-
törü Hasan Gazi tarafından düşünülen ve 
üzerinde Garga Heykeli’nin de yer aldığı 
doğum günü pastası hem geceye renk kattı, 
hem de gecenin en güzel bir esprisi oldu... 
Salonu dolduran Magusalılar doğum günü 
kutlamasıyla birkilte ‘Garga’yı da yemiş 
oldu...’ Ve Dr Teoman Sırrı’nın mutlulu-
ğu gözlerinden okunuyordu. O bunu hak 
ediyor. İyi ki varsın doktor. Doğum günün 
kutlu olsun...
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BAKICI ARANIYOR

Daha fazla bilgi: 
07958 352 411

Güney Londra’da 
yaşlı bir kadına evde 
yardımcı olabilecek, 
arkadaşlık edecek 
yatılı bayan elemana 
acele ihtiyaç vardır.

“Kıbrıs’ın güzellikleri 
başka ülkede bulunmaz”

Ahmet İLKTAÇ

Mağusa’nın önemli isimlerinden, tam 
bir Mağusa sevdalısı Mağusa Suriçi 
Derneği (MASDER) Başkanı Rifat Ya-
lınç, hayatı, doğup büyüdüğü kenti ve 
genelde Kıbrıs özelde de Mağusa Suriçi 
ile ilgili gazetemiz NORTH CYPRUS 
UK’un sorularını yanıtladı. 

Tüm sorularımıza içtenlikle cevap 
veren Rifat Yalınç, Kıbrıs’ın kültürüy-
le, tabiatıyla, bitkisiyle ve havasıyla 
dünyanın en güzel memleketi olduğuna 
dikkat çekti.  Kıbrıs’ın güzelliklerinin 
başka ülkelerde bulunmayacağını işa-
ret eden Yalınç, “Üzerinde yaşadığımız 
toprağın, havanın, burada yetişen bitki-
leri; gabbarı, zeytini, gavulyası başka 
ülkede bulunamaz. Bunlar benim mem-
leketimin ürünleridir. Bu ülkede, bu 
ürünlerle ve bu kültürle olmak benim 
için çok büyük mutluluktur” dedi. 

“Suriçiliyim”
Rifat Yalınç, 1951 yılında Mağusa 

Suriçi’nde doğduğunu söyledi. Dola-
yısıyla da “Suriçiliyim” diyen bir insan 
için Suriçi’nde doğan Rifat durumunda 
olduğunu kaydeden Yalınç, sırasıyla 
Pertev Paşa İlkokulu, Gazi İlkokulu ve 
Canbulat İlkokulu’nda okuyarak Ma-
ğusa Suriçi’nde bulunan 3 ilkokulda da 
okuduğunu dile getirdi. 

Rifat Yalınç, ilköğreniminin ardından 
Namık Kemal Lisesi’ne değil de kazan-
dığı Giriş Sınavı ile İngiliz Okulu’na 
gittiğini ifade etti.

O dönem İngiliz Okulu’nun Lefko-
şa’da ve yatılı olduğunu anımsatan Ri-
fat Yalınç, 12 yaşında başladığı İngiliz 
Okulu’nda 1963 olayları olduktan sonra 
bir sömestri ancak bitirip sonradan Na-
mık Kemal Lisesi’ne geçiş yaptığını ak-
tardı.  Rifat Yalınç, İngiliz Okulu öğre-
niminin bir sömestrlik de olsa kendisine 
büyük tecrübe kattığını ifade etti. 

Mücahitlik görevine ise lise yıllarında 
başladığını anlatan Yalınç, o dönemle 
ilgili anılarını şu sözcüklerle ifade etti:

“Hem öğrenci hem mücahitlik yapar 

duruma geldik. Lise mezuniyetinden 
sonra 1 yıl zorunlu mücahitlik yaptım. 
Ardından sınavlara katıldım ve kazanıp 
tercih ettiğim okula gitme fırsatım oldu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Fakültesi Elektronik ve Haberleşme 
Bölümü’nü okudum. Dolayısıyla Elekt-
ronik ve Haberleşme Mühendisi olarak 
mezun oldum. Öğrenci ve mücahitken 
son zorunlu mücahitliğimi Canbulat 
Radyosu’nda yaptım. Biz Canbulat 
Radyosu’nda hem spiker, hem operatör, 
hem program yapımcısı hem de teknis-
yenlik yapıyorduk. Çok yönlü bilgiler 
edindiğimiz ve bu bilgileri uygulamaya 
çalıştığımız atmosferi Canbulat Radyo-
su’nda yaşadık. 

Orada elektroniği öğrendik. Yayıncı-
lığın ne kadar etkili olduğunu öğrendik. 
Bu nedenle meslek seçimi yaparken 
Elektronik Mühendisi olmayı amaçla-
dım. Sınava girdiğimde ilk tercihime 
Elektronik Mühendisliği yazdım”. 

   Rifat Yalınç, bitirme ödevinin 1974 
Harekâtı’na denk gelmesiyle bu ödevi 

teslim edip, mezun olamadığını söy-
ledi.  1974 Ağustos ayında mezuniyeti 
bir kenara atıp, çıkarma gemisiyle Kıb-
rıs’a çıktığını ifade eden Yalınç, 1974 
Eylül-Ekim aylarında terhis olur olmaz 
tezini vermek için yeniden İstanbul’a 
gittiğini ve 1975 yılı Şubat ayında da 
mezun olduğunu dile getirdi. 

Elektronik haberleşmede 2 havali-
manı kurdular

Rifat Yalınç konuşmasına şöyle de-
vam etti:

“30 Mart 1975’de Kıbrıs’a geri dön-
düm. 1 Nisan 1975’de göreve başladım. 
Yani hiç beklemeden göreve başladım. 
Şimdi insanlar belki de yıllarca münhal 
açılmasını bekler ama o dönemde her 
yer münhaldi. Her yer münhal olduğu 
için ben Sivil Havacılık Dairesi’nde 
göreve başladım. Sivil Havacılık Daire-
si’nde Ercan Havalimanı’nın elektronik 
olarak haberleşmesini sıfırdan kurma 
şansı bize nasip oldu.  Buna şans di-
yorum çünkü 1975’de işe başlamak ve 
hiç bir şeyi olmayan bir havalimanında 
görev yapmak bir şanstı. Bu şans bana 
düştü. Arkadaşlarımla birlikte Ercan 
Havalimanı’nı sıfırdan yarattık. 1984 
yılında da Geçitkale Havalimanı’nı sı-
fırdan kurduk. Dolayısıyla meslek ha-
yatımda 2 tane havalimanı kurma fırsatı 
yaşamış ve bu konudaki tecrübelerimizi 
pekiştirmemize sebep olmuştur. Elekt-
ronik olarak haberleşme yönüyle”.

   25 yılını bu görevde tamamladıktan 
sonra ileriki yıllarda Kıbrıs Türk Elekt-
rik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Ku-
rulu üyeliğinde bulunduğunu söyleyen 
Rifat Yalınç, KIB-TEK yönetim kurulu 
üyeliği sırasında 1994 yılında Cumhu-
riyetçi Türk Partisi (CTP) hükümette 
olduğunu ve o dönem bakanlık müdürü 
görevine de atandığını hatırlattı.

Eve giden değil, görev yapan mü-
şavirlerden oldu

Rifat Yalınç, daha sonra DP-CTP Hü-
kümeti’nin bozulup DP-UBP Hüküme-
ti’nin kurulduğunu, DP-UBP Hükümeti 
döneminde Başbakan Yardımcısı Ser-
dar Denktaş’ın olduğunu anımsattı.

Yalınç o dönemi şu şekilde anlatmaya 
devam etti:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan-
lığı da DP’ye geçmişti. Tarım Bakanı 
da Kenan Akın olmuştu. Kenan Akın 
benimle çalışmak istemişti. Tarımdan 
anlamadığım için bu teklifi kabul etme-

miştim. Elektrik, Başbakan Yardımcısı 
Serdar Denktaş’ın bakanlığına gitmişti. 
Serdar Denktaş o dönemde hiç yapıl-
mamış bir şeyi yaptı ve beni elektrikten 
sorumlu müşavir olarak görevlendir-
mişti. Yani ben müşavir oldum ama eve 
giden müşavirlerden değil, görev yapan 
müşavirlerden oldum. Yanılmıyorsam 
da bu ilk olmuştu. 

KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeliğim 
de devam etti. Sonradan bu hükümet 
bozuldu. Daha sonra DP hükümet-
ten gitti. İrsen Küçük Tarım ve Enerji 
Bakanı oldu. İrsen Küçük de benimle 
çalışmak istedi. Kabul ettim. Daha 60 
yaşıma gelmemiştim. ‘Hangi partinin 
altında görev yapıyormuşum değil, dev-
letime görev yapıyormuşum bilinciyle 
görev yaparım. Yeter ki bana güvenin’ 
diyerek görev yaptım. İrsen Küçük ile 
de çalıştım. Ama bir süre sonra çok ni-
faklar sokuldu ve bana görev verilme-
meye başlandı. Bu nedenle istifa ettim 
ve emekliliğimi istedim”.

Rifat Yalınç, 1975’ten 1999 yılına 
kadar kamuda görev yaptığını dile ge-
tirdi. Kamu görevi yaparken dolaşma-
dığı yer kalmadığını işaret eden Yalınç, 
“Hâlbuki benim arzum Sivil Havacılık 
Dairesi’ne müdür olmaktı. Çünkü ora-
da kendimi yetiştirip, bilgiler edindim. 
Müdür muavini olabildim. Ama müdür 
yapılmadım. Müdürlük siyasi bir erkti. 
Dolayısıyla siyaseten beni oraya ata-
madılar. Ama siyaseten müşavir olarak 
bana görev verdiler” dedi. 

1999 yılında emekli olunca aslın-
da gerçek anlamda emekli olmadığını 

söyleyen Rifat Yalınç, 1999’da Doğu 
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisa-
yar Teknoloji Yüksek Okulu’nda öğret-
menliğe başladığını kaydetti. 

Öğretmenlik görevinin 2004 yılına 
kadar devam ettiğini, ardından CTP’nin 
hükümete yeniden geldiğini ve kendisi-
nin de Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) 
Başkanlığı’na atandığını belirten Ya-
lınç, dolayısıyla 1 buçuk yıl DAÜ VYK 
Başkanlığı yaptığını anlattı.

Özerkleşme için önerileri kabul 
görmeyince istifa etti

Görev süresinde üniversitenin eko-
nomik olarak tedbir almasını gerektiren 
bir dönemi yaşadıklarına vurgu yapan 
Yalınç sözlerine şu şekilde devam etti:

“ Üniversitenin özerk ve demokra-
tik yapısını yükseltmek için önerilerim 
vardır. Bu önerilerim dönemin Maliye 
Bakanı Ahmet Uzun tarafından kabul 
görmeyişi istifa etmeme sebep oldu. 
İstifamın nedenini ilk kez açılıyorum. 
Eğer ben yapabileceklerimi yapamaya-
caksam özerk bir üniversite kurabilme 
yönünde adım atamayacaksam bu gö-
revde bulunmamın anlamı yoktu”.

Takvimlerin 2006 yılını gösterdiğin-
de farklı bir teklifle karşı karşıya kal-
dığını ve yine tam emekli olamadığını 
aktaran Rifat Yalınç, “Bu teklifte arka-
daşlarım bir ilaç dağıtım firması kur-
mak istiyorlardı. ‘Sen gelir misin?’ diye 
sordukları zaman da yardımcı olmayı 
seçtim. 10 yılım da Tıp-Med isimli ilaç 
firmasında ilaç ithal etme, pazarlama 
ve temin etme yönünde bir tecrübe ya-

şayarak geçti” dedi. Rifat Yalınç, 2016 
yılında tam emekli olduktan sonra toru-
nuna bakmaya başladığını ve zamanını 
yoğunlukla torununa ayırdığını söyledi. 

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) 
ile de ilgilendiğini belirten Yalınç, 
MASDER’in ilk tohumunu 2006 yılın-
da attıklarını, dernek olarak kuruluşu-
nun ise 2010 yılını bulduğunu bildirdi. 

Dernek olarak faaliyetlerinin 9 yıldır 
devam ettiğini belirten Rifat Yalınç, 
MASDER’in faaliyetleri hakkında de-
taylı bilgi verdi. 

“Mağusa’yı Mağusa Suriçi olarak 
tanımlıyorum”

Mağusalıların, Mağusa Suriçi’ne her 
zaman Mağusa dediklerini, Mağusa 
Suriçi’nin dışında kalan yerleşim böl-
gelerini ayırdıklarını ifade eden Yalınç, 
Baf’ın ise bunun tam aksine Susuz ve 
Poli gibi bölgeleri kabullendiğini ve 
oralı insanların önce “Baflıyım” dedik-
lerini ardından hangi bölgesinden ol-
duklarını söylediklerini belirtti.

Rifat Yalınç, Mağusalılar ve Baflıla-
rı en fazla ayıran özelliğin bu olduğu-
nu ifade etti ve “Ben de bir Mağusalı 
olarak Mağusa’yı Mağusa Suriçi olarak 
tanımlıyorum” dedi. 

Mağusa Suriçi’nin sadece Kıbrıs’taki 
kentler içerisinde değil dünyada hatırı 
sayılır yoğunlukta ortaçağ eserini ba-
rındıran bir sur kenti olduğuna vurgu 
yapan Yalınç, Mağusa’nın övünebile-
ceği bir durumun ise bin yılı aşkın süre 
içerisinde mevcut tarihi yapılarını koru-
muş olması olduğunu ifade etti. 

Rifat Yalınç, tarihi yapıların yıkılan 
veya hasar gören kısımlarının İki Top-
lumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi 
tarafından sağlamlaştırıldığını anımsat-
tı. 

“Mağusa eski eserlerini çok iyi ko-
rumuştur ve korumaya devam etmesini 
de dilerim” diye konuşan Yalınç, bunun 
çok pozitif bir durum olduğunu ancak 
bunun yanında düzeltmemiz gereken 
daha birçok şey olduğuna dikkat çekti. 

Rifat Yalınç, Mağusa Suriçi’nde tu-
rizme dönük hizmetlerin kalitesinin 
artırılması gerektiğinin altını çizdi ve 
bu kaliteyi artırmaya yönelik her türlü 
yaptırım ve eğitimi uygulamak zorunda 
olduğumuzu bildirdi. 

Genelde Kıbrıs özelde de Mağusa 
sevgisiyle ilgili sorumuzu da yanıtlayan 
Rifat Yalınç şu şekilde konuştu:

“Yabancı ülkelere herhangi bir amaç-
la gidip de geriye dönme durumunda 
kaldığımız zaman ülkeye döndüğümüz 
anda sanki daha rahat nefes alırmışım 
gibi bir duygu hissederim.  Doğasıyla, 
tabiatıyla Kıbrıs bana çok daha güzel 
bir yer olarak görünüyor. Hatta biraz 
daha şoven davranacağım belki ama 
Lefkoşa’ya gidip dönerken, Mağusa 
girişine geldiğim zaman ‘Oh ne güzel 
hava’ dediğim durumlar da oluyor. Bu 
üzerinde yaşadığımız toprağın, hava-
nın, burada yetişen bitkiler, gabbarı, 
zeytini, gavulyası başka ülkede bulu-
namaz. Bunlar benim memleketimin 
ürünleridir. Bu ülkede, bu ürünlerle ve 
bu kültürle olmak benim için çok büyük 
mutluluktur”.
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“Online siparişle” 
ayıklanmış molehiya!

Mine Avkıran NUR

Kıbrıs Kültürünün bir parçasıdır sı-
cak yaz günlerinin ılık esen akşamların-
da, konu komşu balkonlarda toplanarak 
molehiya ayıklamak. Çağın değişimi,  
çalışma temposunun artması ve artık 
kadınların da iş yaşamında daha çok 
yer almasıyla birlikte, bu ritüel de artık 
neredeyse geçmişte kaldı. Ancak, genç 
nesil üreticiler bu konuya da bir çözüm 
bulmakta zorlanmadı. Sosyal medya 
üzerinden tüketiciye ulaşan Minareli-
köylü molehiya üreticisi Kemal Özna-
çar ayıklanmış molehiya satışıyla takdir 
toplayan bir başarı sağlıyor.

Ekim aşamasından dağıtım aşaması-
na kadar tüm süreci göğüsleyen genç 
üreticinin en büyük desteği ailesi. Mo-
lehiya üreticisi Kemal Öznaçar, aile 
fertleriyle birlikte ayıklamasını yaptığı 
molehiyanın satışını yapıyor. 

Babadan öğrendiği işi sürdürüyor
Elektrik üzerine iki üniversite biti-

rip Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda 
çalışan Kemal Öznaçar, ek gelir sağla-
mak amacıyla molehiya üretip satıyor. 
8-9 yaşlarında babadan öğrendiği işi 
üretimdeki tüm zorluklara rağmen sür-
düren genç üretici, “Suyu kendi kuyu-
muzdan kullansak da yeterli olmuyor. 
Zaman zaman saat başına ödeme yapa-
rak su alıyoruz. Akaryakıt ve elektriğe 
zam gelmesi elektrik enerjisi ve jenera-
tör kullanımını da etkiliyor. Girdi ma-
liyetine rağmen maalesef elde ettiğimiz 
gelir pek de tatmin edici değil. Üretici-
ye devlet desteği çok önemlidir. Üretici, 
birer birer üretimden kopuyor, tüketen 
bir toplum haline geldik ama böyle ol-
mamalı. Devlet izlemeye devam ederse 

üretimden kopacağız” diyor.

Yer bildirimi ile adrese teslim
Öznaçar, teknolojinin gelişmesiyle 

müşteriye daha kolay ulaştığını söy-
leyerek, “Yıllar önce topladığımız 
molehiyayı Samanbahçe’ye götürüp 
satardık. Şimdi ise, gerek telefon ge-
rekse sosyal medya aracılığıyla herkes 
istediği kadar sipariş veriyor” diyor. 
Siparişini aldığı molehiyayı bizzat ad-
rese teslim yapan genç üreticinin bula-
madığı yer yok. Öznaçar, Google Earth 
üzerinden ya da Facebook Messenger 
ve WhatsApp üzerinden yer bildirimi 
aracılığıyla siparişleri teslim ediyor.

Doğallığa önem veriyor
Molehiya üretiminde en büyük soru-

nun su sıkıntısı ve sarmaşık otlar oldu-
ğuna işaret eden Öznaçar, “Bir üretici 
olarak doğallığa önem veriyorum ama 
sarmaşık otlarla mücadele etmek de 
zor. Kimyasal kullanımından kaçınıyo-
rum. Zaten devlet tarafından denetimler 
yapılıyor ve bahçemiz kontrol ediliyor. 
Hem kendim hem de ailem molehiyayı 
gönül rahatlığıyla tüketiyoruz” açıkla-
masını yapıyor.

Kemal Öznaçar, molehiya yetiştir-
menin zahmetli bir iş olduğuna işaret 
ederek, molehiya döneminin ardından 
toprağın 1 yıl süreyle dinlenmesi ge-
rektiğini ifade ediyor. Minareliköy’de 
4 dönümlük bahçe içerisinde molehiya 
üreten Öznaçar, arazinin 1 yıl dinlen-
mesi gerektiği zaman bahçe kiralayarak 
ekip biçtiklerini ancak yap-sat usulü 

yatırımların artması nedeniyle arazi 
bulmakta zorlandıklarını söylüyor.

“Kullanılmayan odalarda 
kurutuyoruz”

Öznaçar, Mayıs ile Temmuz ayların-
da molehiyanın ekim ve toplama dö-
nemi olduğuna dikkat çekerek, Eylül 
ayına kadar da ayıklanmış molehiyanın 
satışını yaptıklarını belirtiyor.

Ailece toplanıp birlikte ayıkladıkla-
rı molehiyayı kullanılmayan odalarda 
özenle kuruttuklarını da vurgulayan 
Kemal Öznaçar, ayıklanan molehiyayı 
temiz örtüler üzerinde güneşe koyup 
karıştırarak kurutma işlemi yaptıklarını 
söylüyor. Genç üretici, birçok müşteri-
sinin ayıklamaya vakti olmaması ya da 
kurutacak yeri bulunmaması nedeniyle 
molehiyayı kurutulmuş şekilde aldığını 
belirterek, önceliklerinin müşterileriye 
doğrudan ulaşmak ardından da market-
ler olduğunu ifade ediyor.

Molehiyayı İngiltere’ye götüren 
müşterileri var

Molehiya Üreticisi Kemal Öznaçar, 
kurutulmuş molehiyanın İngiltere’ye 
de taşındığına işaret ediyor ve birçok 
Kıbrıslı Türkün tatil dönüşü siparişleri 
valizlerinde taşıdığına dikkat çekiyor. 
Öznaçar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin molehiyaya daha kolay ulaş-
ması için eBay üzerinden satış yapmak 
için çalıştıklarını, bu girişimin başarılı 
olması halinde Facebook üzerinden du-
yuru yapacaklarını belirtiyor.

Facebook üzerinden özel günlerde 

çekiliş yaparak hediye verdiklerini de 
belirten genç üretici, “1 Mayıs’a özel 
olarak sadece asgari ücretli ve sosyal 
yardım alanların katıldığı bir çekiliş dü-
zenledik. Kazanan iki kişiye molehiya, 
zeytinyağı ve pekmez hediye ettik. Özel 
günlerde çekilişlerimiz devam edecek” 
diyor.

Sosyal medyadan sipariş alıyor
Kemal Öznaçar, Facebook’ta “Mole-

hiya” sayfası, Instagram’da ise “mole-
hiya_northcyprus” hesabı ve 0090 533 
875 50 03 numaralı telefondan sipariş 
alıyor.

Öznaçar, son olarak da bir üretici ola-
rak genç nesile çağır yapıyor ve “Tek-
noloji çağında, sosyal medya başta ol-
mak üzere teknolojiyi doğru kullanalım 
ve üretimden kopmayalım” diyor.
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Nazara karşı zeytin dalıyla tütsülen-
mek, Kıbrıs’taki önemli gelenekler ara-
sında yer alıyor.

Bu işlem halk arasında ‘tütünmek’ 
olarak da tabir ediliyor. Bazı bölgeler-
de, tütsü yerine ‘bohurlanma’ ya da ‘bu-
hurlanma’ da deniliyor. Bu işleme farklı 
isimler verilmiş olsa da tütsülenmek, 
Kıbrıslıların yüzyıllardır süre gelen bir 
geleneği olarak varlığını sürdürüyor.

Dumanın kem gözden 
koruduğuna inanılıyor

Kıbrıs inanı, zeytin yaprağı yakıldı-

ğı zaman çıkan dumanın kem gözden 
koruduğuna inanıyor. Özellikle mangal 
yakıldıktan sonra mangalda kalan son 
ateşle, zeytin yaprakları tütsü kabının 
içinde yakılır ve tüm aile tütsülenir. 
Hatta elle yelpaze yaparak dumanı yön-
lendirilir ve özellikle çocukların başın-
da üç kez çevrilir. Tütsülenme sırasında 
kem gözden korunmaya karşı mani de 
söylenir. Tütsünün üzerinde parmakla-
rı çıtlatanlar da bu hareketin nazardan 
ve düşmandan koruduğu inancını taşır. 
Zeytin dalı, mutlaka pişmiş topraktan 
yapılan tütsü kabının içerisine yakılır. 

Ayrıca yakılacak zeytin dalının kuru-
tulmuş olması gerekiyor. Bir tütsü içe-
risinde önce zeytin yapraklarının ucu 
yakılır ve yaprak içli içli yanarken çı-
kan dumanla tütsülenilir. Tütsü işlemi 
tamamlandıktan sonra, yakılan yaprak-
ların külleri de toprağa atılır. 

Efsanesi de var
Bir efsaneye göre, Hz. İsa, düşman-

larından kaçarken bir zeytin ağacına 
tırmanmış ve düşmanlar geçip gittikten 
sonra zeytin ağacını kutsayarak “Seni 
eken insandan yüz kat fazla yaşa. Hep 

bol ürün ver, meyveleri ve yağı fay-
dalı olan, sahiplerini zengin eden bir 
ağaç ol” diye dua etmiş. Bunun üzerine 
zeytin ağacı sormuş “Ya beni kesip ya-
karlarsa?”… Hz. İsa da, “O zaman da 
odunundan ve yaprağından çıkan du-
man insanları kötülüklerden, kem göz 
ve hasetten korusun” diye dua etmiş.

Birçok Kıbrıslı, bu efsaneyi bilmese 
de, zeytin yaprağının nazara karşı iyi 
geldiğine inanarak tütsülenmeyi ihmal 
etmiyor.

Fotoğraf: Harun UÇAR

Nazara 
karşı, 
zeytin 
dalıyla 
tütsüleniyoruz

Kıbrıs 
insanının 
birçok 
batıl 
inancı var…



ARALIK 2019 ARALIK 2019

34 35

Facebook.com/NorthCyprusUK         Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber HaberNorthCyprus
UK

NorthCyprus
UK

Serhat İncirli
serhatincirli@hotmail.com

Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türklerin, varlıklarını 
sürdürmek adına  Londra’ya olan ihtiyacı

Londra’da yaşam süren Kıbrıslı Türkler, örgütlen-
meye başladıkları 1955’li yıllardan bu yana, Kıbrıs’ta 
yaşam süren soydaşlarının en büyük destekçisi olmuş-
tur.

Ve ne yazık ki, o günden bu yana, Kıbrıs’taki soy-
daşları tarafından çoğunlukla “yolunacak kaz” gibi 
görülmüş hatta bir çoğu yolunmuştur.

Bu bir gerçektir ve gerçeklerden koşarak ya da uça-
rak kaçmamız mümkün değildir.

***
Gerek Kıbrıs’taki toplumumuz, gerekse yöneticile-

rimiz, 1955’lerden beri gerekli yasal veya pratik dü-
zenlemeleri yapıp, Londra’daki toplumu ciddi anlam-
da kucaklamayı da hiç başaramamıştır.

Londra’dan Kıbrıs’a geri dönüş hep başarısız ol-
muştur.

***
İşte şimdi, belki de her zamankinden daha çok, 

Londra’daki topluma ihtiyaç duyulur hale gelinmiştir.
Londra’daki iş insanlarının yatırımlarına; Lond-

ra’daki toplumun tatilini bir şekilde Ada’da geçirme-
sine, hiç bir zaman olmadığından daha çok ihtiyaç du-
yulmakla birlikte; bir de meselenin başka ve ürkütücü 
yanı vardır.

***
Bu ürkütücü yan, Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türklerin, tü-

kenmemek, yok olmamak, varlıklarını sürdürmek adı-
na  Londra’ya olan ihtiyacıdır.

Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türk nüfusu her geçen gün, çe-
şitli sebeplerle azalmaktadır. 

Kıbrıslı kimliğin korunması adına, Londra’daki 
güce çok büyük ihtiyaç söz konusudur.

***

Peki seçme seçilme hakkı?
Başbakan Ersin Tatar’ın Londra ziyaretinde günde-

me gelen bu konu çok önemlidir.
Londra’daki vatandaşların, seçme seçilme hakkının 

yasal ve pratik sıkıntıları aşılırsa, “ne ya Kraliçe’nin 
korumasında bizim geleceğimize mi karışacaklar?” 
sorusunun da yumuşatılması kaçınılmazdır.

***
Ama bundan da öteye, mesele “varlık” meselesidir.
Ve ilk aşamada yapılması gereken, tatil ayarlama-

larıdır.
Var olan uçak şirketleri ile yaz tatilinin şimdiden 

ayarlanması, bir önemli adımdır.
Larnaka’dan gelişler de elbette avantajımızadır.
Şu ya da bu şekilde, Londra’daki vatandaşlarımızın, 

tıpkı eskiden olduğu gibi severek ve isteyerek, heye-
can duyarak Kuzey Kıbrıs’a gelmelerinin sağlanması 
kaçınılmazdır.

Bu konuda, KKTC’deki hükümete de görevler düş-
mektedir.

***
Bir çok sıkıntının aşılması için, geçmişte olduğu 

gibi goftiden değil, çok ciddi kurumlar oluşturulmalı, 
Londra’daki vatandaşların her türlü sıkıntısına anında 
çözüm üretilebilmelidir.

Londra’daki vatandaşlarımızın KKTC’ye gelişleri-
ni engelleyebilecek en küçük bir sıkıntı dahi kalma-
malıdır.

***
Yeni yıl akşamı, Türkiye’nin en büyük sanatçıları 

KKTC’dedir.
Şimdiden gerek uçuş, gerekse otel rezervasyonları 

yapılması; bu yazdıklarımın ilk adımı olabilir.

Efendim pahalıdır?
TL ile değil, Sterlinle hesaplandığında, dört kişilik 

bir aileye harcanacak bir kaç bin sterlinlik yeni yıl ta-
tili, bence sorun olmamalıdır.

***
Evet, Kıbrıslı Türk kimliği çok ciddi şekilde tehli-

kededir.
Ve bence Londra’daki Kıbrıslı Türk toplumu, bu 

kimliğin varlığını korumasının en etkili ilacıdır. 
***

Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece, ki çözülecekmiş 
gibi durmuyor, Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türklerin tükeniş 
hızı artacaktır.

Şu unutulmamalıdır ki; daha önce de defalarca vur-
guladık; Kıbrıs sorunu ilanihaye olduğu gibi kalsa da, 
tek umurunda olmayan toplum Kıbrıs Rum Toplumu 
olur!

Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti, bizimle veya bizsiz ga-
yet iyi gayet mükemmel yoluna devam edecektir.

Çözümün veya çözümsüzlüğün Rum toplumuna 
verdiği zarar, bize verdiği zararın yanında, çok azdır, 
çok küçüktür.

Elbette çözüm, Rum toplumunun ve tüm Ada’nın 
çıkarınadır ama hiç bir şekilde; bizim acil ihtiyacımız 
kadar kimsenin ihtiyacı yoktur!

Ve şu da hiç unutulmamalıdır ki, Kıbrıs sorunu ila-
nihaye olduğu gibi kalsa da, umurunda olmayan bir 
diğer toplum veya ülke Türkiye’dir. Dünya’da tek bir 
Kıbrıslı Türk kalmasa bile, Türkiye’de bundan dolayı 
burnu kaşınacak bir tek insan yoktur!

***
Londra’daki Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs’taki Kıbrıslı 

Türklerin varlığının en güçlü teminatıdır.

Tarih kokan Samanbahçe evleri
Lefkoşa’nın göbeğindeki Sa-

manbahçe evleri, adeta tarihi bir 
miras olarak varlığını sürdürü-
yor.

1900’lü yılların başında, bir-
birlerine bitişik olarak inşa edi-
len evler, Kıbrıs’taki ilk sosyal 
konutlar olarak biliniyor.

Girne Kapısı’nın güneydoğu-
sunda ve Mevlevi Tekkesi’nin 
batısında yer alan Samanbahçe 
evleri, tek katlı mütevazı konut-
lardan oluşuyor.

Her sokak tarih kokuyor
Samanbahçe evlerinde her bir 

yapının kapı ve pencerelerinin, 
Osmanlı’nın geleneksel rengi 
koyu yeşile boyanmış olması, 
her evin numarasının Osmanlıca 
yazılması ve çatıların mertekle 
kaplanması dikkat çekici özellik-
lerin başında geliyor.

1900’lü yıllardan itibaren Sa-
manbahçe’nin su ihtiyacını sağ-
layan kubbeli meydan çeşmesi 
de, tarihi sokağı süsleyen bir di-
ğer ayrıntı olarak duruyor. 

Mahallenin parkelerle döşen-
miş ve yayalaştırılmış şirin so-
kakları da birbirine benziyor.

Birçok isim, Samanbahçe 
kimliğiyle yetişti

Her bir sokağı tarih kokan 
Samanbahçe’de yüzlerce kişi 
yaşadı ve birçok anı biriktirdi. 
Hatta günümüzde doktor, avukat, 
mühendislik mesleğiyle bilinen 
isimler, Samanbahçe insanı ola-
rak bu kimlikle yetişti.

Vakıflar İdaresi tarafından 
yapılan konutlara kiracı olarak 
yerleşen Samanbahçe sakinleri, 
Lefkoşa’nın göbeğinde, birçok iş 
merkezine yakın bölgede yıllarca 
yaşamanın avantajına sahip oldu.

Samanbahçe’de yaşayanlar yıl-
lar geçtikçe bu bölgeden ayrıldı 
ancak yeni kiracılar bu evlere 
yerleşti. Samanbahçe’de, halen 
komşuluk ilişkileri ve geleneksel 
mahalle kültürü de yaşatılma-
ya devam ediliyor. Kapı önünde 
oturma, komşu çocuklarının so-
kakta oynaması ve kapı önünü 
saksı çiçeğiyle süsleme gibi özel-
likler, mahalle kültürünün başın-
da geliyor.

2000’li yılların başında tarihi 
binaların restore edilmesiyle bu 
bölge daha şirin bir yapıya ka-
vuştu. Samanbahçe evleri, olukça 
şirin ve tarihi bir yapıda olması 
nedeniyle kültür-sanat alanında 
da mekan olarak tercih ediliyor.
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Kahvede yeni trend;  Ovis Coffee
Kuzey Kıbrıs’ta Ovis Coffee adıy-

la yeni bir kahve markası yaratıldı. Üç 
genç girişimci, ilk kahve dükkanını Lef-
koşa Hisarüstü’nde, ikinci dükkanı ise 
500 metre arayla Dikilitaş’ta açarak sek-
töre girdi ve kısa sürede büyük beğeni 
topladı. 

Marka yaratmak için kahve çekirdeği-
nin tadından logoya kadar en ince detayı 
düşünen üç ortak Egemen Aksoy, Eril 
Cambaz ve Çağın Çıralıoğlu, öz serma-
yeleriyle yatırım yaptı ve “Ovis” adını 
verdikleri markayı tescil ettirdi.

Başkentin göbeğindeki Dikilitaş mey-
danında açılan Ovis Coffee, farklı kahve 
çeşitleri sunuyor ve eskiden bu meydana 
kahve içmeye gidenlerin anılarını can-
landırıyor. Hisarüstü’nde yer alan dük-
kanın metrekaresi daha az olsa da aynı 
hizmeti sunuyor.

Üç ortak, tecrübelerini 
ortaya koyuyor

Ovis Coffee’nin genç ortaklardan 
Egemen Aksoy, yola çıkış hikayelerini 
ve hedeflerini North Cyprus UK Gaze-
tesi’ne anlattı.

Yıllarca önde gelen gıda şirketlerin-
de yöneticilik yapan Egemen Aksoy, 13 
yıllık arkadaşları müzisyen Eril Cambaz 
ve Çağın Çıralıoğlu’yla birlikte birikim-
lerini ortaya koyarak yola çıktı. Aksoy, 
şöyle diyor: 

“Biz üç arkadaş kahve düşkünüyüz ve 
yıllarca gittiğimiz mekanlarda ‘Ben ol-

saydım şöyle yapardım’ diyerek tartışır-
dık. Bir gün Eril ve Çağın’a ‘Risk alma-
ya ne dersiniz?’ diye sordum ve varımızı 
yoğumuzu ortaya koyarak yola çıktık. 
Kahve konusunda iyi eğitim alarak Ovis 
Coffee’yi açtık. Ortaklık zordur ama 
biz farklı alanlardaki tecrübelerimizle, 
birbirimizin görüşüne saygı duyarak 
hareket ediyoruz. Eril’in aşçılığı, iyi bir 
muhasebeci olan Çağın’ın hesapları ve 
benim işletmecilik ile pazarlamacılık 
tecrübemle ortaklığı götürüyoruz”.

Ovis Coffee markası tescillendi
Bir amaç için yola çıktıklarının altını 

çizen Aksoy, “Bir kahve dükkanı açalım 
da para kazanalım gibi düşüncede deği-
liz. Gençler olarak bir şeyler yapabildi-
ğimizi göstermek istedik. Sürdürülebilir 
bir şey yaratmayı başardığımıza inanı-
yorum. Bir buçuk, 3 ve 5 yılın sonun-
da nerede olmak istediğimizi biliyoruz. 
Alt yapımızı iyi hazırladık. Türk Patent 
Enstitüsü’ne markamızı tescil ettirdik. 

Kurumsal kitapçığımızı da hazırladık” 
diye konuştu.

Egemen Aksoy, Ovis Coffee’yi yara-
tırken üç ortak olarak yola çıktıklarını 
ve bu yolda İç Mimar Nermin Gündoğ-
du ve Logo Tasarımcısı Murat Zengi 
ile hareket ettiklerini belirterek, “Artık 
5 kişilik bir ekibiz ve enerjimiz olduk-
ça büyük. Bir değişiklik yapacağımız-
da ekipteki herkesin onayını arıyoruz” 
dedi.

Logo tasarımının da bir hikayesi oldu-

ğunu belirten Aksoy, Logo Tasarımcısı Murat 
Zengi’nin üzerine smart giyimli bir muflonun 
yer aldığı logo tasarladığını ve dükkanın adı-
nın da logodan yola çıkarak Ovis adını aldığı-
nı söyledi.

“Ambargo diye 
birşey yoktur”

Kıbrıslı Türklerin ambargo altında olduğu 
yönündeki düşünceye katılmadığını söyleyen 
Egemen Aksoy, “Yıllarca gıda şirketlerinde 
pazarlama ve yöneticilik pozisyonlarında yer 
aldım. Hangi şirketin nereye ihraç yaptığını 
iyi biliyorum. Ürünlerimiz Avrupa’ya dahi 
gidiyor. Yani ambargo diye bir şey yoktur. 
Önemli olan karar verip vizyon ortaya koy-
maktır” ifadelerini kullandı.

Hisarüstü’nden sonra Dikilitaş
Genç girişimci Egemen Aksoy, Hisarüstü’n-

de açtıkları dükkanın ardından kozmopolitik 
bir yer olan Dikilitaş Meydanı’nda dükkan 
açmayı uygun gördüklerini ifade ederek, baş-

kentte, iş merkezlerinin göbeğinde yer alması, 
kuzey-güney arasındaki geçiş noktasına yakın 
olması ve Rauf Denktaş Üniversitesi’nin he-
men yanında olması nedeniyle Dikilitaş’taki 
dükkanın her kesime hitap ettiğini belirtti.

Kahvenin yanı sıra 
atıştırmalıklar da var

Egemen Aksoy, her tarzda kahve çeşidinin 
sunulduğunu ve kullandıkları kahve çekirde-
ğini kendilerinin öğüttüğünü söyleyerek, sun-
dukları kahvenin tadının kısa zamanda sevil-
diğini vurguladı.

Menüde salata, wrap, tost çeşitleri ve kek 
gibi atıştırmaların yer aldığını söyleyen Ak-
soy, menüdeki rostonun Ovis Coffee ortakla-
rından, hem müzisyen hem de iyi bir şef olan 
Eril Cambaz’ın spesiyali olduğuna dikkat çek-
ti.

Egemen Aksoy, girişim yapmak isteyenlere 
mesaj vererek, “Risk almaktan korkmayın ve 
kendinize güvenin. Doğru zamanda doğru ya-
tırım yapmak önemlidir” ifadelerini kullandı.
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Japonya nasıl bu kadar temiz bir ülke olabiliyor?

Okul çantalarını sıralarının üzerine 
koyup bekleyen çocuklar, uzun bir gü-
nün ardından evlerine gitmek istiyor. 

Öğretmenleri ertesi günün ders prog-
ramı hakkında son duyurularını yapar-
ken, sabırla dinliyorlar. 

Ve sonra, her gün olduğu gibi sıra öğ-
retmenin son sözlerine geliyor: 

“Evet çocuklar, bugünün temizlik gö-
rev listesi. Birinci ve ikinci sıralar sınıfı 
temizleyecek. Üçüncü ve dördüncü sı-

ralar merdivenleri ve beşinci sıra tuva-
letleri temizleyecek.” 

Beşinci sıradan birkaç sızlanma sesi 
geliyor ama çocuklar ayağa kalkıyor, 
sınıfın arkasındaki dolaptan, papasları, 
bezleri ve kovaları alıp, tuvaletlere doğ-
ru yola koyuluyorlar.

Ülkenin her yanındaki okullarda ben-
zer sahneler yaşanıyor.

Japonya’yı ilk kez ziyaret edenlerin 
çoğu, ülkenin temiz olmasından etkile-

nir. 
Daha sonra, çöp kutusu ve sokakla-

rı süpüren görevliler olmadığını fark 
ederler. Akıllarına şu soru gelir: Peki 
Japonya nasıl bu kadar temiz kalabili-
yor? 

Sorunun kolay yanıtı: Ülke halkı te-
miz tutuyor.

Hiroşima Valiliği’nde görevli Maiko 
Awane, “12 yıllık okul yaşamı boyunca, 
ilkokuldan liseye kadar, temizlik öğren-
cilerin günlük programının parçasıdır” 
diyor ve ekliyor: 

“Ev yaşamında da anne ve babaları-
mız, eşyalarımızı ve mekanımızı temiz 
tutmamanın kötü olduğunu öğretir.” 

Sosyal bilincin bu unsurunu okul 
müfredatına eklemek, çocukların çev-
relerinin farkında olmalarını ve temiz 
olmasından gurur duymalarını sağlıyor.

Serbest çevirmen Chika Hayashi ise 
“Bazen okulu temizlemek istemezdim. 
Ama bunu kabul ettim çünkü günlük 
rutinimizin bir parçasıydı” diye konu-
şuyor. Hayashi sözlerini şöyle sürdürü-
yor:

“Bence temiz bir okula sahip olmak 
çok iyi bir şey çünkü kullandığımız 
eşyaları ve mekanları temiz tutma so-
rumluluğunu almanın bizim için önemli 
olduğunu öğreniyoruz.”

Öğrenciler, okula girer girmez ayak-
kabılarını dolaplara koyup, spor ayak-
kabılar giyiyor.

Evlerde de, insanlar sokakta giydikle-
ri ayakkabılarını dışarıda bırakıyor. 

Evlere gelen tamirciler bile önce 
ayakkabılarını çıkarıyor, sonra çorapla-
rıyla eve giriyor. 

Çocuklar büyüdükçe, kendilerine ait 
çevre olarak gördükleri mekanlar da sı-
nıflarının dışına çıkıp, mahalleleri, şe-
hirleri ve ülkeleri oluyor. 

Japonların aşırı temizliğinin örnekleri 
sosyal medyada da viral oldu. Turistle-
rin gidip, izlemeye başladığı yedi daki-
kalık Shinkansen tren temizliği gibi.

Japon futbolseverler de temizlik 
bilincine sahip. 

Brezilya 2014 ve Rusya 2018 Dün-
ya Kupaları’nda, milli takımlarını des-
tekleyen Japon taraftarlar, ayrılmadan 
önce stadyumdaki çöplerini toplayarak 
dünyayı hayrete düşürmüşlerdi. 

Milli Takım oyuncuları da kullandık-
ları soyunma odalarını tertemiz geride 
bırakmıştı. 

FIFA Genel Sekreteri Priscilla Jans-
sens, “Tüm takımlar için ne güzel bir 
örnek” diye tweet atmıştı. 

Maiko Awane, “Biz Japonlar, diğer-

lerinin gözündeki itibarımız konusunda 
çok duyarlıyız. Diğerlerinin temizlik 
yapmayacak kadar eğitim almadığımı-
zı, böyle yetiştirilmediğimizi düşünme-
lerini istemeyiz” diyor.

Benzer görüntülere Japonya’da-
ki müzik festivallerinde de rastlamak 
mümkün. 

Japonya’nın en büyük ve en eski mü-
zik festivali olan Fuji Rock Festivali’n-
de, müzikseverler bir çöp kutusu bulana 
dek çöplerini tutuyorlar. 

Sigara içenlerden, taşınabilir kül tab-
laları getirmeleri isteniyor ve festivalin 
internet sitesinde “Başka insanları et-
kileyebilecek yerlerde sigara içmekten 
kaçının” deniyor. 

Bir çöp dağının yanında gerçekleşti-
rilen 1969 Woodstock Festivali’nden ne 
kadar da farklı.

Sosyal bilinç örneklerini, günlük ha-
yatta da bol miktarda görmek mümkün.

Örneğin sabah 8 sularında, ofis ve 
dükkanlarda çalışanlar, işyerlerinin et-
rafındaki sokakları temizliyor.

Görünmez kir 
Çocuklar, aylık toplum temizliği için 

gönüllü oluyor ve okullarının yanındaki 
sokaklardan çöpleri topluyor. 

Mahallelerde de düzenli sokak temiz-
likleri yapılıyor. Temizleyecek çok faz-
la şey de olmuyor, çünkü insanlar çöp-
lerini zaten evlerine götürmüş oluyor.

Görünmez pislik, mikroplar ve bakte-
riler de kaygı yaratan diğer bir mesele. 

İnsanlar grip olduklarında, hastalı-
ğı diğer insanlara bulaştırmamak için 
ameliyat maskeleri takıyorlar. 

Bu basit önlem, virüslerin yayılma 
oranını azaltıyor ve böylece kayıp iş 
günleri ve tıbbi masraflarda bir servetin 
tasarruf edilmesini sağlıyor.

Peki, Japonlar nasıl bu kadar temizlik 
düşkünü oldu?

1600’de ülkeye ayak basan ilk İngi-
liz olan denizci William Adams’ın da 
gördüğü gibi, bu kesinlikle yeni bir şey 
değil.

“Adams, Samuray William” adlı bi-
yografi kitabında Giles Milton, “Asiller 
çok, çok temizdi” ve İngiltere’nin so-
kaklarında “sık sık insan dışkısının ak-
tığı günlerde, tertemiz kanalizasyonları 
vardı ve kokulu odunlarla yakılan buhar 
banyoları” yapıyorlardı.

Japonlar da Avrupalılar’ın kişisel 
temizliklerine dikkat etmemeleri 

karşısında “dehşete düşmüşlerdi.”
Bu temizlik düşkünlüğünün nedeni 

kısmen günlük yaşamdaki kaygılar.
Japonya’nın sıcak ve nemli iklimin-

de yiyecekler çabuk bozuluyor ve hızla 
bakteri ve böcekler üremeye başlıyor.

Yani iyi hijyen, sağlığın da iyi olması 
demek.

Ama daha da derine gidiyor.
Temizlik, Çin ve Kore’de Budizm’in 

önemli bir parçası.
Aslında, Çin’den Japonya’ya Budiz-

min Zen versiyonunda, temizlik ve ye-
mek pişirmek, meditasyondan farksız 
ruhsal egzersizler olarak görülüyor.

Fukuyama’daki Shinshoji Tapına-
ğı’ndan Eriko Kuwagaki, “Zen’de tüm 
günlük faaliyetler, yemek yemek ve 
mekanı temizlemek de dahil, Budizm 
ibadeti fırsatı olarak görülür” diyor ve 
ekliyor:

“Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda 
pisliği temizlemek, günlük faaliyetlerde 
önemli bir rol oynuyor.”

Peki neden, tüm Budist halklar Ja-
ponlar kadar temiz değil? 

Budizmin gelişinden çok daha önce, 
Japonya zaten kendi yerel dinine, Shin-
to’ya sahipti. Shinto “Tanrıların Yolu” 
anlamına geliyor. 

Temizlik Shinto’nun da çok önemli 
bir parçası. 

Arınma ritüelleri
Budizm’deki temizlik vurgusu, Ja-

ponların zaten uyguladığı bir şeyi daha 
da güçlendirdi. 

Shinto’daki önemli unsurlardan biri 
kegare “arınmış olmamak ya da kir”, 
arınmışlığın tam tersi. 

Kegare örnekleri ölümden, hastalığa, 
hoş olmayan her şeyde görülebiliyor. 
Kegare’yi önlemek için arınma sık ya-
pılan ritüelleri gerekiyor.

Hiroşima’daki Kanda Tapınağı’ndaki 
Shinto rahibi yardımcısı Noriaki İkeda, 
“Birey kegare’den etkilenmişse, bu bir 
toplumun tümüne zarar verebilir” söz-
leriyle açıklıyor:

“Dolayısıyla temizlik hayati önemde. 
Sizi de arındırıyor ve topluma kötülük-
lerin gelmesini önlüyor. Japonya bu ne-
denle çok temiz bir ülke.”

Diğerleri için gösterilen özen, örne-
ğin salgın hastalıklar söz konusu oldu-
ğunda anlaşılabilir.

Ama bu durum, daha alelade alanlar-
da, örneğin kendi çöpünü almakta da 
görülüyor.

Ritüel arınma, günlük yaşamın her 
alanında sık sık görülüyor. 

Shinto Tapınağı’na grimeden önce 
ibadete gelenler ellerini ve ağızlarını 
girişteki muslukta yıkıyorlar. 

Birçok Japon, yeni aldıkları arabala-
rını, rahip tarafından arındırılması için 
tapınağa götürüyor. Rahip, anusa adlı 
tüylü paspası aracın etrafında sallıyor. 

Sonra içeriyi arındırmak için kapıları 
ve kaputu açıyor. 

Yeni bir inşaatın başlayacağı arsalar 
da bu şekilde arındırılıyor.

Dersler 
İnsanların içinde burnunuzu silmeye 

son veriyor, dükkanlarda ve ofislerdeki 
el antiseptiğini kullanmaya başlıyor ve 
evinizdeki çöpü geri dönüşüm için 10 
farklı türe ayırmayı öğreniyorsunuz.

Ve Will Adams ve 1600’de Japon-
ya’ya çıkan mürettebatı gibi, yaşam ka-
litenizin de arttığını görüyorsunuz.

Daha sonra, memleketinize döndünü-
ğüzde yüzünüze doğru aksırıp tıksıran 
barbarlar sizi şoke ediyor. Ya da evini-
ze kirli ayakkabılarla girenler... Japon-
ya’da bu düşünülemez bile.

Ama hala umut var. Sonuçta Poke-
mon, suşi ve kameralı telefonların da 
dünyayı sarması zaman almıştı.
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Bilim, İnsan Ruhunun 
Nerede Olduğunu Açıkladı

Bilim tarafından insan ruhunun nerede 
olduğuna dair bir çalışma yapıldı. Buna 
göre; insan ruhu beyindeki hücrelerin 
içerisinde bulunan mikrotübüller ismi 
verilen yapıların içerisinde yer alıyor. 
Ruh terimi Latince anima sözcüğünden 
gelen, farklı felsefi ve dini geleneklerde 
ve çeşitli bakış açılarına göre tüm canlı 
varlıklarda bulunan ve maddesel olma-
yan bir varlığı ifade etmektedir. Ruhun 
özellikleri ve bu özelliklerin açıklaması 
farklı geleneklerde, farklı bakış açıların-
da değişiklik göstermektedir.

Latinceden gelen anima sözcüğü termi-
nolojik açıdan canlıların kendi hareketle-
ri ile donatılma ilkesinin belirlenmesinde 
kullanılmaktadır. Bu orijinal anlamda 
hem bitkilere hem de hayvanlara ruh ka-
zandırmaktadır. Fizyoloji ve nörolojideki 
ilerlemeler canlı varlıklar ile cansız nes-
nelerin aynı türde fiziksel ilkelere uygun 
olduğu; büyüme, beslenme ve üreme gibi 
farklı etkinlikleri geliştirmelerinin müm-
kün hale gelmesiyle sonuçlandı.

Mikrotübül içerisindeki kuantum bilgi-
ler yok edilmez, sadece geniş çaplı evre-
ne dağılır. Peki tüm bu bilgilerin ışığında 
insan ruhu nerede bulunuyor? Eğer insan-

ların bir ruha sahip olduğuna eminseniz, 
bunu insan fizyolojisi içerisinde bulabil-
menin bir yolu var mı? Judeo-Hristiyan 
dinsel geleneğine göre, ruh, canlılardaki 
hareketin temel belirleyicisidir.

Bu terim aynı zamanda birçok kültürel 
ve dini grubun antropolojik vizyonunda 
da yer almaktadır. Modern çağda “ruh” 
terimi, çoğunlukla dini bağlamlarda kul-
lanılmaktadır. Bu inanışlara göre insan 
ruhu, bir insan olmanın temelidir. İnsan 
olma niteliği bir bedene sahip olmaya da-
yalı değildir. Gerekli olan ruhtur. Platon, 
ruhu insanın en önemli boyutu olarak gö-
rüyordu. Bazen ruhtan bir vücuda hapsol-
muş gibi bahsediyordu.

Timaeus’a göre ruh, demircinin koz-
mik ruhu ve yıldızları yaratmak için 
kullandığı özdeş ve çeşitlilikten oluşan 
maddeydi. Buna ek olarak alt tanrılar iki 
ölümlü ruh yarattı: göğüste bulunan tutku 
ve karında bulunan iştah. İlk filozofların 
insan ruhu hakkında yazdıklarından bin-
lerce yıl sonra, iki bilim insanı nihayetin-
de ruhu ‘konumlandırdıklarına’ inanıyor.

StuartHameroff, Anesteziyoloji ve Psi-
koloji Bölümleri ve Arizona Üniversite-
si Bilinç Çalışmaları Merkezi Direktörü 

Profesör Emeritus, ve İngiliz fizikçi Sir 
Roger Penrose göre insan ruhunun özü 
beyindeki mikrotubül hücrelerinde bulu-
nuyor. Objektif indirgemenin (Orch-OR) 
insanlık tezi üzerinde oluşturduğu bir 
teoriye göre, bu mikrotübüller kuantum 
yerçekimi etkilerinin doğrudan sonucu-
dur.

Bilim insanlarına göre ‘bilinç’, beyni-
mizde ‘kuantum bilgisayar‘ tarafından 
kullanılan, ölümden sonra da evrende 
devam eden bir program olarak görülebi-
lir. Tartışmalı teoriye göre, ölüme yakın 
bir deneyimden alınan bilgiler ışığında, 
sözde mikrotübüller kuantum durumunu 
kaybedip insan sinir sisteminden çıkıyor. 
Bununla birlikte, içerdikleri bilgiler yok 
olmuyor.

Bunun yerine, bu bilgi bedeni terk edi-
yor ve evrenle yeniden birleşiyor. Bilim 
insanları, bunun ruhun beyindeki nöron-
ların etkileşiminden daha fazlası olduğu 
anlamına geldiğini bildiriyor. Başka bir 
deyişle, ‘ruh’, evrenin dokusundan yapı-
lıyor ve zamanın başlangıcından beri var.

Bilim insanları bu konuda yüzlerce de-
ney yaptılar. Almanya’daki bir deneyde, 
ölümüne az kalmış olan bir adamı şeffaf 

bir camdan yapılmış kutuya koydular, 
böylece onu hayatta iken dışarıdan izle-
yebildiler. Kutu tamamen mühürlendi.

Ruh vücudun dışına çıkarsa kutuyu na-
sıl terk edebilir, görmek istediler. Ruhu 
yakalamak isteyen bilim insanları, ruh 
vücudun dışına çıktığında vücudun kilo 
kaybetmesi gerektiğini savunuyordu. Bu 
nedenle vücudu olabildiğince hassas bir 
şekilde tarttılar.

Ancak adamın ölmesiyle birlikte cam 
kutudan hiçbir şey çıkmadı. Çünkü, ruh 
için madde bir engel oluşturmuyordu. 
Tıpkı X-ışınlarının vücuda girebildiği ve 
vücudun onları önleyemediği gibi. Bir 
röntgen çekilirken x ışınlarının vücuda 
girdiği hissedilmiyor.

Ruh daha da rafine edilmiş nihai bir 
ışık. Bu nedenle vücudu terk ettiğinde 
görülemez. Zaten kişi kendisi bunu gö-
remiyorsa, dış gözlemcilerin görmesi 
mümkün değildir.

Ölü adam tekrar tartıldı ve aynı ağırlığa 
sahipti. Materyalist bir bilim adamı için 
bu deney ruhun olmadığının en büyük 
kanıtıdır. Ancak ruhun varlığına inanan 
bilim insanları için bu ruhun bir ağırlığı 
olmadığı anlamını taşıyor.
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The wealth of 
history is here

Ahmet İLKTAÇ

With its historical buildings, sea, sand and sun, Saint 
Mamas Church and Icon Museum in Guzelyurt district 
of Northern Cyprus, which has significant tourism po-
tential, fascinates its visitors.

The history of the St. Mamas Church shows that it has 
a long architectural history. It is known in the history 
that there was a temple dedicated to Astarte in the place 
of the church, a small church was built on the temple 
during the Byzantine Period, and the church was built in 
the 16th century in yellow stone and it was reorganised 
in the 18th century and a dome was added.

Gothic features were added to the Franco-Byzantine 
church. The structure, which consists of three naves, is 
indicated by a dome in the middle nave. In the east there 
is an apse covered with a half-round dome.

The bell tower attached to the north-west end of the 
structure, and the porch surrounding the west and north 
belongs to the beginning of the 20th century. The Apse 

Section on the east is separated by an iconastasis deco-
rated with icons.

The marble lower part of the iconastasis is decorated 
with figs, grapes, acorn figures and Venetian shields, 
which once carried coloured coat of arms. The painted 
upper part made of wood is one of the unique examples 
of the 16th century carving art.

Half of the Mamas Church, north of the St. Mamas 
Church, has blessed olive oil in a hole covered with a 
wooden lid in the sarcophagus, half of which can be 
seen from the inside. It is believed that this oil comes to 
healing where it is applied. Again in the church, the Je-
sus icon is said to be the oldest icon in Northern Cyprus.

The church also features a giant Michail fresco, one 
of the most beautiful frescoes on the island. It was lear-
ned that the magnificent chandeliers of the church were 
brought from Czechoslovakia in the 1950s.

After 1974, the church was used as an Icon Museum 
and in recent years, the Cypriot Greek Orthodox rituals 
began to be held again. There will be a ceremony to 

commemorate the church’s name day with the partici-
pation of thousands of Orthodox.

The legend of St. Mamas
St. Mamas is believed to be a young monk who li-

ved in the mountains during the Byzantine period. Ac-
cording to belief; The Duke of Byzantium of the time 
wanted to get tax from him but he did not want to give 
tax because he lived in caves in the mountains, did not 
benefit from any public goods and did not participate in 
social life. Then the Duke sent his soldiers to capture 
Mamas, while the soldiers brought Mamas to the city to 
be punished, there was a lion in the jungle that led them 
to eat a lamb.

Mamas stopped the lion in one sweep and leaned in 
front of him, and took the lamb and went in front of 
the Duke, riding on the lion. When the Duke saw tthis, 
he was very impressed with Mamas and exempted him 
from his tax until his death. It is also known that many 
historians made different interpretations of St. Mamas.



December 2019 December 2019

44 45

Facebook.com/NorthCyprusUK         Facebook.com/NorthCyprusUK         English EnglishNorthCyprus
UK

NorthCyprus
UK

Rent A Car

Quality Car Rental

e-mail: ataoglurentacar@gmail.com       ataoglurentacar
+90 533 822 00 75    +90 533 830 00 10

Best price, 
 High Quality

Rent A Car

Rent A Car

“Bağlıköy Guest House” opens for service
Hasan KARLITAŞ

Bağlıköy Guest House-Ambelikou Gu-
est House, which is designed as an alter-
native place in Bağlıköy, located in Lefke 
district in the West of Northern Cyprus, 
has opened for service in September.

Reflecting the traditional Cypriot tex-
ture, the accommodation will be offered 
with 3 rooms.

Each room has been designed with its 
floor to ceiling and all its fine details in 
mind. After September, it is aimed to es-
tablish the concept of village breakfast at 
home as well as accommodation service.

Bağlıköy Guest House was financed 
with equity by the Republic of Turkey 
by 65 per cent. This special place was 
planned with a design understanding that 
would be a model for local tourism deve-
lopment in the western region.

                                                   
Aziz: My dream has come true

Perihan Aziz, a retired press member 
who has restored her family’s house and 
turned her dream of living into reality, 
expressed her happiness with these sen-
tences:

“It was my biggest dream. It was a dif-
ficult process, materially and morally. But 
the result was nice. I am very happy that 
my dream has come true. ”

In Cittaslow (quiet city) Lefke, Bağlı-
köy, which has a name as an eco village, 
awaits and welcomes people who live 
their traditions, admires stone houses, and 
partners who want to spend a quiet mo-
ment with nature, with its unique location 
between the mountains and the sea.
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Stuffed animals and archaeological artifacts on display
Ahmet ILKTAÇ

Tourism potential is increasing day by 
day in Güzelyurt, the studies show that 
places that tourists can visit are also  inc-
reased.

Güzelyurt Archeology and Nature Mu-
seum, which consists of 2 sections as 
Nature and Archeology, welcomes many 
tourists every day.

The building of the museum, that was 
built in 1973 as Güzelyurt Metropolitan 
Building, was restored in 1979 and con-
verted into a museum.

In the museum; in the Department of 
Nature there is a collection of stuffed ani-
mals, while in the Department of Arche-
ology, the artifacts unearthed during the 
rescue excavation at the Soli Necropolis 
in 2005 are on display.

In the museum, island-specific or mig-
ratory birds, fish, snakes, foxes, lambs, 
turtles and moufflons, as well as the Sta-
tue of Artemis and Soli’s Golden Leafed 
Crown, including historical monuments 
are on display. Soli’s Golden Leafed 
Crown, which is stated to be 2 thousand 
500 years old, attracts great attention of 
tourists.

The statue of Artemis was found by 
chance in Salamis coast in 1980 and star-
ted to be exhibited in the museum. The 
statue is thought to be among the items 
carried by a sinking ship probably coming 
from Salamis from Anatolia.

These works and other works exhibited 
in the museum attract great interest of vi-
sitors.
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