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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, 11 
Ekim 2020 Pazar günü 2020-2025 yılları arasında 
görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek 
üzere sandık başına gidecek. Seçmenler, aynı gün 
Anayasa değişikliği ile ilgili referandum için de 

oy kullanacak. Anayasa referandumu ile Yüksek 
Mahkeme yargıç sayısının artırılması hedefleni-
yor. 

It is a great privilege to walk 
in the unique nature of our 
country. Seasonally, especially 
the features of autumn and 
spring add a different seasonal 
flavor, color and excitement 
to the hiking trails. The most 
important treasure of eco-agro 
tourism is that it is sincere… 
The mention of our traditional 
villages with their cultural and 
natural aspects gives hope for 
the future of tourism in our 
country… The increasing inte-
rest and sensitivity towards ru-
ral life has created the concept 
of agro-tourism and Cittaslow 
by developing the relationship 
between agriculture and tou-
rism sectors.

Henüz yirmili 20’li yaşlarında olma-
sına rağmen, tasarımlarıyla kendinden 
söz ettiren bir isim o, Fahriye Behçet... 
Gelinlik tasarımlarıyla birçok genç 
kızın rüyasını gerçeğe dönüştüren Beh-
çet, ayrıca profesyonel bir balerin 

KKTC Cumhurbaşkanı’nı seçiyor

The future of tourism is ‘eco-agro tourism’

Rüyaları gerçeğe 
dönüştürüyor

24-25

26-27

İngiltere adına 4 kez 
olimpiyata katılan 
ilk Kıbrıslı Türk; 
Derviş Konuralp

22

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mağusa, bu medeniyetlere ait birçok 
eseri barındırıyor 16-17
Atai’nin anlatımıyla MAĞUSA 

34-35 12

Köfünye’de başlayıp, 
Londra’da 
devam eden bir hayat
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Up to
24 months

 interest free 
payments

 plans

Restaurant,Cafe,Bar

PharmacySecurity
Outdoor Sports Facilities
Kids Swimming Pool and Water Slides
5 min Walk to the Sandy beach Hair Beauty & Nail Center

Outdoor Swimming Pool

Supermarket

Outdoor - Indoor Kids Playgrounds

Underground Parking

Spa , Sauna, Massage & Fitness center

Hasan KARLITAŞ
               
Kıbrıs Adasının kuzey batısın-

da yer alan Lefke, tarih süreci bo-
yunca, temiz havası, huzurlu orta-
mı, yeşilliği, bol su kaynakları ve 
çevresindeki bakır maden yatak-
larından dolayı birçok medeniyet 
tarafından hep tercih sebebi oldu.

Lefke ilçesinde ziyarete değer, 
çok sayıda tarihi, kültürel ve do-
ğal güzellikler yer alıyor.

Lefke ilçesindeki en önemli 
durak noktalarından biri de, hiç 
tartışmasız Gemikonağı Göleti 
olarak bilinen alandır. 

Geçitköy Barajı’ndan sonra, 
KKTC’deki en büyük ikinci su 
tutma kapasitesine sahip olan 
Gemikonağı Göleti’nin yapımına 
1989 yılında başlanmış olup bitiş 

tarihi 1992’dir. 
Yaklaşık 4 milyon metreküp su 

tutma kapasitesine sahip Gemi-
konağı Göleti, Lefke bölgesinin 
tarımsal su ihtiyacını karşılıyor. 

Trodos Dağları ve deniz arasın-
da, muhteşem bir manzara içeri-
sinde yer alan gölet içerisinde yer 
alan CMC Hamamları, benzersiz 
mimarisi ile ziyaretçiler ve fotoğ-
rafçılar için ayrı bir değer oluştu-
ruyor.

Lefke’ye yolunuz düşerse, tarih, 
kültür ve doğa değerleri yanında, 
Karadağ Bölgesindeki göleti ve 
yakınındaki madenci heykeli ile 
CMC’ye ait trenlerle, lokomotif-
lerin sergilendiği açık hava müze-
sini ziyaret ediniz. Eski bir maden 
kasabası olan Lefke’deki, farklı 
doku sizleri etkileyecektir.

Gemikonağı Göleti 
ve CMC Hamamları
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Klasik Batı Müziği’nde sesini 
duyduğumuz o enstrümanı ülke-
mize tanıtan bir isim o, Çağın Dos-
tel... Obuayı pek bilmesek de o sesi 
birçok etkinlikte duyduk ve aşina 
olduk. 

Obua Sanatçısı Çağın Dostel, sa-
nat hayatını ve anılarını North Cyp-
rus UK’e anlattı.

Obua ile tanışma
Çağın Dostel, 11 yaşında, Güzel 

Sanatlar Ortaokulu’nun özel ye-
tenek sınavını kazandıktan sonra 
obua ile nasıl tanıştığını şu sözlerle 
anlattı: “Kuzey Kıbrıs’ta Güzel Sa-
natlar’da eğitim şansını elde etmek 
için önce sınavda başarılı olmanız 
gerekir. Bunun sonrasında da okula 
başladığınızda enstrümanınız se-
çilir. Bu süreçte, sahip olduğunuz 
biyolojik özelliklere göre aslında 
biraz da sizden bağımsız olarak 
hangi enstümanı çalacağınıza karar 
verilir. Ben de obua ile böyle bir sü-
recin sonunda tanıştım.”

Obuanın sesini birçok etkinlik-
te duyduk ve sevdik

Kuzey Kıbrıs’ta üç yıl süren 
Güzel Sanatlar eğitiminin ardın-
dan Hacettepe Üniversitesi Ankara 
Devlet Konservatuvarı’nda eğitim 
görmeye hak kazandığını anlatan 
Dostel, 7 yıl süren eğitimi süresince 
çok sayıda oda müziği ve orkestra 
konseri ile çeşitli projelerde görev 
aldığını belirtti. Çağın Dostel, ada-
ya kesin dönüş yaptıktan sonra Lef-

koşa Belediye Orkestrası’nda obua 
sanatçısı olarak görev aldığını söy-
leyerek, Kıbrıs’ta çeşitli festivaller, 
konserler ve diğer projelere gerek 
solo gerekse oda müziği perfor-
manslarıyla katıldığını vurguladı.

Lefkoşa Belediye Orkestrası 
haricinde, 2015 yılında kurulan 
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nda obua sanatçısı ola-
rak birçok konserde görev aldığını 
da ifade eden Dostel, ayrıca 2016 
yılında iki toplumlu bir proje sonu-
cu kurulan Cyprus Chamber Orc-
hestra ile, hem kuzeyde hem de gü-
neyde verilen birçok konserde yine 
obua sanatçısı olarak yer aldığını 
anımsattı.

Piyano, saksafon ve 
gitar da çalıyor

Çağın Dostel, obua haricinde Gü-
zel Sanatlar’daki eğitim sürecinde 
ikinci enstrümanı piyanoyu çalma-
ya devam ettiğini kaydederek, sak-
safon ve gitarı da faal olarak kulla-
nabildiğini vurguladı.

Konçertoda solo icra etmenin 
gururu

Çağın Dostel, sanat hayatına dair 
anısını ise şu sözlerle anlattı: “Her 
sanatçı gibi benim de özel anla-
rım tabii ki var. 2017’de Cyprus 
Chamber Orchestra olarak United 
by Music ilkesi altında, Berlin Fi-
larmoni Orkestrasi ile Baf’ta ortak 
bir konser vermiştik. Bu konser, 
benim için çok özel bir konserdir. 

Ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası ile verdiğimiz 
konserler kapsamında birçok sa-
natçı ile tanışma ve çalışma imka-
nı buldum. Bunlar arasında Ulus-
larası Gitar Festivali kapsamında 
adaya gelen dünyaca ünlü İtalyan 
gitarist Aniello Desiderio da vardı 
ve benim de yer aldığım konserde 
Desiderio, İspanyol besteci Joaquin 
Rodrigo’nun tanınmış eseri Con-
certo Aranjuez’i icra etmişti. Bu 
konçertodaki en önemli solo olarak 
görülen English horn solosunu icra 
etmek sanat yaşamımda benim için 
en unutulmaz deneyimlerden biri-
dir.”

Online çalışmalara ve kayıt 
tutmaya yöneldik

Coronavirüs salgını nedeniyle 
yeni gelişen süreçte, online çalış-
maların dünyada büyük önem ka-
zandığını kaydeden Dostel, hem 
kendisinin hem de içerisinde yer 
aldığı orkestranın temel amacının, 
online çalışmaları geliştirmek ve 
dünyadaki gelişmelere paralel ola-
rak yeni dünya düzlemine uyum 
sağlamak olduğunu ifade etti.

Çağın Dostel, Lefkoşa Belediye 
Orkestrası bünyesinde kayıtlar ya-
parak yeni normale adapte olmaya 
çalıştıklarını vurgulayarak, gerek 
kendisinin yaptığı gerekse orkest-
ra bünyesindeki kayıtlarla korona-
virüs salgınının müzik dünyasına 
verdiği zararı minimuma indirmeye 
çalıştıklarını belirtti. 

Obuanın sesiyle büyülüyor
11 yaşından bu yana müzikle uğraşan Çağın Dostel, pek bilinmeyen enstrümanı 
obuayı ülkemiz insanına sevdirdi ve o etkileyici sesle birçok etkinliğin başını çekti.

Up to
 24 months

 interest free 
payments

 plans

Restaurant,Cafe,Bar

Beach and Pool Bar
Kids Playground
Security

Kids Swimming Pool and Water Slides Water Sports
Outdoor Swimming Pool

Shops and Offices 
Seafront
Bicycle and Walking Paths
Fitness Center

Spa , Sauna, Massage
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mer-
da Erdemir Işık, zatürre ve grip aşıla-
rının her ikisini de yaptırması gereken 
hasta grubunu açıkladı. Dr. Işık, iki 
aşının insanları Covid-19 virüsünden 
korumadığını, ancak aşılı kişilerin has-
talığı daha hafif geçirmelerini sağlaya-
bileceğini söyledi. 

Dünyayı etkisi altına alan CO-
VİD-19’la mücadele sürerken, Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir 
Işık, son günlerin en çok konuşulan ko-
nusu olan zatürre ve grip aşıları hakkın-
da bilgi verdi. 

“Zatürre ve grip aşısı COVİD-19 vi-
rüsüne karşı korumaz” diyen Dr. Işık, 
“Fakat olası bir covid durumunda bağı-
şıklığın zayıflaması ile birlikte hastalığa 
eklenebilecek zatürre ve grip Covid’in 
daha ağır geçmesine sebep olabilir. Aşı, 
grip ve zatürre olma ihtimalinizi azal-
tacağı gibi Covid ile birlikte zatürre ve 
grip olma ihtimalinizi de düşürür” dedi. 

Zatürre aşısının pnömokok olarak 
adlandırılan bir grup bakterinin neden 
olduğu özellikle zatürre ve diğer enfek-
siyonlara karşı korunmak için uygula-
nan bir aşı olduğunu ifade eden Dr. Işık, 
“Polisakkarit pnömokok aşısı (PPA) ve 
konjuge pnömokok aşısı (KPA) olmak 
üzere iki tür pnömokok aşısı vardır. 
Polisakkarit pnömokok aşısının koru-
yuculuğu 5 yıl olduğundan 65 yaş altı 
kişilerde 5 yılda bir tekrarlanmalıdır. 
Konjuge pnömokok aşısı ise ömür boyu 
koruyucu olduğu için tek bir doz yapıl-
ması yeterlidir” dedi. 

Aşının uygulanması gereken kişiler 
hakkında da bilgi veren Dr. Işık, “65 
yaş üstü tüm bireyler kronik akciğer 
hastalığı olanlar, kronik kalp hastalı-
ğı olanlar, kronik karaciğer hastalığı 
olanlar, diyabeti olanlar, alkol bağım-
lılığı olanlar, sigara içenler, bağışıklık 
sistemi baskılanmış olan hastalar, HIV 
pozitif kişiler, dalağı olmayan hastalar 

ve kanser hastaları zatürre aşısı yaptır-
malıdır” diye konuştu. 

İki aşı yaptırması gereken 
hasta grubu

İki aşının birlikte önerildiği hastalar-
da ilkinde konjuge aşı, 8 hafta sonrasın-
da polisakkarit aşı önerildiğini anlatan 
Dr. Işık, “Eğer önceden polisakkarit aşı 
yapılmışsa da, en az 1 yıl sonra konjuge 
aşı önerilmektedir” diye konuştu. Hem 
zatürre hem de grip aşısı yaptırması 
gereken hasta grubu hakkında da bilgi 
veren Dr. Işık, şunları söyledi. 

“-Dalak hastalığı olanlar (hemoglo-
binopatiler ya da dalağı alınmış olanlar

-Doğuştan ya da sonradan kazanılmış 
immün yetmezlik

-BOS kaçağı olanlar
-HIV + kişiler
-Kronik böbrek yetmezliği olanlar
-Nefrotik sendrom
-Lösemi, lenfoma

-Yaygın kanseri olan hastalar
-Organ nakli olanlar
-Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç 

kullananlar
-Multipl Myelom hastaları
-Koklear implantı olanlara iki aşıyı 

birden yaptırmalarını öneriyoruz”
Dr. Işık, 2 yaş üstü çocuklar ve 65 yaş 

altı sağlıklı erişkinlere zatürre aşısının 
önerilmediğini sözlerine ekledi

Kimler iki aşıyı birden yaptırmalı
Hem zatürre hem de grip aşısını kimler yaptırmalı
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Up to
 50 months

 interest free 
payments

 plans

Outdoor Swimming Pool

Fitness Center,Spa CenterKids Swimming Pool and Water Slides
Barbecue Zone

Restaurant and Bar 
200m away from Long Beach 

Volleyball, Tennis & Basketball Court

Outdoor - Indoor Playground

Yasemin dizme 
geleneği 
unutulmadı

Kıbrıs kültürünün bir parçası….

Kıbrıs adasında yetişen yasemin 
çiçeği, Kıbrıslılar için ayrı bir özel-
liğe sahip. 

Yaseminin hoş kokusunun bu-
lunduğu yeri ferahlattığına inanılır. 
Yasemin, neredeyse tüm Kıbrıs ev-
lerinin bahçesini süsler. Bu çiçeği 
toplayıp dizmek de bir gelenek. 

Yaz aylarında akşam üzeri olma-
dan tomurcuk yaseminler toplanır 
ve bir iğne yardımıyla sap kısımları 
tek tek ipe dizilir. İpe dizilen yase-
minler asılır ve çiçeklerin açması 
beklenir. 

Akşam üzeri hava serinleyince 
tomurcukları açılan yaseminler hoş 
bir koku yaymaya başlar. Dileyen, 
tıpkı bir kolye gibi boynuna geçir ya 
da evin bir köşesine asar.

Yasemin dizme geleneği, Kıbrıs 
adasında yıllardır süregelir. Kültü-
rümüze ait birçok şey unutulmaya 
yüz tutsa da, Kıbrıslılar yasemin 
dizmeyi unutmadı ve özellikle ya-
şını almış kadınlar akşam serininde 
yasemin toplayıp dizerek bu gele-
neği sürdürüyor. Kimileri, dizdiği 
yasemini misafirliğe gittiği yerin ev 
sahibine ya da evine gelenlere he-
diye eder. Kimileri ise, evinde hoş 
bir koku olması için uygun bir yere 
asar. 
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 Naim Bilal… 
Londra’da onu herkes Geçitkale’nin sem-

bolü olarak bilir. Sakin ve beyefendi kişiliği 
ile herkesin taktirini kazanan Naim Bilal as-
len Kıbrıs’ın Köfünye köyünden… 

1950 yılında Köfünye’de doğan Bilal, Kö-
fünyeli bir baba ve Luricinalı bir annenin oğlu 
olarak dünyaya geldi. İlkokulu Köfünye’de 
okuyan Bilal, ortaokulu Luricina ve Larna-
ka’da tamamladı. Liseyi ise 1966 yılında o 
dönemin en popüler lisesi olan Lefkoşa Türk 
Lisesi’nde bitirdi. 

Bilal, liseye giderken hem öğrenciydi hem 
de Köşklüçiftlik bölgesinde mücahit. 

Liseden başarıyla mezun olduktan sonra 
1972 yılında Londra’ya gelen Naim Bilal, 
kendi ayakları üzerinde durmak, kimseye yük 
olmadan yaşamak ister.

Birçok Kıbrıslı Türk gibi o da ilk olarak Fish 
and Chips dükkanlarında, sinemada ve kuru 
temizleme işlerinde çalıştı. Hatta bir dönem 
Türk Dili ve Kültürü okullarında öğretmenlik 
de yaptı. Bu arada da İngilizce öğrenmek için 
part-time olarak dil okuluna gitti. Daha sonra 
kendi kuru temizleme (dry cleaner) dükkanını 
açarak uzun süre bu işi yürüttü. 

1996 yılında kuru temizleme işinden emek-
li olan Naim Bilal, emlak işi yapmaya başladı.

Tüm bu işleri yaparken çok sevdiği fut-
boldan da uzak kalmayan Bilal, 1979 yılında 
kardeşleri ve köylüleriyle birlikte Geçitkale 
Birliği’ni kurdu, hemen akabinde de Geçitka-
le futbol takımını faaliyete geçirdi. 

Gençlerin spor yapmasını ve kötü alışkan-
lıklardan uzaklaşması için her pazar futbol 
maçlarının oynandığı Hackney Marshes’ın 
yolunu tuttu. Futbol aşkı onu Türk Toplumu 
Futbol Federasyonu’nda yöneticiliğe kadar 
taşıdı. Uzun yıllar Türk Toplumu Futbol Fe-
derasyonu’nun sekreterliğini, bir dönem de 
Toplum Postası gazetesinde spor yazarlığı 
bile yaptı. 

Toplumsal olaylara duyarlı olmasından 
dolayı zaman zaman Kıbrıs Türk Demokrasi 
Derneği, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi, CTP-
UK’de çeşitli görevlerde bulundu. 48 yıldır 
Londra’da olmasına rağmen Kıbrıs’a olan öz-
lemi hiç bitmedi. 

Kıbrıs’ta barışın hakim olduğu bir ortamı 
hayal ettiği için oğlunun adını Barış koydu. 

Naim Bilal, evli, iki kız, bir erkek evlat, üç 
kız üç de erkek torun sahibidir. Son günlerde 
en büyük zevki torunlarını okula götürüp ge-
tirme ve onlarla vakit geçirmektir. 

Köfünye’de başlayıp, Londra’da 
devam eden bir hayat

Naim Bilal, 1972 yılında “Ben kendi ayaklarım üzerinde duracağım” 
diyerek Kıbrıs’tan Londra’ya geldi, çalıştı, çabaladı ve sembol isim oldu

BİR İNSAN BİR HAYAT
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İnşaat, emlak ve danışmanlık sektö-
ründe kurumsal bir şirket olarak faali-
yet gösteren Camgözler Ltd., müşteri 
memnuniyeti ve en üst kalitede hizmet 
vizyonuyla çalışıyor. 

Her büyüklükteki projenin inşasını 
hayata geçirip, ihale alıp zamanında 
teslim eden şirket, pazarlık metodu 
kullanıp emlak ve arazi alım satımı da 
yapıyor, hem adadaki hem de dünyanın 
dört bir yanından adaya gelenleri mem-
nun ediyor. 

Şirket, inşaat-emlak işleri ve danış-
manlığın yanı sıra ithalat-ihracat ve 
aynı zamanda, bünyesinde bulundurdu-
ğu dalış okulu, sigorta acentesi ve me-
dikal ürün ticareti ile de birçok alandaki 
ihtiyaca cevap veriyor.

Şirket, birçok ihtiyaca 
yanıt veriyor

North Cyprus UK Gazetesi’ne konu-
şan Camgözler Ltd. Direktörü Tevfik 
Camgöz, 2002 yılında kurulan şirketin 
İnşaat, Emlak, Danışmanlık, İthalat- İh-
racat ve Turizm Dalış Okulu (Nautilus 
Diving School) olarak kurulduğunu, 
ilerleyen dönemde de, Camgözler Si-
gorta ve tıbbi malzeme sektöründe fa-
aliyete başlayan Medic Ticaret’i bünye-
lerine kattıklarını belirtti.

İnşaat yanında, emlak ve 

tadilat işleri de yapılıyor
Konut, lüks villa, apartman binası, 

yurt binası ve butik otel gibi her türlü 
yapıyı amacına uygun olarak inşa et-
tiklerini söyleyen Camgöz, ev,  işyeri, 
okul ve otel gibi birçok binanın tamirat 
ve tadilatını yaptıklarını kaydetti.

Tevfik Camgöz, şirket olarak ihale 
usulüyle işler alarak çok sayıda proje-
yi tamamlayıp zamanında teslim ettik-
lerinin altını çizerek, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ne 
ait kafeterya ve amfinin yapımının yanı 
sıra üniversitenin tüm demir-çelik, alü-
minyum doğrama işlerini de üstlenerek 
zamanında tamamladıklarını söyledi. 

Camgöz, ayrıca, Yakın Doğu Üni-
versitesi spor salonu ve çocuk uyku 
odalarının parke yapımının yanı sıra 
konut, villa, apartman binası, yurt bi-
nası ve otel gibi binaların boya ve çatı 
izolasyonu gibi her türlü tadilatın şirket 
tarafından yapıldığını belirtti. Camgöz, 
projeleri zamanında teslim etmenin gu-
rurunu yaşadıklarına da işaret ederek, 
“Büyük projeler bizim işimiz” ifadesini 
kullandı.

İnşaat yanında emlak sektöründe de 
faaliyet gösteren şirketin daire kirala-
ma, iç mimari, her türlü arazi alım, sa-
tım ve kiralama yaptıklarını ifade eden 
Tevfik Camgöz, mülk satışı ya da kira-
lanması, kira bedellerinin mal sahibine 
iletilmesi hizmetlerinin gerçekleştirdi-
ğini de söyledi. 

“Salgın, birçok projeyi erteletti”
Tevfik Camgöz, coronavirüs salgı-

nının her sektör gibi inşaat ve emlak 
sektörünü de etkilediğine vurgu yapa-
rak, “Virüs salgını, maalesef şirketimi-
zi olumsuz şekilde etkiledi. Yapmayı 
planladığımız marina, beş yıldızlı otel 
ve lüks villa gibi büyük projeleri erte-
lemek zorunda kaldık. Satışları tamam-
lanmak üzere olan emlakları dahi erte-
ledik” dedi.

Camgözler Ltd. Direktörü Tevfik 
Camgöz, şirket olarak projelerinde ka-

lite ve güvenilirlik ilkesinin başta gel-
diğine dikkat çekerek, her projeyi ban-
kacılığın önde gelen isimleri Türkiye İş 
Bankası veya TC Ziraat Bankası garan-
törlüğünde yapmayı tercih ettiklerini 
belirtti.

İngiltere’ye mesaj var
Dünyanın dört bir yanından adaya 

gelen müşterilerinin bulunduğuna işaret 
eden Camgöz, ayrıca İngiltere’de yaşa-
yan ve yatırım amaçlı emlak alan, aynı 
zamanda Kuzey Kıbrıs’taki mallarının 
satışını üstendikleri çok sayıda müşte-
rileri olduğuna vurgu yaptı.

Tevfik Camgöz, Kuzey Kıbrıs’ta çok 
sayıda kaçak inşaatçı ve emlakçı oldu-
ğuna dikkat çekerek, İngiltere’deki ya-
tırımcılara önemli mesajlar verdi: 

“İngiltere’de yaşayan kardeşlerime 
tavsiyem; ofisi olan, işini profesyonelce 
yapan, sigortalı, Emlakçılar Birliği’ne 
kayıtlı emlakçılarla çalışmalarıdır.

İnşaat sektöründe ise, ofisi olan, Kıb-
rıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’n-
de kaydı bulunan, yatırımlarını düzenli 
yapan ve banka garantisi olan şirketler-
le çalışmalarını tavsiye ederim.”

Camgözler LTD ile ilgili www.cam-
gozleremlak.com ve www.camgozler-
ltd.com adreslerinden ya da +90 392 
444 99 88 numaralı telefondan bilgi 
almak mümkün.

“Büyük projeler bizim işimiz”
İnşaat, emlak ve danışmanlıkta başarıyı yakalayan Camgözler Ltd.’nin 
bünyesinde dalış okulu, sigorta acentesi ve medikal ürün ticareti de var
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Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan, adeta büyük bir açık hava müzesi 
olan Mağusa, gazeteci, fotoğrafçı Zorlu 
Cezaroğlu’nun objektifinden, tam bir 
Mağusa sevdalısı olan Serdar Atai’nin 
anlatımıyla sizlerle bu sayfada buluşu-
yor…

İşte Mağusa’nın tarihi ve muhteşem 
fotoğraf kareleri…

Mağusa, M.Ö 285 yıllarında Mısır-
lı Ptolemy Philadelphus’un küçük bir 
balıkçı köyü olarak yerleşim başlattığı, 
antik dönemde Arsinoe, sonrasındaysa 
Famagusta diye adlandırılan bir yerdir. 

Yunanca’da Ammochostos yani 
“kuma gömülü” diye adlandırılan Ma-
ğusa, 324-1191 yılları arasında Bizans 
Dönemi’ni yaşadı. 1. Richard’ın (Aslan 
Yürekli Richard) nişanlısını kurtarmak 
için 1191 yılında Kıbrıs’a çıkmasının ar-

dından 1 yıl süreyle Tapınak Şövalyeleri 
Dönemi’ne tanıklık etti. 

1192’de başlayıp 1373’e kadar sü-
ren Fransız Lüzinyan Krallığı Dönemi, 
Mağusa’nın Latin asilzadeler, zengin 
tüccarlar, din adamları ve şövalyeleri ile 
müthiş bir kalkınma hamlesine ev sahip-
liği yaptığı en parlak dönemi oldu.  Bu 
dönem; kale, saray, katedral, kilise ve 
manastırların Gotik stilde en güzel ör-
neklerinin inşa edildiği dönemdir. 

1373 yılında Cenevizliler’in Mağu-
sa’yı ele geçirmesiyle kent, bu kez de en 
karanlık dönemini yaşamaya mahkûm 
oldu. Cenevizliler’in yarattığı bütün gü-
zelliği, zenginliği yok etmek için elinden 
geleni yaptı. 

1464’te Lüzinyanlar Mağusa’yı niha-
yet geri aldı ama yıkım o denli büyük ki 
toparlamaya zamanları yetmedi. 

1489’da Kıbrıs Venedik İdaresi’ne ge-

Cezaroğlu’nun objektifinden, Atai’nin anlatımıyla 

MAĞUSA
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mağusa, 

bu medeniyetlere ait birçok eseri barındırıyor
çince, Mağusa biraz olsun toparlanma 
şansı yakaladı. Venedik o dönemdeki 
deniz ticaretinin hakim gücü olduğun-
dan, Mağusa Limanı Venedik Donan-
ması’nın Doğu Akdeniz’deki ana li-
manlarından biri haline geldi. Mağusa 
kalesi ve surları modernize edilerek, 
genişletildi ve güçlendirildi. Katedral, 
kilise ve manastırlar ile kraliyet sarayı 
tadilattan geçirildi. 

Osmanlı Dönemi, Mağusa’da 1571 
yılından itibaren başladı. Osmanlılar, 
Katolikler tarafından horlanan Orto-
doks halka pek çok özgürlükler tanıdı. 
Adada kaldıkları 300 yılı aşkın sürede 
Pazar yeri, medrese, hamam ve çeşme 
gibi eserleri geride bıraktı. 

1878’de ise Osmanlılar, Kıbrıs’ı İn-
giliz İdaresi’ne devretti. 1960 yılına 
kadar devam eden İngiliz Dönemi’nde, 
Mağusa-Lefkoşa-Güzelyurt arasında 
demiryolu hattı inşa edilip, Mağusa Li-
manı yeni yatırımlarla çağdaş limana 
dönüştürüldü. Eğitim, sağlık ve anların-
da ciddi reformlar yapıldı.

1960 yılında Kıbrıs bağımsızlığını 
kazandı. Ancak kurulan ortaklık devle-
ti 1963 yılında çöktü. Kıbrıslı Türkler 
1958’den itibaren Mağusa’da 1963’ten 
1974’e kadar adanın çoğu bölgesin-
de enklaveler halinde yaşadı. 1974’te 
çizilen yeşil hatla adanın kuzeyinde 
yaratılan etnik bölgede kalan Kıbrıs-
lı Türkler, 1975’te Kıbrıs Türk Federe 
Devleti’ni1983’te ise Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni ilan ederek top-
lumsal varlığını sürdürme mücadelesi 
vermektedir. 1974 savaşı sonrasında 
Mağusa, Gazimağusa olarak yeniden 
isimlendirilmiş ancak resmi söylem dı-
şında halk, çoğunlukla Mağusa ismini 
kullanmayı tercih etmektedir. 

Kaynak: 
CEP MAĞUSA-Serdar Atai
Fotoğraflar: Zorlu Cezaroğlu
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Ali Baturay / MARKAJ
alibaturay@yahoo.com

Ya seçim sonrası neler olacak?

Herkes seçime yöneldi, cumhurbaş-
kanı seçeceğiz…

Elbette cumhurbaşkanı seçmek 
önemli bir olaydır.

Ancak bu seçim nedeniyle pandemi 
dönemini zor geçirdik. 

Ülkeyi yönetenler seçim nedeniyle 
sorunlara odaklanamadı, hep seçimi dü-
şünerek adım attılar. 

Gerçekten sorunları çözmeye değil de 
popülizme yöneldiler. 

Ülkeyi yönetenler, pandemi dönemi 
tüm toplumu kucaklayamadı, seçimi 
düşünerek, devlet çalışanlarına yönelik 
popülist icraatlar içine girdiler. 

Cumhurbaşkanlığı seçimi olmasaydı, 
pandemi dönemini belki de bir nebze 
daha iyi yönetebilirlerdi, sırf bu nedenle 
birçok saçmalığa tanık olduk.

Zaman azaldıkça, hükümet edenler 
halka sunmak zorunda oldukları hiz-
metleri seçim yatırımı gibi sundu.

Türkiye’nin sunduğu katkıları, sanki 
de hükümetin büyük ortağı sunuyormuş 
gibi yapıldı…

İnanlara bunu dayatmak, gördüğünü, 
bildiğini farklıymış gibi sunmaya, ah-
mak yerine koymaya ne gerek var?

Seçim olacak bitecek, bu hafta ilk tur, 

gelecek hafta ikinci tur var, mutlaka bir 
cumhurbaşkanı seçeceğiz ama ya son-
rası?

Şu anda ülkede büyük bir ekonomik 
yıkım var, insanlar seçimi düşünemeye-
cek duruma geldi. 

Canının derdine düşmüş birçok insan, 
sandığa gitmek istemiyor.

Hak vermemek elde değil, işyerleri 
kapanıyor, insanımız işsiz kalıyor, açlık 
baş gösterdi.

Şimdi seçim nedeniyle sorunlar gö-
rülmüyor ya da gösterilmek istenmiyor 
ama seçim sonrası ortaya çıkacak kötü 
tabloyu göreceğiz. 

Seçim bitince siyasiler, hükümet 
edenler bu kadar sevimli olmayacak.

Covid-19 salgınının yarattığı tahriba-
ta, döviz krizi yeni tahribatlar ekledi…

Salgın zaten halkı fakirleştirmişti, dö-
viz krizi bunu daha da katladı.

Bugüne kadar reel sektöre gerekli 

katkıyı koyamayan hükümet edenler, 
halen şov peşinde.

8 bini aşkın işyeri kapandı, binlerce 
insan işsiz kaldı. 

Bunlara her gün yenileri ekleniyor.
Evine ekmek götüremeyecek duruma 

gelen çok sayıda insan var.
Ülkede açlık çeken, başkalarının kat-

kısıyla yaşamını sürdürmek zorunda 
kalan insanlar olduğunu görmezden ge-
liyorlar. 

Seçim sonrasına odaklanmalıyız, bu 
ekonomik yıkımdan daha fazla hasar 
görmemenin yollarını bulmalıyız. 

Uzmanlar esas krizin ekim sonundan 
sonra hissedileceğini söylüyor, bunun 
üzerinde durulmalıdır.

Biliyorum sandığa gitmek istemiyor-
sunuz, haklısınız ama bence sandığa 
gidin, birinci turda da ikinci turda da 
gidin, iradenizi ortaya koyun, iradenizi 
elinizden almaya çalışanlara fırsat ver-
meyin. 

Bazı dizaynlarla halkı kandırama-
yacağını herkes anlasın, herkes halkın 
gücünü görsün, sandığa gitmezseniz, 
gücünüzü nasıl gösterecek, mesajınızı 
nasıl vereceksiniz?
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Kıbrıslı Türk bir baba ve İngiliz bir annenin 
çocuğu olarak Londra’nın Hackney bölgesinde 
1980 yılında doğan Derviş Konuralp, İngiltere 
adına dört kez olimpiyatlara girdi.

   Derviş Konuralp sporculuk hayatında ulus-
lararası yarışmalardan 14’ü altın olmak üzere 35 
madalya kazandı. 

   Çok iyi bir yüzücü olan Konuralp, dört kez 
Paralimpik olimpiyatlarına katılan ender spor-
culardan biridir. 1996’da katıldığı Atlanta Olim-
piyatlarında daha 15 yaşındaydı. Konuralp, 17 
yaşına geldiğinde hem dünya şampiyonu hem de 

dünya rekortmeni olmuştu. Konuralp, İngiltere 
adına dört Olimpiyat, üç Dünya Şampiyonası ve 
dört de Avrupa Şampiyonası’na katıldı.

   Konuralp 2012’de Londra’da yapılan olim-
piyatlarda olimpiyat elçisi olarak görev yaptı. 
Bu görevi gereği çeşitli ortamlarda motivasyonel 
açılış konuşmaları yaptı. Bunlara okullar, spor 
kulüpleri, yemek sonrası etkinlikler ve kurumsal 
etkinlikler de dahil.

   Konuralp 2009’dan beri London Youth Ga-
mes Hall of Fame üyesidir. Tüm bu spor faaliyet-
leri arasında eğitimine de devam etmiş ve City 

University (University of London) Computer 
Science (BSc) bölümünden mezun oldu. 

   Konuralp dokuz yaşındayken, Maküler Dist-
rofi Startgarts adı verilen bir göz rahatsızlığı 
teşhisi kondu, bu da her iki gözündeki merkezi 
görüşünün kullanımını kaybettiği anlamına ge-
liyordu. Görme bozukluğunu öğrendikten sonra 
Konuralp ilkokulunda yüzmeyi öğrenmeye baş-
ladı. Bu yüzme merakı Derviş Konuralp’i olim-
piyatlara kadar taşıdır.

Derviş Konuralp
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İngiltere adına 4 kez olimpiyata katılan ilk Kıbrıslı Türk; 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) halkı, 11 Ekim 2020 Pazar 
günü 2020-2025 yılları arasında görev 
yapacak olan cumhurbaşkanını belirle-
mek üzere sandık başına gidecek. Seç-
menler, aynı gün Anayasa değişikliği ile 
ilgili referandum için de oy kullanacak. 
Anayasa referandumu ile Yüksek Mah-
keme yargıç sayısının artırılması hedef-
leniyor. 

Bilindiği üzere; 2020 yılı Nisan ayın-
da yapılması planlanan Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri, Covid 19 salgını ne-
deniyle Meclis’te temsiliyeti bulunan 
siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Mus-
tafa Akıncı’nın da konsensüsü sonucu 
Ekim ayına ertelenmişti.  Seçim, 19 
Mart tarihinde Meclis’te yapılan oylama 
sonucu 6 ay ertelenerek 11 Ekim 2020 
tarihinde yapılması kararlaştırılmıştı. 
Mevcut Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gö-
rev süresi de bu şekilde uzatılmıştı. 

Seçim sürecinde başta bağımsız aday-
lar Mustafa Akıncı ve Serdar Denktaş 
olmak üzere sık sık Türkiye’nin seçim-
lere müdahale ettiği açıklandı. Bu konu-
da bazı fotoğraflar da medyaya yansıdı. 

KİMLER YARIŞACAK?
Oy pusulasındaki sırayla Cumhurbaş-

kanı adayları şöyle:
1. Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), 

2. Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk 
Partisi), 3. Erhan Arıklı (Yeniden Do-

ğuş Partisi), 4. Fuat Çiner (Milliyetçi 
Demokrasi Partisi), 5. Arif Salih Kırdağ 
(Bağımsız), 6. Ahmet Boran (Bağımsız), 
7. Mustafa Ulaş (Bağımsız), 8. Alpan 
Uz (Bağımsız), 9. Kudret Özersay (Ba-
ğımsız), 10. Mustafa Akıncı (Bağımsız), 
11. Serdar Denktaş (Bağımsız).”

KKTC Anayasası’na göre, 18 yaşını 
dolduran kişiler seçmen hakkı kazanı-
yor.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı se-
çilmek için milletvekili seçilme yeterli-
liğine sahip olmak; yükseköğrenim yap-
mış olmak; 35 yaşını doldurmuş olmak, 
Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve 
KKTC yurttaşı olmak ve en az 5 yıldan 
beri daimi ikametgâhı Kıbrıs’ta bulun-
muş olması gerekiyor.

ADAYLARIN VAATLERİ

Ersin Tatar
18 Ocak 2020’de Ulusal Birlik Parti-

si (UBP)’den adaylığını açıklayan UBP 
Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Ta-
tar, seçim vizyonunu 16 Eylül 2020’de 
“yeni Bir Geleceğe Yürüyoruz” slo-
ganıyla düzenlenen etkinlikte açıkla-
dı. Seçilmesi durumunda halkla iç içe 
olmaya devam edeceğini, her şeyden 
şikayet eden ve hükümetle çatışan bir 
cumhurbaşkanı olmayacağını ve Kıb-
rıs Türk halkının sorunlarına somut 
çözümler bulmaya çabalayacağını va-

detti. Kıbrıs Sorunu’nda Rum tarafı ile 
görüşmeye açık olduğunu beyan eden 
Tatar, seçilmesi durumunda federasyon 
dışında alternatif opsiyonları da masaya 
getireceğini ve takvimi, amacı ve hedefi 
olmayan müzakerelere karşı olduğunu 
açıkladı. Türkiye’nin garantörlüğünü 
güçlü bir şekilde destekleyen Ersin Ta-
tar, ayrıca hedeflerinin Maraş’ı ulusla-
rarası hukuka uygun olarak 1974 öncesi 
sahipleri için açmak ve özgürleştirmek 
olduğunu belirtti. 

Tatar, federal çözüm önerisinin 
1977’den beri denemelere rağmen çö-
züm getiremediği için alternatiflerin 
denenmesi gerektiğini savundu, bu al-
ternatifler arasında Avrupa Birliği çatısı 
altında iki bağımsız devlet fikrini öne 
sürdü. 

Tufan Erhürman
CTP Genel Başkanı Tufan Erhür-

man, adaylığını resmi olarak 17 Aralık 
2019’da Cumhuriyetçi Türk Partisinin 
genişletilmiş parti meclisi toplantısında 
açıkladı. Federal bir çözümü savunan 
Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü 
için beşli konferansın “bir an önce” 
toplanması girişiminde bulunacağını, 
ancak bu sürecin “ucu açık değil, sonuç 
odaklı” olacağını söylerken, bunun yanı 
sıra dış politikada “Sarayönü’nde otur-
mayacağını”, KKTC’nin spor ve ticaret 
gibi alanlarda karşılaştığı ambargolara 

dair girişimler de gerçekleştireceğini 
ifade etti. Bunun yanı sıra iç siyasette 
Cumhurbaşkanı’nın geleneksel seviye-
sinin üzerinde müdahil olması gerek-
tiğini savunan Erhürman, Cumhurbaş-
kanlığı makamını iç siyasette istikrar 
sağlamak ve sıkça değişen hükûmetler 
arasında “köprü” vazifesi görmek için 
kullanacağını söyledi.  “Yeni Cumhur-
başkanlığı Vizyonu’nu” açıklayan Tu-
fan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın 
“Liderlik” yapacağını, çok çalışacağını, 
iç konularla ilgilenen, koordinasyon gö-
revi yapan Cumhurbaşkanlığı’nın, aynı 
zamanda müzakereleri yürüteceğini ve 
yine aynı zamanda dış temaslarda bulu-
nacağını belirtiyor. 

Kudret Özersay
Bir dönem Halkın Partisinin (HP) 

başkanlığını yürütmekte olan, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret 
Özersay, ilk olarak partisinin 6 Ocak 
2020’de Bedesten’de düzenlenen kuru-
luş yıl dönümü kutlamasında “Cumhur-
başkanlığı makamından ne Özersay ne 
de HP geri duramaz” açıklamasını yaptı. 
9 Ocak 2020’de bağımsız aday olmaya 
karar verdiğini açıkladı ve 11 Ocak tari-
hinde HP başkanlığından istifa etti. 

Özersay, seçim sürecinde geçmiş 
dönemlerde Kıbrıs Sorunu’yla yapmış 
olduğu çalışmalar ve müzakerecilikten 
kaynaklanan tecrübesini vurguladı. Tec-

KKTC Cumhurbaşkanı’nı seçiyor
KKTC’de ilk turu 11 Ekim, 2’nci turu 19 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11 aday yarışacak rübelerini ve eğitimini vurgulaması adı-

na kampanyasına “Bu onun işi” sloganı 
seçildi. “Halkın Kudreti” ve adayların 
partisinin önemli olmadığını vurgula-
yan “Bu iş başka” da Özersay’ın slogan-
ları arasında yer aldı. 

Serdar Denktaş
Demokrat Parti genel başkanlığından 

istifa eden Serdar Denktaş’ın aday ola-
bileceğine dair haberler Eylül 2019’da 
basında yer aldı. Eylül 2019’da yaptığı 
bir açıklamada Denktaş aday olma şan-
sının “%65” olduğunu ifade etti. Bu-
nunla birlikte Denktaş, 2020’nin ocak 
ayında yaptığı bir konuşmada Rauf 
Denktaş’ın oğlu olduğuna ifade ederek 
“Cumhurbaşkanlığı adaylığımı belirle-
me konusunda hassas davranmamı ma-
zur görün” dedi ve 28 Ocak günü aday 
olmayacağını açıkladı. 

Yaşanan COVID-19 pandemisiyle se-
çimin ertelenmesinin ardından, Denktaş 
30 Temmuz günü Lefkoşa’da yaptığı 
resmî açıklama ile adaylığını duyurdu. 
11 Ağustos’ta Denktaş’ın seçimlerde 
kullanacağı logo açıklandı, logoda “Ser-
dar” ismi öne çıkarıldı ve babası Rauf 
Denktaş’ın da kullandığı üzere sembol 
olarak yıldız seçildi. Seçim kampanya-
sını “Yeni Zamanlar” konsepti etrafına 
kurgulayan Denktaş’ın kullandığı diğer 
sloganlar arasında “İrade bizim Serdar 
hepimizin”, “Çözerse Serdar çözer”, 
“Ne mutlu Kıbrıslı Türk’üm diyene” 
yer aldı. 

Kıbrıs Sorunu’nun çözümüyle ilgili 
olarak vizyonunda Denktaş, uzun yıl-
lardır görüşülmüş olan iki kesimli iki 
toplumlu federasyon modelinin sonuç 
vermeyebileceğini kabullenmek gerek-
tiğini ifade ederken, masada merkezî 

yapının zayıf olduğu merkeziyetçi bir 
federasyonun görüşülebileceğine, “çö-
züme mahkûm” olunmadığına ve “al-
ternatiflerin hissettirilmesi” gerektiğine 
dair görüş belirtti. Seçimlerden sonra 
ilk işinin çözüm modeline dair Türki-
ye’yle masaya oturup ortak bir vizyon 
ortaya koymak olacağını söyledi. Serdar 
Denktaş, seçilmesi halinde ilk ziyaretini 
Bakü ve Ankara’ya yapacağını açıkladı. 

Erhan Arıklı
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Ge-

nel Başkanı Erhan Arıklı adaylığını 21 
Ocak 2020’de açıkladı. Arıklı, federal 
bir çözüme karşı olduğunu ve Cumhur-
başkanlığı seçilmesi hâlinde KKTC’yi 
tanıtmak üzere çalışacağını ifade etti. 
“KKTC’yi yeniden kuracağız” ve “Sev-
damız da davamız da Kıbrıs” sloganları-
nı kullanan Arıklı, 350 kişilik bir seçim 
ekibiyle çalışmalarını yürüttü. Arıklı se-
çimdeki hedef kitlesinin “toplumun en 
alttakileri dediğimiz, ezilen, ötekileşti-
rilen, hakkı gasp edilen emekçi kesimi” 
olduğunu ifade etti. 

Eylül ayında partisindeki ekip arka-
daşlarının COVID-19’a yakalanması 
üzerine Arıklı kendisini karantinaya 
aldı, süreç içerisinde kendisinin de CO-
VID-19 testi pozitif çıktı ve seçim sü-
recinde toplamda karantinada 28 gün 
geçirdi. Karantinadan 4 Ekim günü çı-
kabildi.  Arıklı, karantinadan çıkar çık-
maz seçim çalışmalarına hızla devam 
etti. 

2 BİN 658 GÖREVLİ
2020 Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa 

Değişikliği Halk Oylaması seçimlerin-
de, seçim sandıklarında YSK’nın görev-
lendirdiği 2 bin 214 sandık görevlisi gö-

rev yapacak. Ayrıca ilçe seçim kurulları 
ve YSK’da çalışacak 444 kişiyle birlikte 
toplam rakam 2 bin 658 olacak.

Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi 
partilerin temsilcileri de gözlemci ola-
rak bulunabiliyor.

Bu yılki seçimde, koronavirüs pan-
demisi nedeniyle sandık görevlilerine 
toplu eğitim verilmedi, bunun yerine 
gerekli bilgileri içeren bir video hazır-
landı.

YSK Başkanı Şefik, alışık olunmayan 
değişik bir dönem yaşandığına işaret 
ederek “Dikkatli olmak lazım. Bu dö-
nemde birinin koronavirüs testinin po-
zitif çıkması hepimizi çok olumsuz etki-
ler o yüzden çok dikkatli davranıyoruz. 
Herkesin işinin başında olması gereken 
bir dönemdeyiz” dedi.

Şefik, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Ko-
mitesi’nin getirdiği kısıtlamalar çerçe-
vesinde bazı önlemler aldıklarını ve bu 
çerçevede adaylarla ilgili kuraları salon-
larda değil mahkemeler avlusunda, açık 
alanda eldiven kullanarak yaptıklarını, 
zoom üzerinden haberleşme, telefon, 
e-mail gibi yöntemlerle gerekli işlemleri 
ve toplantıları yaptıklarını anlattı.

Miting ve kitle toplantılarının, elden 
matbuat dağıtımının seçim boyunca ya-
saklandığını hatırlatan Şefik, seçmen 
kartlarının da dağıtılmadığını, seçmen-
lerin mahkemeler.net web sitesinden 
veya telefonla nerede oy kullanacağını 
öğrenebileceğini söyledi.

YSK Başkanı Şefik, koronavirüs 
pandemisinin seçime katılımı olumsuz 
etkileyip etkilemeyeceği konusundaki 
görüşünün sorulması üzerine, “Seçime 
katılmak isteyen kişilerin aldığımız bu 
önlemlerle kendilerini daha emniyette 
hissetmeleri gerektiğini düşünüyorum” 

dedi. Şefik, özetle şöyle konuştu:
“Biz sağlığı boş verseydik, seçmen 

kartlarını dağıtırdık. Seçmen kartları-
nı halkı düşünerek dağıtmadık. O ne-
denle onlar da alınan tedbirlerin kendi 
güvenlikleri için alındığının daha bir 
idrakinde olurlar diye düşünmekteyim 
ve nerede oy kullanacaklarını öğrenmek 
dürtüsü artar. Zaten çoğu yerlerde tek 
sandık vardır.”

SEÇİMLE İLGİLİ RAKAMLAR
YSK Başkanı Şefik’in verdiği bilgiye 

göre, 11 Ekim Pazar günü kayıtlı 198 
bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kulla-
nabilecek.

Seçmenlerin ve sandıkların ilçelere 
göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa’da 63 bin 842 seçmen 223 
sandık; Gazimağusa’da 49 bin 958 seç-
men 185 sandık; Girne’de 42 bin 773 
seçmen 163 sandık; Güzelyurt’ta 15 bin 
16 seçmen 54 sandık; İskele’de 20 bin 
419 seçmen 83 sandık; Lefke’de 6 bin 
858 seçmen 30 sandık.”

SEÇMEN MASKELİ VE ELDİ-
VENLİ OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başka-
nı Narin Ferdi Şefik, Cumhurbaşkanlığı 
seçimi konusunda TAK muhabirinin so-
rularını yanıtladı.

Şefik’in verdiği bilgiye göre, oyu-
nu kullanmak için sandık kurullarının 
odasına maskeyle girecek seçmenlere 
eldiven verilecek. Seçmen, oyunu kul-
lanmadan önce kimliğini kanıtlayıcı 
kimlik kartı, ehliyet veya pasaportunu 
sunacak seçmene nasıl oy kullanacağı 
sandık görevlileri tarafından anlatılacak 
ve seçmen, iki oy pusulasını alarak oy 
kullanacağı paravanın arkasına geçecek.
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Henüz yirmili yaşlarında olmasına 
rağmen, tasarımlarıyla kendinden söz 
ettiren bir isim o. Fahriye Behçet.... ge-
linlik tasarımlarıyla birçok genç kızın 
rüyasını gerçeğe dönüştüren Fahriye 
Behçet, profesyonel bir balerin oluşuy-
la da dikkat çekiyor.

Moda tasarımı dünyasına ‘ben de va-
rım’ diyerek adım atan Fahriye Behçet, 
işini severek ve aşkla yapan bir genç. 
Hayallerinin peşinden koşup güzel bir 
meslek edinen Fahriye Behçet’in başka 
meziyetleri de var. Mütevazi davranıp 
‘hobi’ diyor ancak o, aynı zamanda 
gösteri sanatına zerafet katan bir ba-
lerin. Sanat ruhuyla büyüyen Fahriye 
Behçet, bale yanında piyanoda da do-
nanıma sahip. Küçük yaştan itibaren 
kaliteli eğitimler alan genç tasarımcı, 
mesleğinin başında başarıyı yakalamış 
görünüyor.

“Çizimlerimin ve yeteneğimin 
yıllar sonra farkına vardım”

25 yaşındaki genç tasarımcı Fahri-
ye Behçet, moda tasarımın, önce ho-
bilerden biri olarak hayatına girdiğini 
ve farklı bir eğitimle yoluna devam 
ettiğini anımsatarak, “Beni kendime 
getiren kişi, en yakın arkadaşlarımdan 
biriydi. Bana, artık çizimlerimin ve ye-
teneğimin farkına varmam gerektiğini 
söyledi. Sonrası, benim geriye dönük 

çizimlerimi incelemem ve nasıl bir 
sevgiyle tasarımlar yarattığımı farket-
memle gelişti. Hayallerinin peşinden 
koşarak eğitim için Milano’ya gittim 
ve şu an en mutlu olduğum yerde, yani 
atölyemdeyim” ifadelerini kullandı.

Tasarımın her 
detayıyla ilgileniyor

Girne’nin en nezih bölgesinde 
showroom ve atölyesini geçtiğimiz yıl 
faaliyete geçiren Fahriye Behçet, de-
taylara önem verdiğini belirtti ve şu 
ifadeleri kullandı: “Tasarımdan itibaren 
provalar ve dikim aşaması dahil olmak 
üzere her bir detayla bizzat ilgileniyo-
rum. İşimde disiplinli, düzenli ve mü-
kemmelliyetçi bir insanım. Bir tasarımı 
oluştururken başlangıç herzaman kar-
şımdaki kişinin hikayesidir. Nelerden 
hoşlandığı, hangi tarzı beğendiği, ken-
dini nasıl hayal ettiği, tasarımın giyile-
ceği yer ve zaman çok önemli. Ayrıca, 
kişinin ait olduğu renk paleti, vücut tipi 
ve proporsiyonunu dikkate alarak hem 
zevkine hem de vücuduna uygun doğru 
dengedeki elbise ve gelinlikleri tasarli-
yorum.”

“Gelinlik için tasarıma 
6 ay önce başlamalıyız”

Genç tasarımcı, yaptığı çizimler ve 
ortaya çıkardığı tasarımlarla özellikle 

Rüyaları gerçeğe dönüştürüyor

gelinlikte kendini gösteriyor. Bir 
gelinlik tasarımı için en ideal za-
manın düğünden 6 ay önce gelin 
adayıyla biraraya gelmek gerek-
tiğini belirten Behçet, bir gelinlik 
tasarımının çizim ve kumaş seçi-
mi aşamasının ilk iki görüşmede 
tamamlandığını, dikim sürecinin 
ise tamamen tasarıma bağlı ola-
rak değişkenlik gösterdiğini söy-
ledi. Fahriye Behçet, 30 gün içe-
risinde gelinlik tasarlayıp teslim 
ettiğini de ifade ederek, “Süre dar 
olunca ortaya çıkabilecek tasarım 
da kısıtlanıyor. Gönül rahatlığıyla 
çalışmak ve tasarım, kumaş, dan-
tel gibi detaylarda özgür seçimler 
yapabilmek adına en ideali 4-6 ay 
önceden gelin adayıyla görüşme-
ye başlamaktır” ifadelerini kul-
landı.

Bale tutkusu küçük yaştan 
başladı

Genç tasarımcı Fahriye Beh-
çet’in bir başka özelliği de bale 
yapıyor olması. Bale eğitimine 
daha 3 yaşındayken başlayan 
Behçet’in bu gösteri sanatı hep 
hayatında kaldı.

“Kendimi bildim bileli dans 
ediyorum. Bale, benim bir bü-

tünüm. Bale yapmak, kendimi 
dinlemek, rahatlamak ve özgür 
olmak gibi bir his” diyen Fahri-
ye Behçet, bale yanında iyi bir 
piyano eğitimi de almış. Fahriye 
Behçet, ayrıca dans, resim, ve 
mutfakta da iddialı.

Klasik bale, neoclassic bale ve 
modern balede kendini kanıtlayan 
Fahriye Behçet, profesyonel eği-
timlerin ardından bale eğitmenli-
ği yaptığını anımsattı. Behçet, iş 
yoğunluğu nedeniyle son zaman-
larda baleye eskisi kadar vakit 
ayıramasa da, “Bale, şu an sadece 
rahatlamak için zaman ayırabildi-
ğim en kıymetli hobim” dedi.  

Gençlere mesaj: “Kalbinzin 
sesini dinleyin”

Henüz meslek hayatına atılma-
mış gençlere de mesaj gönderen 
Fahriye Behçet, “Yapabildiğiniz 
işi yapmakla sevdiğiniz işi yap-
mak arasında çok büyük uçu-
rumlar vardır. Ben şanslıydım 
ki, hayallerimin peşinden erken 
yaşta koşabildim. Şu an işinden 
ve hayatından mutsuz olan herke-
se tek tavsiyem kalbinzin sesini 
dinleyin. Çünkü, hiçbir hayal er-
telenmemeli” dedi.
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KKTC’deki seçimler ve Brexit sonrasının önemi

KKTC’de belki siz bu satırları okur-
ken, yeni cumhurbaşkanı belirlenmiş 
olacak…

Veya belirlenmiş olmak üzeredir…
Evet, Kıbrıslı Türkler, Dr. Küçük, 

Rauf Denktaş, Mehmet Ali Talat, Der-
viş Eroğlu ve Mustafa Akıncı’dan sonra 
ya yeni bir lider seçecek ya da yeniden 
11 aday arasında yer alan Akıncı’ya 
ikinci kez görev verecek.

Kıbrıslı Türkler, 1958’den bu yana ya 
altıncı liderlerini seçecek ya da beşin-
ciyle devam edecek.

Bu arada 1983’te kurulan KKTC de 
ya beşinci cumhurbaşkanını farklı bir 
isim olarak belirleyecek ya da dördün-
cüsüne beş yıl daha görev verecek.

-*-*-
KKTC’de seçim heyecanı var mı?
“Yok” dersek yalan olur.
Çeşitli nedenlerle seçime katılımın 

yüzde 50 – 60 arasında olması bekleni-
yor olsa da, heyecan bence zirve yapmış 
durumda.

Özellikle anketlerde de “ilk altı” ola-
rak isimleri öne çıkan isimler arasındaki 
yarış ciddi heyecan veriyor.

Acaba ilk turda biter mi?
“Bitmez” diyenler çoğunlukta!
“Hangi iki aday ikinci tura kalır?”
Bu konuda anketler genelde üç isim 

üzerinde işaretler veriyor olsa da, öteki 
üç aday “biz de ikinci turdayız” söy-
lemlerini ağızlarından hiç düşürmüyor.

-*-*-
KKTC’de yeni bir dönem başlar mı?
Seçim sonuçlarının Kıbrıs sorununun 

gidişatına, Türkiyesiz ve ilgili devletle-
rin etkisi olmaksızın önemli oranda de-
ğişiklik yapacağını hiç düşünmüyorum.

Ama “Kuzey Kıbrıs – İngiltere” iliş-
kileri, Brexit ve Covid – 19 sonrası yeni 
dönemde farklı olabilir.

Yani Brexit sonrası Kuzey Kıbrıs ile 
İngiltere arasındaki özellikle ekonomik 
ilişkiler çok ciddi değişiklik sergileye-
bilir.

Ve buna gerçekten Kuzey Kıbrıs coğ-
rafyasının çok ciddi ihtiyacı olacaktır.

-*-*-
KKTC’nin tanınması veya tanıtılması 

ya da federal çözüm amaçlı müzake-
relerin yürütülüp yürütülmemesinden 
daha çok, bu ilişkinin geliştirilmesinin 
ciddi önemi ve “çözüm” dediğimiz ola-
ya “çok ciddi baskısı” olacağına yürek-
ten inanalardanım.

-*-*-
Britanya – KKTC resmi ilişkisini 

kurmak bir yana bırakılır, patates, na-
renciye satışı Avrupa Birliği Adalet 
Divanı (ABAD) kararı öncesi seviyeye 

taşınabilirse, bunun Kıbrıslı Türk insa-
nına etkisi tartışma kabul etmeyecek 
büyüklükte olur.

-*-*-
Akabinde siyasi girişimler başlatılır 

veya başlatılmaz ayrı bir mesele; ama 
Brexit sonrasında, Kuzey Kıbrıs’ın İn-
giltere’ye ihracatının iyileştirilmesi, ge-
liştirilmesi adına, orada yaşam süren in-
sanımıza müthiş görevler düşmektedir.

-*-*-
Ve tabii ki turizm…
Yeni normalde, yani yaşamda, pan-

demi sonrası ve Brexit sonrası yeni 
İngiltere’de, Kuzey Kıbrıs turizminin 
tanıtım ve pazarlanması adına çok özel 
bütçeler ayrılır, çok özel girişimler ya-
pılırsa, KKTC ekonomisi çok kısa süre-
de toparlanır…

-*-*-
Kuzey Kıbrıs’ta üretilen narenciye 

ve patates, İngiliz piyasasına yabancı 
değildir. ABAD yasağı, olur da Brexit 
sonrasında bir şekilde ortadan kalkarsa, 
İngiltere’deki örgütlere ve iş insanlarına 
çok ciddi görev düşecektir.

-*-*-
Bu konuda şimdiden örgütlenmek, 

şu anda alt yapıyı – zemini hazırlamak 
bence ciddi avantajdır.

İngiltere’de Ticaret Odası yöneticileri 

başta olmak zere, bu konuyla ilgili çok 
değerli bilgileri olan örgüt yetkilileri ol-
duğunu iyi biliyorum…

Bu konu ihmal edilmemelidir.
Bu konu, KKTC’deki yeni cumhur-

başkanına veya hükümetlere bırakılma-
dan, Londra’daki lobicilikle çözülebil-
melidir.

Ve bunu başarmak, İngiltere’ye ihra-
catımızın başlamasını ve İngiltere’den 
KKTC’ye turist akışının artırılmasını 
sağlamak, Kıbrıs Türk mücadele tarihi-
nin en büyük başarısı olacaktır.

-*-*-
İngiltere’nin meyve – sebze ve çiçek 

piyasasının en büyük toptan satış nokta-
sı, New Spitalfield Market; Londra’da 
yaşadığım dönemde, gezme maksatlı 
olarak gittiğim bir yerdi.

Bu markette çalışan, bu marketle iş 
yapan, bu marketi avucunun içi gibi bi-
len onlarca Kıbrıslı Türk iş insanı bu-
lunduğunu iyi biliyorum.

İşte şimdi tam zamanıdır.
Kuzey Kıbrıs’ın en başta patatesini, 

narenciyesini ve her türlü meyve veya 
sebzesini buraya yeniden satabilirsek, 
Brexit ve pandemi sonrası yeni yaşan-
tımızın çok daha farklı olacağını söyle-
mek zor olmaz.

Serkan SOYALAN
Akşamüzeri serininde, guruba karşı 

ağır ağır süzülürken arabamla Mesar-
ya’nın güneyine güneyine birden, 1988 
yılına gittim. 

Aklımda Ahmet Okan ve Acar Aka-
lın’ın “Yediveren Düşleri” albümünden 
bir şarkı belirdi: “Tutmuşum Ellerini”

***
“Dağlarda nergis açtı / Yüreğimizde 

bahar
Başkente yağmur yağdı / Kanlı Dere 

kan ağlar…”
***

Geçmişten bu şarkılar aklıma nere-
den gelir, nasıl gelir bilmem…  Bildi-
ğim tek bir şey varsa, her bir notasında 
bana keyif ve heyecan verdiği, içimi 
titrettiğidir.Kıbrıs’ın kuzeyini, dünyaya 
buluşturan tek havaalanı olan Ercan’ın 
yeni inşaatının yanından akıp gittik sa-
raran ovaların arasından.

***
Nenemin köyü Mora… Ya da gü-

nümüzdeki adıyla Meriç… Benim de 
anılarım, ailem ve köklerimden bir 
bağlılığım var buraya. Ancak bu yol-
culuğumuzda sadece önünden geçip 
gittik… Geçerken de ayrı bir günü ayı-
racağımızdan söz ettik… 

Kolay değildir öyle birkaç saatte bi-
tirmek anılar denizindeki yolculukla-
rı…

***
“Rüzgar yokluyor beni / Gözlerimin 

içini
Karanlığa şafk vurdu / Tutmuşum el-

lerini…”
Usumda şarkı sözleri yankılanmaya 

devam ederken vardık Afanya (Gazi-
köy) yakınlarındaki Arif Paşa 
Su Kemerleri’ne.

Mesarya’ya asırlar öncesinde 
su taşıyan bu tarihi su kemerle-
ri, her ne kadar kaderine terke-
dilseler de, yüzyıllardır ayakta 
kalmayı başarmışlar.

***
Kıbrıs adası çağlar boyunca 

su sıkıntısı çekmiş, susuz kal-
mış, kuraklık yaşamıştır...

İşte bundandır, yerleşim yerlerinin de 
sulak alanların yakınlarına kurulması. 

Adada nüfusun yıllar içinde artması, 
yerleşim yerlerinin büyümesi ve ya-
yılmasıyla su ihtiyacı gereksinimi baş 
göstermişti. 

Pınar sularının uzak yerlere kanallar 
ile su kemerleriyle taşınmasına Roma 
dönemine kadar dayanır…  Bunun 
örneklerini Kourion’da, Baf’ta, Sala-
mis’te de görmekteyiz…

***
Osmanlı da çalıştı su kemerleri ve su 

taşınması konusunda…
Araştırmacı, yazar, Arkeolog Tuncer 

Bağışkan’ın notlarına göre Osmanlı dö-
neminin ilk yılına ait bütçe defterinde, 
Lefkoşa’nın ihtiyacı olan suyun sağlan-
ması için su kemerleri inşaatına 25800 
akçe harcadığı kayıtlıdır.

Osmanlı dönemine ait su kemerleri 
arasında Lefkoşa’da Arabahmet Paşa su 
kemerleri, Mağusa’da Cafer Paşa su ke-
merleri, Lefke’de Elhaç Ali Efendi bin 
Ebubekir su kemerleri, Lapta’da Hay-
darpaşazade Mehmet Bey Vakfı ile Kıb-
rıs Muhassılı Esseyid Elhaç Mehmet 
Ağa Vakfı’na ait su kemerleri, Baf’ta 
Sancak Beyi Mehmet Bey Ebubekir su 

kemerleri, Larnaka’da Ebu 
Bekir Paşa su kemerleri ile 
bizim yanında durduğumuz 
Ornuta Arif Paşa su kemerle-
rini söyleyebiliriz.

***
Yavaş yavaş ilerleyerek, 

geze geze vardık Dilekka-
ya’ya, ya da benim daha çok 
sevdiğim adıyla Ayia’ya… 

(“Agia” olarak yazanlar da var.)
2006 yılı nüfus sayımına göre 590 ki-

şilik nüfusa sahip burası.
Sıcacık, güzel insanlarla dolu bir köy 

burası… Daracık sokakları ve küçük 
meydanları ile kaplıyor insanların yü-
reğini.

***
Hellimi ile meşhur olan bu köyde, 

köylüler geçimini tarım ve hayvancılık-
la sağlıyor.

***
Müzik yaşantısına Türkiye’de devam 

eden Ziynet Sali’nin de, Kıbrıs’ın tari-
hinde yer etmiş olan ve efsaneleşen Kız 
Mustafa’nın da köyü burası…

O Kız Mustafa ki, kitaplara konu 
olan, anlatılarda anılan, sadece Kıbrıs-
lıtürklerin değil, Kıbrıslırumların da 
yakından tanıdığı bir isim …

Hasan Karaokçu “Gız Mustafa-Goca 
Mustafa” ismiyle kitaplaştırdı yaşamını 
bu değerin.

Peki kimdi bu Kız Mustafa?
Mistik güçleri olan insanlardan biri 

olarak anılıyor Kız Mustafa…
2014 yılında Özker Gürses ile bir bel-

gesel çalışması için gitmiştik Aya’ya… 
Konumuz Kız Mustafa’ydı…

Konuştuk köylülerle uzun uzun…
Geleceği okuyordu Kız Mustafa, ya-

şanacak olanları anlatıyor, kayıpları bu-
luyor, hatta uçtuğunu gördüğünü söyle-
yenler de vardı. Hem de defalarca kez...

1953’te Kıbrıs’ı vuran büyük depre-
mi önceden bilmiş, 1974’te gerçekleşen 
darbeyi de önceden haber vermiş, Tür-
kiye’nin çıkartmasını da…

Kayıpların yerlerini yakınlarına söy-
lemiş bir kişiydi o.

Yaşadığı dönemde onu tanıyanlar 
“Önce Allah sonra Mustafa” derlerdi 
onun bahsi geçtiği zaman.

Kapısını kim çalsa kabul eder, ken-
disine gelecek ile ilgili sorulan sorulara 
cevaplar verirdi.

Ve tüm bunları para almadan yapar-
dı… Yani para karşılığında insanların 
maneviyatıyla oynamazdı.

Kendisine zorla bırakılan paraları da 
köyün gençlerine, fakire fukaraya, oku-
la giden çocuklara dağıtırdı.

Kendisi de fakir doğru, fakir öldü… 
İstese güçlerini kullanarak, zenginlik 
içinde bir yaşam sürebilirdi. Ancak o 
bunu reddetti ve para yerine her daim 

“hayır dua” diledi…
***

2013 yılında okuyucuları ile “Gız 
Mustafa-Goca Mustafa” kitabını buluş-
turan Araştırmacı-Yazar Hasan Karaok-
çu “Mistik güçleri olan insanlar, güç-
lerinin kıymetini bilir ve kötü enerjiyi 
asla kullanmak istemezler. Gız Mustafa 
da yaşamı boyunca mistik güçlerinin 
kıymetini çok iyi bilmiş ve hiçbir za-
man kötüye kullanmamış, kötü kullan-
dırmaya zorlayanlara da boyun eğme-
miş bir değerdi” şeklinde tanıtmıştı Kız 
Mustafa’yı.

Kız Mustafa’nın insan sevgisi, ülke 
sevgisi ve Tanrı sevgisi ile dolu bir yü-
reği olduğunu da söyleyen Karaokçu, 
“Gız Mustafa sahip olduğu tüm bu de-
ğerleri köyü Dilekkaya’yı, burada ya-
şayan beşikteki bebekten yaşlı insanına 
kadar herkesi korumak, hastasından 
muhtacına kadar tüm insanlara yardım 
etmek için kullandı” dedi.

***
Gece vakit ilerlemişken çıktık Dilek-

kaya’dan… Kafamızda yoğun düşünce-
ler ve geride kalan tatlı bir huzurla yol 
aldık, Lefkoşa’ya doğru… Arabamızın 
camlarından yüzümüze vuran memle-
ket havasıyla doldurduk ciğerlerimizi… 

***
Uzandım tuttum yârin elini ve bırak-

tım kendimi beynimin içinde akisleri 
savrulan şarkımın sözlerine…

“Dağlardan indi yeşil/ Yüreğimizde 
bakar

Her yanımız çimçiçek / Şarkı söyler 
çocuklar…”

“Tutmuşum Ellerini”, Aya ve Kız Mustafa
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Yazı Cızı İşleri: Artun Lurucinalı (AL)
Muhbir: Arar Bulur Dellaleder (ABD)
Sayı: 7
Zırzır Mırmır Gazeddası...

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

takip edebilirsiniz. Buyurun, beklerik.Zizziro Mizah Gazeddası

GORONA HALLERİ 4
Abası haber aldı...
Etişmez evin içinde kapalı gal-

dık var 10 gün, Bafidissa’yı çeke-
rik başımızda; bir da nerden ha-
ber aldıysa, taa onda Gıbrıs’daki 
böyük abası duydu, Mesincerden 
aradı genni. Başladılar gonuşma-
ya.

Ben da goltukda, bana ayrılan 
köşeciğimde otururum. Telefon 
çalınca bakarım Bafidissa bir 
gururunan açar telefonu. Kimdir 
derim acaba, ben da gendi gendi-
me? Gonuşmaya başlayınca an-
nadım. Eh, genne analık yapmış, 
Gönyeli’deki abasına gonuşur. 
Onun yanında böyüdü. Napsın da 
gurur duymasın?

Neysa. Hal hatır sordukdan, 
çoluk-çocuk, kedi-köpek halle-
dildikden sonra mesele bizim ev-
deki durumlara gelir. Ben da tabii 
isdemesem da gulak misafiri olu-
rum, ne gonuşduklarını duyarım. 
Abası der genne:

- Be gızım. Bişeyler duydum. 
Sana direk soracam? Nedir osu 
yapdın o gocana? Hiç eyi şeyler 
duymadım haggında?

- Ma ne demek isden be aba? 
Nedir osu söylediler sana?

- Nasıl ne söylediler bana? Çok 
ezermişin genni diye duydum? 
Yalandır?

- Ma be aba. Sen benim abam-
sın, yoksa onun abası?

- Gıbrıs’a geldiğinizde anna-
dıydım zaten bişeyler. Sorduy-
dum da sana “napdın da kel ettin 
o Artun’umu?” diye. Hep inkâr 
eddiydin.

- Yahu aba, kel olmasıynan 
benim ne alâkam var. Soyu sopu 
hepsi kel bunnarın. Dedim genne 
gitsin saç ekdirsin isdersa, amma 
gatsoot. Guruşa gurşun atar.

- Hem geldiğinizde çok zayıf 
da gördüydüm genni. Doğru dü-
rüst yemek da bişirmen genne 
galiba.

- Ma nerden çıkarın be aba hep 
bunnarı? Kimdir yahu oşu oku-
du üfürdü sana, da sen da benim 
üsdümde mamırlamaya çalışın? 
Aha “Artun’un” buraşda oturur. 
İsdersan ona gonuş, o söylesin 
sana.

Uzaddı telefonu bana. Oraşda 
köşeciğimde otururken, ansız-
dan beniledim. Abasından fırçayı 
yeyinca, gurtulsun diye telefonu 

bana uzaddı, el-gol hareketle-
riynan da beni tehdit eder, yani 
“uyarır”. Başladım gonuşmaya:

- Napan aba? Eyisin?
- Sensin Artun’um? Eyisin oğ-

lum, tamamsın anacığım?
- Eyiyim aba. Çok eyiyim. Siz 

naparsınız?
- Biz çok eyiyik abam, da sizin 

için bişeyler duydum, onu so-
rardım Cemoş’a, doğrudur evde 
problemler varmış.

- Ne problemi aba? Ben bişey 
görmedim. Kim söyledi?

- Nebileyim, aha bu bizim Ce-
moş çok eziyet yaparmış sana 
diye duydum. Öyle bişey varısa, 
söyle abam da çekinme.

- Yok be aba, hiçolur. Ne eziye-
ti? Yokdur yahu öyle bişey.

- Eyi yerden duydum amma 
neysa! Sen yokdur dersan yok-
dur. Sana güvenirim. Amma bi-
şey varısa da söylemen bana du-
yacam ne da olmasa.

- Gulak verme be aba. Siz gen-
dinize eyi bakın, bizi merak ed-
meyin.

- Merak ederik neçin? Duyar-
sam vallahi kesecem pileti da 
geleyim. Gorona morona da diğ-
nemem.

- Geçsin bu goronalar da gel be 
aba. Çok eyi olur gelirsan. Senin 
için değişiklik da olur hem.

Neysa. Meseleyi dadlıya bağla-
dık, telefonu kapaddık. Kapaddık 
da keşge kapadmayaydık. Kapa-
dırkandan üsdüme boşandı, aşdı 
ağzını yırddı bağzını:

- Ya. Gelsin abam bura da zan-
neden gurtaracak seni elimden. O 
zanneder nice Artun, o esgi Ar-
tun’dur. Gagorizzigom da neler 
çeker canın!

- Ey be canım! 
- Canın çıksın! Bir da canım 

der bana!
- Aban bireccik haklıdır yahu!
- Neee! Haklıdır? Bilmez ben 

neler çekerim bunun içinde senin 
elinden. Bilse öyle gonuşmaz! 
“Ne yapmışım o Artun’una?”... 
Eyya, kel etmişim genni, aç brak-
mışım! Daha? Hade bakalım, 
daha neler duyacayik.

Artık husoldum. Brakdım gen-
ni bağırdı çığırdı. Söyleyceğini 
söyledi, gaşdı giddi oyannı. Ben 
da gıvrıldım goltukdaki köşeciği-
me, uyudum da galdım... 

Zavallı Goronavirüs. Nere girdiğini bir bilsen! Bütün hayır dualarımız senininan inan. Bu 
zor günleri işşallah gazasız belasız adladın! 

Gabuglar sana galsın
KKTC’nin en renkli politikacı ünvanını 

kimseye kaptırmayan, bir zamanların Birlik 
Egemenlik Partisi Genel Başkanı ve şimdi-
ki Cumhurbaşkanlığı adaylarından Arif Sa-
lih Kırdağ, konuşmaları, önerileri ve politik 
arenada rastlanmaz örneklemeleriyle Kıbrıs 
Türk toplumunun geniş kesiminin sempati-
sini kazanmış bir kişilik.

Partisini kurduğu ve politikaya atıldığı 
ilk dönemlerde, Lefkoşa’daki parti mer-
kezinde onunla görüşmek isteyenler sıra 
bekliyorlardı. Hayli bekledikten sonra sıra 
üniversiteli öğrencilere gelmişti. Tüm par-
tileri ziyaret etmeye karar veren öğrenciler, 
ilk önce Arif Salih Kırdağ’ı görmeyi tercih 

etmişlerdi.
Görüşme gayet ciddi bir atmosferde baş-

lamıştı.
Öğrenciler hem sorunları hakkında par-

ti başkanını bilgilendiriyor hem de Birlik 
Egemenlik Partisi’nin politikasını öğrenme-
ye çalışıyorlardı. Öğrencilerden birisi parti 
başkanına sordu:

- Sayın Kırdağ, bize partinizin ekonomik 
politikası ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Kırdağ bu soru karşısında kendini topar-
ladı ve şu örnekleme ile soruya açıklık ge-
tirdi:

- Bizim ekonomik politikamız çok basit-
tir.. Al eline portokalı, güzelce ayıkla, içini 
halka dağıt, gabugları sana galsın.. 

GORONAVİRÜS TRUMP’A GİRDİ...

ARİF SALİH’DEN EKONOMİ POLİTİKA...

- TATAR VİRRA ATAR: Ersin Tatar, ‘Akıncı 
Rumlarla ortaklık olabileceğini düşünen birisi-
dir’ deyerek buna garşı olduğunu belirtti. Eh! 
Gendisi herhalde, esgi usdasının yolundan gi-
derek, ortaklığı Çinlilerinan guracak...

- ARIKLI SARIKLI: Erhan Arıklı, KKTC’yi 
tanıdıp Ambargoları da galdırtacakmış! Uuu? Bu 
gadar zaman aklın nerdeydi ya efendi? Yoksa Sa-
rıklı olup üfürükçülüğe mi başlaycan? Usdaları-
na da annad bu taktiklerini da geri galmasınnar...

- SERDAR BÖYÜKDAŞ: Serdar Denkdaş, 
‘İkinci tur benim için değil amma bazıları için 
sürpriz olacak’ dedi. Denkdaş’ın bu daşı vallahi 
böyük daş! Kimin kellesine denk gelecek, ki-
min kellesini yaracak bu daş, hep beraber gö-
receyik...

- GUDRET TOPARSAY: Gudret Özersay, 
toparlana toparlana ‘guvaro’ oldu, ora bura cil-
lenir. Seçilirsaymış, yalınız Gıbrıs ve etrafında 
değil, bütün dünyada cillenmeye başlayacay-
mış. Beceriklidir vesselam! Kagdırın genni 
daha hızlı cillensin. Amma gözeklenin, grem-

modan aşşa gidersa, hişbiri dutamaz genni..
- AKINCI KAÇINCI: Şimdiye gadar KK-

TC’de yalınız baba Denkdaş birden fazla Cum-
hurbaşkanı seçildi. Obirleri hep ikinci seçimde 
tumba gittiler. Musdafa Akıncı becerir da ikin-
cide seçilirsa ‘tarih’ yazacak. Neyin kaçıncı 
denemesini kaç defa daha deneycek, onu da 
zaman gösterecek..

- TUFAN HERGÜNMAN: Liderlik yapacak 
olanın, öyle arada sırada değil, hergün liderlik 
yapması gerekdiğini söyleyen Tufan Erhürman, 
‘Ben bir günün değil hergünün adamı, bir me-
selenin değil her meselenin adamı, bir kesimin 
değil her kesimin adamı olacayım’ deyerek, 
seçildiği takdirde hergün herşeye el atacağını 
vurguluyor.

- ARİF KÜREKÇİ: Bağımsız değil, tam ba-
ğımsız aday olan Arif Salih Kırdağ, geçmiş se-
çimlerdeki kürekçilik tecrübesiyle pislikleri te-
mizlemekde gararlı gözüğüyor. Hem da bu defa 
temizleyeceği pislikleri bilanzaynan dartarak 
ölçüyü gaçırmayacağı garantisini da veriyor. 

GIBRIS’DAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERDEN İNCİLER...



October 2020

33

Facebook.com/NorthCyprusUK         EnglishNorthCyprus
UK

EKİM 2020

32

Facebook.com/NorthCyprusUK         Sağlık NorthCyprus
UK

October 2020 n  76

The future 
of tourism 
is ‘eco-agro 
tourism’

Demans, hafıza kaybı gibi bir çok zihinsel 
problemi kapsayan bir durumdur. Vasküler de-
mans, Parkinson veya Huntington hastalığı gibi 
farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Demans vakalarının %60-80’inde Alzhei-
mer görülür. Eğer sorun kökten tedavi edilmez-
se demans daha da kötüleşir. İlgisizlik, depres-
yon ve hafıza kaybı en sık görülen belirtileridir.

Kontrol/tedavi edilebilir bazı risk faktörleri 
şunlardır:

• Kafa yaralanmaları
• Yetersiz tiroid fonksiyonları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Kötü beslenme/Vitamin eksikliği
• Durumu daha kötü yapan ilaçların kullanı-

mı
• Yüksek kolestrol, hipertansiyon, diyabet ve 

diğer kalp-damar problemleri
• Alkol
• Sigara

9. Sigarayı bırakın
Sigara içmek beyin de dahil olmak üzere tüm 

vücuda zarar verir. Yapılan çalışmalar, sigara 
içenlerin içmeyenlere veya bırakmış olanlara 
göre Alzheimer’a yakalanma riskinin %45 daha 
fazla olduğunu gösteriyor. Bir an önce sigara-
dan uzak durmaya başlasınız çok iyi olacak.

Demans, hafıza kaybı gibi bir çok zihinsel 
problemi kapsayan bir durumdur. Vasküler de-
mans, Parkinson veya Huntington hastalığı gibi 
farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Kontrol/tedavi edilebilir bazı risk faktörleri 
şunlardır:

• Kafa yaralanmaları
• Yetersiz tiroid fonksiyonları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Kötü beslenme/Vitamin eksikliği
• Durumu daha kötü yapan ilaçların kullanı-

mı
• Yüksek kolestrol, hipertansiyon, diyabet ve 

diğer kalp-damar problemleri
• Alkol
• Sigara

8. Daha aktif olun
Kan dolaşımını ve kalp atışlarınızı hızlandı-

rın. Kronik sıkıntılar yaşamamak için her gün 
en azından yarım saat egzersiz yapın.

Demans, hafıza kaybı gibi bir çok zihinsel 
problemi kapsayan bir durumdur. Vasküler de-
mans, Parkinson veya Huntington hastalığı gibi 
farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Kontrol/tedavi edilebilir bazı risk faktörleri 
şunlardır:

• Kafa yaralanmaları
• Yetersiz tiroid fonksiyonları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Kötü beslenme/Vitamin eksikliği
• Durumu daha kötü yapan ilaçların kullanı-

mı
• Yüksek kolestrol, hipertansiyon, diyabet ve 

diğer kalp-damar problemleri
• Alkol
• Sigara

7. Daha fazla B vitamini alın

B vitamini, vasküler sisteme zarar veren ve 
kalp krizi riskini arttıran “homocysteine”(HC) 
molekülünü azaltmaya yarıyor. Bu nedenle 
daha fazla B vitamini alın ve yaşla bağlantılı 
olarak ortaya çıkan zihinsel sorunları önleyin.

Demans, hafıza kaybı gibi bir çok zihinsel 
problemi kapsayan bir durumdur. Vasküler de-
mans, Parkinson veya Huntington hastalığı gibi 
farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Kontrol/tedavi edilebilir bazı risk faktörleri 
şunlardır:

• Kafa yaralanmaları
• Yetersiz tiroid fonksiyonları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Kötü beslenme/Vitamin eksikliği
• Durumu daha kötü yapan ilaçların kullanı-

mı
• Yüksek kolestrol, hipertansiyon, diyabet ve 

diğer kalp-damar problemleri
• Alkol
• Sigara

6. Daha fazla D vitamini alın
Demansla/zihinsel problemlerle D vitamini 

eksikliği arasında güçlü bir bağ vardır. Beyni-
nize daha fazla zarar vermemek için D vitamini 
takviyesi kullanabilirsiniz. Güneşte daha fazla 
zaman geçirebilir, özellikle kış aylarında yük-
sek kaliteli takviyeler alabilirsiniz.

Demans, hafıza kaybı gibi bir çok zihinsel 
problemi kapsayan bir durumdur. Vasküler de-
mans, Parkinson veya Huntington hastalığı gibi 
farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Kontrol/tedavi edilebilir bazı risk faktörleri 
şunlardır:

• Kafa yaralanmaları
• Yetersiz tiroid fonksiyonları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Kötü beslenme/Vitamin eksikliği
• Durumu daha kötü yapan ilaçların kullanı-

mı
• Yüksek kolestrol, hipertansiyon, diyabet ve 

diğer kalp-damar problemleri
• Alkol
• Sigara

5. Beyninizi zorlayın
Doğuştan iki anadil konuşan kişilerde de-

mans görülme riski daha azdır. Beyninizi zor-
layıcı aktiviteler yapın, unutkanlık ve hafıza 
kaybını olabildiğince erteleyin.

Kontrol/tedavi edilebilir bazı risk faktörleri 
şunlardır:

• Kafa yaralanmaları
• Yetersiz tiroid fonksiyonları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Kötü beslenme/Vitamin eksikliği
• Durumu daha kötü yapan ilaçların kullanı-

mı
• Yüksek kolestrol, hipertansiyon, diyabet ve 

diğer kalp-damar problemleri
• Alkol
• Sigara

4. Kafanızı koruyun
Bisiklete binerken veya buzda yürürken mut-

laka kask takın. Kafanızı koruyun ve travmaları 
önleyin.

Kontrol/tedavi edilebilir bazı risk faktörleri 
şunlardır:

• Kafa yaralanmaları
• Yetersiz tiroid fonksiyonları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Kötü beslenme/Vitamin eksikliği
• Durumu daha kötü yapan ilaçların kullanı-

mı
• Yüksek kolestrol, hipertansiyon, diyabet ve 

diğer kalp-damar problemleri
• Alkol
• Sigara

3. Alkol dostunuz değildir
Fazla alkol almak demans riskini arttırır. O 

nedenle kararında için, mümkünse hiç içmeyin.
Demans, hafıza kaybı gibi bir çok zihinsel 

problemi kapsayan bir durumdur. Vasküler de-
mans, Parkinson veya Huntington hastalığı gibi 
farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Demans vakalarının %60-80’inde Alzhei-
mer görülür. Eğer sorun kökten tedavi edilmez-

se demans daha da kötüleşir. İlgisizlik, depres-
yon ve hafıza kaybı en sık görülen belirtileridir.

Kontrol/tedavi edilebilir bazı risk faktörleri 
şunlardır:

• Kafa yaralanmaları
• Yetersiz tiroid fonksiyonları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Kötü beslenme/Vitamin eksikliği
• Durumu daha kötü yapan ilaçların kullanı-

mı
• Yüksek kolestrol, hipertansiyon, diyabet ve 

diğer kalp-damar problemleri
• Alkol
• Sigara

2. Sayılar önemlidir
Kilonuzu, tansiyonunuzu ve kolestrolünüzü 

herzaman takip edin. Kalp-damar ve metabolik 
sağlığınıza daha dikkat edin.

Demans, hafıza kaybı gibi bir çok zihinsel 
problemi kapsayan bir durumdur. Vasküler de-
mans, Parkinson veya Huntington hastalığı gibi 
farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Demans vakalarının %60-80’inde Alzhei-
mer görülür. Eğer sorun kökten tedavi edilmez-
se demans daha da kötüleşir. İlgisizlik, depres-
yon ve hafıza kaybı en sık görülen belirtileridir.

Kontrol/tedavi edilebilir bazı risk faktörleri 
şunlardır:

• Kafa yaralanmaları
• Yetersiz tiroid fonksiyonları
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Kötü beslenme/Vitamin eksikliği
• Durumu daha kötü yapan ilaçların kullanı-

mı
• Yüksek kolestrol, hipertansiyon, diyabet ve 

diğer kalp-damar problemleri
• Alkol
• Sigara
1. Sosyalleşin
En yakın arkadaşınızla yürüyüşe çıkın veya 

arkadaşlarınızı arayıp konuşun. Kendinizi izole 
etmek iyi bir şey değildir. Eşinizle dostunuzla 
ailenizle daha fazla vakit geçirin, beyninizin ar-
kadaşa ihtiyacı vardır.

Alzheimer ve Demansı önlemek için bu 
9 şeyi şimdiden alışkanlık haline getirin
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Hasan KARLITAŞ

The pandemic process experienced 
all over the world as of March 2020 
should mirror us all. We must learn 
from what has happened… We must do 
this both in terms of health and tourism.

According to the studies of the Wor-
ld Tourism Organisation, after the pro-
cess, alternative tourism movement that 
cares local values, supports agricultu-
re-tourism relationship and focuses on 
special interest tourism has gained more 
importance instead of mass tourism.

In a sustainable tourism development, 
country resources are used in the long 
term, mass overconsumption decreases, 
quality tourism service gains continu-
ity. In addition, a planned development 
is followed and local people are perso-
nally involved in the decision and imp-
lementation stages. Thus, this tourism 
model contributes to the development 
of responsible tourism understanding.

A sustainable tourism meets all the 
needs of future generations with the hi-
ghest level of satisfaction and quality. 
Sustainable Tourism Development aims 
to continue the economic development 
on the one hand, and to protect the eco-
logical balance on the other.

The concept of eco-tourism was first 
discussed at the 1992 Rio Environment 
Summit and criteria for a sustainable 
world and environment were set. These 
criteria have been summarised as adap-
ting to tourism, developing methods 
to benefit from it without harming the 
environment and ensuring that all in-
digenous peoples benefit from tourism 
activities without destroying their cul-
ture. In the “World Ecotourism Sum-
mit” held in Quebec, Canada in May 

2002 with the participation of 1100 de-
legates from 133 countries, a common 
definition adopted by all countries was 
determined. Accordingly, eco-tourism 
has been adopted as ‘an approach or at-
titude that ensures the sustainability of 
the earth’s natural resources, while also 
supporting the economic development 
of local peoples, while protecting their 
social and cultural integrity’.

Visitors, who do not want to expe-
rience the usual holiday experience, 
prefer to have a dynamic holiday in an 
unspoiled environment and to be served 
in a good facility where sincere service 
is offered, by contacting the local pe-
ople intertwined with nature. In such 
a tourism movement, the protection of 
archaeological, historical, architectural 
and important natural sites is vital.

Some examples of special 
interest tourism

Special interest tourism is a model 
that protects the values   of both today 
and the future, with the least damage 
to the environment, creating local emp-
loyment that protects social and cultural 
values, and undertakes the responsibi-

The future of tourism is ‘eco-agro tourism’

lity of the ecological system. It should 
be aimed to make the existing resour-
ces sustainable without melt down with 
excessive consumption. Otherwise, 
water-air-noise-image pollution will 
appear as the biggest environmental 
problems. Ensuring the development of 
tourism in accordance with the natural 
appearance of the environment is the 
greatest favor we can do to our country.

In general, we can give the following 
examples;

Special interest tourism tours, bird 
watching tours, turtle watching tours, 
walking tours within the scope of flora 
& fauna, festivals, farm tourism, vil-
lage tourism, adventure tourism, faith 
tourism, cultural tours, health tourism, 
ecological areas observation tour, ac-
companied by expert tourist guides spe-
cialised in their field, such as underwa-
ter diving and national park visits.

What is happening in Cyprus, what 
could happen?

It is a great privilege to walk in the 
unique nature of our country. Seasonal-
ly, especially the features of autumn and 
spring add a different seasonal flavor, 
color and excitement to the hiking tra-
ils. Trekking on the trails from Karpaz 
to Yeşilırmak village, collecting crops 
from the field according to the season, 
making wine, zivaniya, molasses, hal-
loumi and gullirikya, broom binding, 
tying a chair, saddle, basket knitting, 
village bread and pastries in stone oven, 
pitta making, step-by-step village intro-
duction tour, animal husbandry obser-
vation in the dairy, milking, collecting 
eggs from the chicken coop, walking 
in the forest, horse riding, olive pic-
king, oil extraction and crushing... All 
of them are familiar and sincere... -This 
is the most important treasure of agro 
tourism. To be sincere Commemorating 
our traditional villages with their cultu-
ral and natural aspects gives hope for 
the future of tourism in our country… 
The increasing interest and sensitivity 
towards rural life has developed the re-
lationship between agriculture and tou-
rism sectors and created the concept of 
agro-tourism and Cittaslow.

Tourism product and branding are of 
great importance for tourism planning. 
Numerous and very different hiking tra-
ils in our country offer rich alternatives 
for those who are interested. Various 
special interest tourism areas such as 
flora and fauna, lush forest areas, scrub 
areas, very interesting beaches, cliffs, 
villages, beaches, different vegetati-
on, eco-agro tourism areas, ruins, city 
walks, etc. Elements such as the very 
rich local cuisine of the local culture are 
very important.

Tourism has now gone beyond its 
classical definition and created new 
trends with economic, environmental 
and socio-cultural interactions. We are 

all responsible for the long-term susta-
inability of the natural life and habitat 
in the world, without disturbing the 
balance, on the contrary, within the fra-
mework of the principles of ‘responsib-
le’ travel towards nature and local cul-
tures through tourism.

One of our greatest wealth is our hos-
pitable people, who are very loving, 
open-minded, who keep our own cul-
ture alive that makes us ourselves, and 
know how to welcome tourists. This 
issue gives us a great advantage espe-
cially in the field of community-based 
special interest tourism.

The future of Northern Cyprus is in 
history, culture and nature friendly tou-
rism ... Discover!
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Ahmet İLKTAÇ

In Famagusta Kaleiçi, which hosts 
historical buildings belonging to many 
civilizations, Tatlı Hayat, which started 
service 1 year ago, offers its delicious 
cakes to both the people of Famagusta 
and tourists visiting our country in its 
authentic building opposite the Land 
Border Gate.

Tatlı Hayat, carried to today by Fa-
time and Nazif Dinç couple with great 
effort, told us how they prepared the 
products, and the 10-year adventure of 
Tatlı Hayat, which started in Gülseren 
District and continued in Kaleiçi.

Dinç couple wished that Tatlı Hayat 
would reach generation after generati-
on and become a worldwide value for 
Famagusta.

Baking was her childhood curio-
sity

Answering the questions of our 
newspaper NORTH CYPRUS UK, Fa-
time Dinç said that Tatlı Hayat in Fa-
magusta Kaleiçi has been in service for 
1 year and before this 1 year they have 
a 9-year history in Gülseren District.

Stating that she and her husband Na-
zif Dinç are a graduate of the Eastern 
Mediterranean University (EMU) De-
partment of Business Administration, 
Dinç stated that she had previously 
worked in banking and that her hus-

band Nazif was in a managerial positi-
on in a big company. Dinç explaining 
that she is Cypriots, and her husband 
came to Cyprus from Turkey as a stu-
dent, after graduating they moved to 
Turkey, 10 years after living in Istanbul 
they returned to Cyprus. Fatime Dinç 
stated that she has been very interested 
in this type of work since her childho-
od and therefore she took a Professio-
nal Pastry Training at the Culinary Arts 
Academy and continued as follows:

“Later on, I worked in a patisserie for 
a while. I also studied pastry at a public 
school. While I was in Turkey, I always 
missed and wanted to return back to 
Cyprus. But when I came back, I wan-
ted to do my own business. We always 
thought about what we could do. When 
we got these trainings, we decided that 
we could do such a job in Cyprus. We 
returned to the island 12 years ago. 
When we came back in 2008, we had 
an adaptation period at first. We estab-
lished our small shop in Gülseren in 
2010. It was not a place prepared to sit. 
We just made daily cakes and birthday 
cakes. Our customers would come and 
take them as packages and go. Over 

time, as people liked the taste of our 
products, they started to say “We love 
the taste of your products. But there’s 
not always a birthday or any other ce-
lebration so we could buy a whole cake 
and go. We want to eat these flavors as 
a slice together with a cup of coffee”. 
The environment in Gülseren was not 
suitable for this. We started thinking 
about where could make us happy. The 
popular place was the Salamis Road. 
But me and my husband chose to do 
the opposite of what everyone else did 
throughout our lives.

Kaleiçi passion
Kaleiçi has been a favorite place sin-

ce my childhood. It’s a calm place at the 
moment, but when I was a kid, everyt-
hing from the button maker to the quilt 
maker was in Kaleiçi. It is a very beau-
tiful place. Later on, we decided to have 
our new shop in Kaleiçi, but we started 
to think a lot about where it could be. 
We visited Kaleiçi from time to time. I 
thought about this place for a very long 
time but I did not tell my husband. Then 
one day I said to my husband “Come 
and I’ll take you somewhere. I dreamt 

there. I think it would be a very nice 
Sweet Life (Tatlı Hayat) from there,” I 
said. We came here with my husband. 
We got out of the car. When we started 

Talı Hayat, must be Famagusta’s 
value that will last for centuries

walking towards here and look around 
the shop, the tradesmen around us said 
they would not rent that shop to an-
yone. They haven’t given it to anyone 
for years. Do not try in vain. They said 
they would never rent this place. So, we 
went back to our shop. We said, “If they 
haven’t given it to anyone for all these 
years, it doesn’t mean they won’t give 
it to us either.” We searched and found 
the owners. They were a family living 
in England. We found out that the ow-
ner of this place did not rent the place 
ever again as they had a lot of problems 
with their tenants years ago. We insis-
ted. They asked around about us. They 
rented this place to us upon receiving 
positive information about us”.

Stating that they started a very seri-
ous restoration process due to the de-
cay of every part of the building, Dinç 
explained that they overhauled everyt-
hing, including the infrastructure, and 
that the restoration, which is expected 
to be completed in 4 months, took 12 
months.

Noting that they opened their shops 
in June 2019, Fatime Dinç said that 
while some people thought that they 
were doing very smart work before, 
some people also thought that “they 
invested in dark streets where nobody 
goes”.

Saying, “But we surprised them,” 
Dinç said that people also showed great 
interest in Tatlı Hayat in Kaleiçi, and 
even the youngsters brought their mot-
hers, grandmother and grandfather with 
them.

Fatime Dinç continued her speech 
about the interest they received:

“They all said, “We want to sit here 
to experience the nostalgia of the past. 
We have not entered Kaleiçi for years. 
Fortunately, you did this place and we 
were able to enter Kaleiçi again”. We 
planted a lot of flowers because we 

love plants. Some people describe us as 
the ‘Flowery place’ or the ‘Green place’ 
... “

A cake is tried 16 times to enter the 
showcase

Fatime Dinç said that both she and 
her husband preferred to eat the best, 
even if they had bread and olives throu-
ghout their lives.

Stating that they always love to eat 
food, desserts and cakes, Dinç said, 
“When we are doing something, we 
actually consider the taste of it before 
trading. Whatever we do, we prefer to 
be simple, not cheap, but with the way 
we do it, its taste and the look of it.”

Fatime Dinç continued to explain the 
secret of the flavor in her cakes with the 
following words:

“What do we like to eat? What do 
we like? What is combined with what 
will be nice? We always set out from 
this. Sometimes there are things we try 
16 times for a cake to showcase. The-
re are things that we play with grams. 
For example, I make Cheesecake. I 
pour the cheese. I pour the cream. I put 
on the sugar. I taste it. There are also 
things that we directly throw away by 
saying “This doesn’t taste nice. There’s 
no need for the customers to taste it…”

Dinç stated that one of the most im-
portant reasons why their flavors do not 
change at all is that they prefer not to 
buy whatever they find as a material, 
but to buy whatever their standards are. 
In “Sweet Life”, whether the same cake 
is made 30 times, it is made 30 times 
with its own grams. It is cooked in the 
same minutes and we do not like bran-
ds unless we have to change our produ-
cts. Sometimes, when a new employee 
is added, it is essential to follow these 
rules. We do not offer anything to our 
customers that we do not want to eat 
our own”.

The authentic structure 
of the building is fascinating

Expressing that the most important 
reason for Tatlı Hayat’s selection of the 
building it serves today is its authentic 
state, Dinç said that some of her acqua-
intances suggested that they renew the 
walls of the building, which constitute 
its authentic structure, but that they ne-
ver even thought of breaking the textu-
re that reminded that life.

“If we had broken them (pointing to 
the walls), painted and plastered them, 
we would have killed the whole spirit 
of the building. For this reason, this 
authentic atmosphere was very impor-
tant to us and we preserved this spirit”. 
Dinç family said that they protected the 
doors and windows by starting from the 
iron door and frame, which is the old 
Cypriot culture.

Tatlı Hayat must be the 
value of Famagusta

Nazif Dinc, returning to Cyprus from-
Turkey drew attention to the objectives 
for Tatlı Hayat and continued as follow:

“While coming here from Turkey, I 
told my wife that on the phone. We will 
go to Cyprus. We will settle in Fama-
gusta. We will open Tatlı Hayat. And 
Tatlı Hayat will be a value in Fama-
gusta. Just like when you go to Italy to 

Rome, there is a cafe on the left when 
you go up the Spanish stairs. This cafe 
is at least 150-200 years old. Let us be 
a value in Famagusta. Let someone else 
take the name Tatlı Hayat after us and 
continue it. Let Tatlı Hayat be a beauty 
of Famagusta. People should come here 
for years. Let it be passed on from gene-
ration to generation…”

Nazif Dinç, who mentioned that there 
is very loud music in some café’s, said 
that the atmosphere of Ttalı Hayat is not 
like that, and they want people to have 
their conversations when they come to 
Tatlı Hayat and that they want the mu-
sic coming from afar to accompany the 
conversation.

Nazif Dinç stated that Kaleiçi is also 
very important for him and said “If you 
ask where the heart of Famagusta is, I 
think it is Kaleiçi.”

Speaking about the flowers in Tatlı 
Hayat, Dinç family said, “Many of our 
customers who love us brought potted 
flowers when they saw that we were 
planting flowers. Especially Cyprus 
flowers. Finally, we planted our Jasmi-
ne flower. We wanted it to be a vibrant 
place, to make you feel the Mediterra-
nean and the summer season. We wan-
ted the tiles on the floor to be reminis-
cent of pre-1974. We wanted the seats 
to reflect the Cypriot culture”. 
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Soli and Vuni archaeo-
logical excavations were 
made 90 years ago by the 
Swedish Excavation Team.

The photos shared by 
Hasan Karlıtaş, the Cha-
irman of Lefke Tourism 
Association, on his social 
media account takes us 
back to those years.

The photographs show 
the construction of the 
stone house in Vuni, the 
preperation of the Hırsız 
Kebab (Thief’s Kebab) on 
the Soli hill, the Hathor re-
lief work from Vuni, and 
the first state of the theater 
before the restoration...

Karlıtaş also shared the 
following information in 
his post:

“The Swedish Excavati-
on Team excavations have 
an important place in the 
history of Cyprus. And 
from the researches and 
excavations carried out in 
25 different fields, there 
are many valuable pho-
tographs of the history of 
Cyprus. 

Important parts of the 
works were taken to Swe-
den in accordance with the 
agreement made with the 
UK government in those 
years. I had the chance to 
see the museum in Sto-
ckholm in 2015. Although 
it is seen as a contradiction 
that the works are abro-
ad, at least they are safely 
displayed there. Because 
one of the most important 
points in archaeology is 
to protect and exhibit the 
unearthed artifacts.

If these works were not 
abroad, maybe they could 
have been sold without our 
knowledge of their exis-
tence. In the museums in 
USA, Sweden, France, 
Germany, UK and Turkey, 
there are thousands of arti-
facts belonging to Cyprus. 
Of course, with a policy, 
these works should be able 
to return to their lands. But 
it is very difficult under 
these conditions”

Photos describing the history of Cyprus
The Swedish Excavation Committee excavations hold an important place in the history of Cyprus 
... Thousands of artifacts from these excavations are exhibited in museums of other countries.




