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Başbakan Tatar, 
Londra’ya geliyor

Futbol ve iş hayatında, önemli 
başarılar elde eden bir isim; Levent Ruso

Demokrasi ve hoşgörü

“Yurt dışındaki 
vatandaşlarımız 
Cumhurbaşkanlığı’nın 
derdi olmalı”

UBP Genel Başkanı, 
Başbakan ve Cumhurbaş-
kanı adayı Ersin Tatar, 10-
13 Şubat tarihleri arasında 
Londra’ya geliyor.

Londra’da yaşayan 
Kıbrıslı Türkler, iş insan-
ları ve sivil toplum örgütü 
temsilcileriyle bir araya 
gelecek olan Tatar, direkt 
uçuşlar, seçme-seçilme 

hakkı (oy verme), askerlik 
gibi daha birçok konuda 
bilgi verecek.UBP Londra 
Dayanışma Derneği tara-
fından organize edilen zi-
yaret programı kapsamın-
da Tatar, 11 Şubat’ta saat 
19.30’da Regency Banqu-
eting Suite’te halka açık 
düzenlenecek toplantıya 
katılacak.

Serhat İncirli’nin yazısı 35

Dr. Teoman Sırrı, Mağusa’nın 
kendisi için çok özel bir yeri oldu-
ğunu belirterek “Mağusa benim 
doğduğum büyüdüğüm yerdir. 
Yani aslında Mağusa benim an-
nem ve babam gibidir” dedi. Dr. 
Sırrı, Mağusa’nın hak ettiği değeri 
görmediğini ifade ederek Kıbrıs’ta 

her şeyin hükümetten beklenmesini 
eleştirdi. Sırrı, “Aslında devlet bi-
ziz. Bu anlayışla hareket etmeliyiz. 
Eksik varsa biz kendimiz de yapa-
cağız. Her şeyi hükümetten bekle-
memek lazımdır” dedi. 
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“Mağusa, 
benim 
annem 

ve babam 
gibidir”
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CTP Genel Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı 
Adayı Tufan Erhür-
man, North Cyprus 
UK Gazetesi’ne özel 
açıklamalarda bu-
lundu. 

BİR İNSAN BİR HAYAT

Mağusa’nın yeni gözdesi 
CortadoEspresso Bar 

Royal National 
Theatre’da 
bir Kıbrıslı 
Türk: 
Aykut Hilmi

Gazimağusa’da 2 ay 
önce hizmete başlayan me-
kan, kısa sürede Mağusa-

lıların uğrak adresi haline 
geldi
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“Kuzey Kıbrıs Eko -Agro 
Turizm Federasyonu” kuruldu

Kuzey Kıbrıs’taki eko ve agro tu-
rizmi tanıtmak, bu alanda farkındalık 
yaratmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Eko 
-Agro Turizm Federasyonu kuruldu.

Akdeniz Natura Eko Tarım Turizm 
Derneği, Bağlıkoy Eko Turizm Gö-
nüllüleri Derneği, Karpaz Eko Turizm 
Kooperatifi, Büyükkonuk Eko Turizm 
Derneği ile Lefke Turizm Derneği’nin 
üyesi olduğu federasyonun amaçla-
rı arasında özel sektör, küçük ölçekli 
çiftçiler ve hükümet arasında sürdürü-
lebilir eko-tarımsal turizm bağlantıla-
rının bir modelini geliştirmek var. 

Federasyon ayrıca eko tarım turizmi 
konusunda farkındalık yaratmayı, ye-
rel üreticileri desteklemeyi, geleneksel 
köy yaşamını ve Kıbrıs el sanatlarını 
korumayı, çevre ve kültür dostu özel 
ilgi turizmi faaliyetlerini destekleme-
yi, Kuzey Kıbrıs’ın doğal çevresini ve 
kültürel mirasını korumayı amaçlıyor.



ŞUBAT 2020 ŞUBAT 2020

8 9

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

NorthCyprus
UK

North Cyprus UK’ye konuşan CTP Genel Başkanı, Cumhurbaş-
kanı adayı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini 

ve kültürünü geleceğe taşımak için çalışacağını vurguladı

“Yurt dışındaki vatandaşlarımız Cumhurbaşkanlığı’nın derdi olmalı”

Filiz SEYİS
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Ge-

nel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı 
Tufan Erhürman, seçimin ardından gö-
reve gelmesi halinde Kıbrıs Türk hal-
kının varlığını, kimliğini ve kültürünü 
geleceğe taşımak için çalışacağını ifade 
etti.

   Erhürman, yurt dışındaki Kıbrıslı 
Türklerin de bu toplumun önemli bir 
parçası olduğunu vurgulayarak “Yurt-
dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kıb-
rıs ile olan bağlarının güçlendirilmesi, 
Cumhurbaşkanlığının derdi olmalıdır” 
dedi.

Tufan Erhürman, North Cyprus UK 
Gazetesi’ne Cumhurbaşkanlığı vizyo-
nunu anlattı.

Eş zamanlı üç alan...
Erhürman, Doğu Akdeniz ve Orta-

doğu’da gerginliğin hakim olduğunu, 
Kıbrıs içerisinde ise ekonomik ve yö-
netsel olarak sürdürülebilir olmayan bir 
yapı bulunduğunu anlatarak, bu realite-
lerden hareketle ne yapılması gerektiği 
üzerine kafa yorduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığının bugüne kadar 
çoğunlukla olduğu gibi sadece müza-
kerecilik makamı olmaması gerektiğini 
belirten Erhürman, eş zamanlı olarak 

üç alanla ilgili yoğun çalışmalar sürdü-
rülmesini gerektiren Cumhurbaşkanlığı 
vizyonunu şu ifadelerle anlattı:

Birinci aşama; kapsamlı çözüm
“Üç alandan birincisi elbette bugüne 

kadar gördüğümüz kapsamlı çözüme 

bir an önce ulaşma çabasının devamı-
dır. Çünkü ülkemizde çözümsüzlüğün 
getirdiği bir öngörülemezlik, bir belir-
sizlik vardır. 

Bu öngörülemezlik her insanımızı 
etkilemektedir. Yani iş insanını yatırım 
yaparken etkilediği gibi öğrencimi-

zi de geleceğini kurarken etkiliyor. O 
yüzden bir an evvel öngörülebilirliğe 
ulaşmamız lazım. O yüzden diyoruz 
ki birinci ayakta, yaşanan Crans Mon-
tana ve Berlin süreçlerinden sonra, 
Cumhurbaşkanlığı beşli konferansın 
toplanması için yoğun çaba gösterme-

lidir. Crans Montana’da Anastasiadis, 
‘Ben Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini 
kendi halkıma anlatamam’ diyerek ma-
sadan kalktı. Ancak siyasi eşitlik bir te-
mel parametreydi ve reddedilebilir bir 
şey değildi.

Bu nedenle, kapsamlı çözüme gitmek 
için beşli konferansı toplamalıyız ama 
öncesinde çok ciddi bir hazırlık evresi 
geçirmeliyiz ki temel parametre olan 
bir konudan dolayı çözüme ulaşmadan 
kalkmayalım. Çünkü bizim amacımız 
konferans olması değil, bizim amacı-
mız bir an önce çözüme ulaşmaktır.

İkinci aşama; doğrudan 
ticaret, direkt uçuş talebi

Eş zamanlı olarak sürdürmeyi hedef-
lediğimiz üç alandan ikincisi, 2004’te 
ve 2017’de çözüm iradesini ortaya 
koyan bir toplum olarak, yine tüm ça-
balarımıza rağmen çözüme ulaşmamız 
halinde doğrudan ticaret, direk uçuş 
gibi konularda bazı taleplerimizin ol-
masıdır.

Üçüncü aşama; iç konularda 
daha aktif bir cumhurbaşkanlığı

Bahsettiğimiz üçüncü alan ise, iç ko-
nularda daha aktif olunmasıdır. Bugü-
ne kadarki hükümet tecrübelerimizden 
bir şey gördük. 

Ülkemizdeki hükümetler maalesef 
ki kısa ömürlü hükümetlerdir. Yani 
istikrarlı hükümetler kuramıyoruz. 

Oysa ki ekonomideki, eğitimde-
ki, turizmdeki, sağlıktaki sorunları-
mız birkaç ayda çözülecek sorunlar 
değildir. Buralarda reformlara ihti-
yaç vardır. Reform da orta ve uzun 
vadeli plan demektir. Demek ki bi-
zim istikrara ihtiyacımız vardır. Hü-
kümetlerde istikrar sağlamak kolay 
görünmüyor. O zaman yürütmenin 
beş yıl kesintisiz görev süresi olan 
Cumhurbaşkanlığı ayağındaki istik-
rardan yararlanmamız lazım. Bu ne-
denle Cumhurbaşkanlığı’nın içeride 
de aktif olması gerekiyor. Cumhurbaş-
kanlığı hükümetlerle koordineli çalış-
mak zorunda ki hükümetlerin bozulup 
kurulmasında bir köprü vazifesi göre-
bilsin ve istikrarı sağlayabilsin”.

“Yurt dışında yaşayan vatandaş-
larımıza ihtiyacımız var”

Yurt dışında yaşayan Kıb-
rıslı Türklere yönelik 
vizyonunu da anlatan 
Erhürman, üçüncü 
ve dördüncü kuşak 
ile birlikte bağların 
zayıfladığını ancak 
bu bağların yeni-

den güçlendirilebileceğini vurguladı.
Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk-

lere ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden 
Erhürman, “Ancak biz hâlâ beyin göçü 
veriyoruz. Aynı zamanda iş insanları-
mızın da dışarılara kaydığını görüyo-
ruz. Oysa bizim yatırımlara ve istihda-
ma ihtiyacımız vardır. Ekonomimizin 
kendi ayakları üzerinde durabilmesi 
için bu insanların yaratacağı kaynakla-
ra ihtiyacımız vardır” dedi.

Önümüzdeki süreçte yurt dışındaki 
Kıbrıslı Türkler ile daha yakın temas 
içerisinde olunması gerektiğini ifade 
eden Erhürman, Kıbrıs’a gelmelerini 
teşvik edecek politikalar üretilmesi ge-
rektiğini söyledi.

“Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin sorunları bir paket ola-

rak ele alınmalı” 
Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hiç tatile gelmeyenin tatile gelme-

sini, tatile gelenin buradan ev almasını, 
ev alanın da buraya yerleşmesini sağla-
mamız lazım.

Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklere yö-
nelik politikalar ortaya konulması ve 
bunların uygulanması için de istikrara 
ihtiyaç vardır.

Teşvikleri, vergi uygulamala-
rını gözden geçir-

m e -

miz gerekiyor. Bunlar birkaç ayda 
yapılacak işler değildir. Bu nedenle, bu 
konuda da Cumhurbaşkanlığı önem-
li bir mevkidir. Yurt dışında yaşayan 
Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs ile olan bağ-
larının güçlendirilmesi zaten Cumhur-
başkanlığının derdi olmalı.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk-
lerle ilgili bir paket çalışılmalı. Asker-
lik sorunundan, iş insanlarının buraya 
geldiklerinde yaşadıkları bürokrasi 
sorunlarına kadar yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın tüm sorunları bir pa-
ket olarak ele alınmalı”.

   
“Brexit, doğrudan ticaret ve 

uçuşlar başlayacak demek değil”
İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeli-

ğinden çıkması ile doğrudan ticaret ve 
direkt uçuşların konuşulmaya başlan-
ması ile ilgili de değerlendirmelerde 
bulunan Erhürman, “Brexit dahil orta-
ya çıkan her yeni ihtimal elbette değer-
lendirilmeli. Ancak AB ülkesi olmayan 
ülkelerle de doğrudan ticaret ve direk 
uçuşlar konusunda sorunlarımız vardır. 
Yani İngiltere’nin üyelikten çıkması 
sorunların çözümü demek değildir” 
dedi. 

“İSTİKRARA İHTİYAÇ VAR”… 
CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaş-
kanı Adayı Tufan Erhürman, “Yurt 
dışındaki Kıbrıslı Türklere yönelik 

politikalar ortaya konulması ve 
bunların uygulanması için istikrara 

ihtiyaç vardır. Teşvikleri, vergi uygu-
lamalarını gözden geçirmemiz gere-
kiyor. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin, Kıbrıs ile olan bağlarının 
güçlendirilmesi zaten Cumhurbaş-

kanlığının derdi olmalı. Yurt dışında 
yaşayan Kıbrıslı Türklerle ilgili bir 
paket çalışılmalı. Askerlik sorunun-
dan, iş insanlarının buraya geldikle-
rinde yaşadıkları bürokrasi sorun-
larına kadar yurt dışında yaşayan 

vatandaşlarımızın tüm sorunları bir 
paket olarak ele alınmalı” dedi.
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BİR İNSAN BİR HAYAT

Levent Ruso
Futbol ve iş hayatında, önemli 
başarılar elde eden bir isim;

Levent Ruso’nun adını hem Kıb-
rıs’ta hem de Londra’da duymayan 
yoktur.  57 yıllık yaşamında futbol ve 
iş hayatında elde ettiği başarılarla bi-
liniyor. 

Levent Ruso, sporcu bir aileden 
geliyor. Küçük Kaymaklı’nın efsane 
futbolcularından ve milli mücadele 
tarihimizin sembol isimlerinden Şehit 
Hüseyin Ruso’nun yeğeni olan Ru-
so’nun babası Hasan Ruso ise yıllarca 
futbol oynayıp, hakemlik yaptıktan 
sonra birçok kurumda yöneticilik gö-
revini üstlendi. 

Uzun yıllar yürüttüğü Atletizm Fe-
derasyon Başkanlığı dönemi, en dik-
kat çekici göreviydi. Annesi Melek 
Ruso onun her zaman büyük destekçi-
si oldu. Kardeşi Gürol Ruso da bir dö-
nem Küçük Kaymaklı futbol takımın-
da top koşturdu ve kupa şampiyonluğu 
yaşadı.

1962’de doğan Levent Ruso tam 1 
yaşındayken, 1963 olayları nedeniyle 
ailesi ile birlikte Kaymaklı’dan göç 
etmek zorunda kaldı. 1974’e kadar sü-
ren zor koşullarda mahalle aralarında 
futbol oynayan Levent Ruso’nun bu 
tutkusu 1977’ye kadar mahalle ara-
larında ve okul takımlarında yapılan 
maçlarda devam eder. 

1978-79 sezonunda, 16 yaşında K. 
Kaymaklı A takımında oynama şere-
fine erişir. K. Kaymaklı’da tam sekiz 
sezon futbol oynar ve kısa sürede o 

takımın efsanesi olur, Kulübün resmi 
marşında amcası Şehit Hüseyin Ruso 
ile birlikte anılır. 

Bu sekiz sezonda K. Kaymaklı ile 
birlikte iki lig ve iki kupa şampiyon-
luğu yaşar. Ligde ve çeşitli turnuva-
larda gol kralı olur. O yıllarda gol 
krallığını hiç kimseye bırakmayan 
Kaptan Erbay’ın elinden 1981-82 yı-
lında gol krallığını ilk defa o alır ve o 
sezonun gol kralı olur. 

Levent Ruso, 17 yaşında Genç, 
Ümit ve A milli takım olmak üzere 
her seviyede Kuzey Kıbrıs’ı temsil 
etme gururuna ulaşır. 1980’de İz-
mir’de yapılan İslam Oyunları’nda 
KTFD’nin milli formasını başarı ile 
terletir. Futbol hayatının en önemli 
anılarından biri de 29 Ekim 1980’de 
Girne’de oynanan Kıbrıs Türk Federe 
Devleti Ümit Milli Takımı ile Türkiye 
Ümit Milli Takım maçıdır. O maçta 
Levent’in attığı golle KTFD Ümit 
Milli Takımı sahadan 1-0 galip ayrılır. 
1986 yılında MTG’ye karşı oynanan 
ve attığı golle takımının kupa şampi-
yonu olmasına yardımcı olduğu final 
maçı ise onun Kıbrıs’ta ve Küçük 
Kaymaklı forması altındaki son maçı 
ve başarısı olur.

Eğitim hayatı
Levent Ruso’nun futbolda bu ba-

şarıları elde ederken, eğitimini de 
devam ettirir. 1974’ten hemen sonra 

Türk Maarif Koleji’nin yeni binasın-
daki ilk öğrencilerinden olur. Liseyi 
bitirdikten sonra Ankara’da ODTÜ 
İstatistik bölümünde eğitimine devam 
eder ancak her hafta sonu Kıbrıs’a 
uçarak futbol oynamak Türkiye’deki 
eğitimini zorlaştırır. Futbolu daha ön 
planda tutarak Kıbrıs’a döner ve Türk 
Öğretmen Koleji’ne girer. Oradan me-
zun olarak öğretmen olmaya hak ka-
zanır. Mezuniyet sonrası askere gider. 
1986’da askerden çıktıktan sonra onu 
yeni bir hayat beklemektedir.

Londra macerası
Levent Ruso askerlik sonrası zor 

ve radikal bir karar alır, 8 yıl süren 
K. Kaymaklı’daki futbol macerasını 
sonlandırır. İlk ve ortaokul yıllarından 
tanıdığı ve sonradan sevdiği, Kıbrıs’ta 
bir dönemin rekortmen atletlerinden 
olan Gaye Süvari’yle yaşamını bir-
leştirerek Londra’da yeni bir hayata 
başlar. 

Bugüne kadar mutlu devam eden bu 
evlilikten Mert ve Mete isimli iki oğlu 
olur.

Tabii ki Levent Ruso, Londra’ya 
geldikten sonra da futboldan kop-

maz. Bir süre daha faal futbolculuk 
hayatına devam eder. Londra’da Türk 
Ligi’nde birçok takımda futbolcu ve 
antrenör olarak görev yapar. Sahalara 
veda ettikten sonra Türk Toplumu Fut-
bol Federasyonu’nda yönetici olarak 
yakın bir geçmişe kadar aktif görev 
alır. Şimdilerde de bu uzun hizmetin 
neticesinde federasyonun onur kuru-
lunda görev yapıyor. Ayrıca organiza-
törlerinden olduğu bir veteran futbol 
grubunda hobi olarak, sağlık ve sosyal 
amaçlı spor yapmaya devam ediyor.

İş yaşamı
Levent Ruso futbolda olduğu gibi iş 

yaşamında da hep başarıları ve efen-
diliği ile öne çıkar. Kıbrıs’ta kısa bir 
dönem Latifoğlu Denizcilik Şirke-
ti’nde yaptığı staj ona Londra’da yeni 
kapılar açar. O yıllarda Londra’da 
tanınmış denizcilik şirketi olan Emel 
Shipping’de işe başlar. 

Daha sonra Traverway Maritime, 
Fama Shipping ve uzun yıllar Euro-
medMaritime şirketinde çalışır. Son 
6 yıldır ise Genel Koordinatör olarak 
görev yaptığı Dophin Movers Ltd’de 
iş hayatına devam ediyor.
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Sizinbir Ada’nızvar.
Burada bambaşka

bir hayat var.

Royal National Theatre’da bir Kıbrıslı Türk: 

Aykut Hilmi
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Kıbrıs’ın Ötüken köyünden bir 
baba ve İtalyan bir annenin oğlu 
olarak Londra’da doğup büyüyen 
Aykut Hilmi, tiyatro, film ve dizi 
oyuncusu olarak dikkat çekiyor. 
Dünyanın sayılı tiyatro salonların-
dan biri olan Royal National Theat-
re’de geçmişte sahne alan ilk Türk 
olma özelliğini de elinde bulun-

duran Aykut Hilmi “Fram” isimli 
oyunda İmran isimli bir şairi can-
landırmıştı. Aykut Hilmi, Tony rolü 
ile sahne aldığı “Saturday Night 
Fever” isimli tiyatro oyunu İngil-
tere dışında sahnelendiği Almanya 
ve İskandinav ülkelerinde de beğeni 
toplamıştı.Mamma Mia” adlı film-
de, Meryl Streep, Pierce Brosnan 

ve Colin Firth ile birlikte rol aldı. 
Grafik tasarımı eğitiminin ardından 
drama konusunda yüksek lisans ya-
pan Aykut Hilmi, filmde Streep’in 
genç sevgilisi Carlos’u canlandırdı.

Bu yılın başında çıkan ve bir tak-
si şoförünü canlandırdığı son filmi 
Wonder Woman 1984 ile izleyenle-
rin beğenisini kazanan Hilmi, 2018 

yılında da yine taksi şoförü Hakan’ı 
canlandırdığı Jack Ryan dizisinde 
de başarılı bir performans göster-
mişti.Aykut Hilmi İngiltere’nin en 
uzun TV dizilerinden biri olan East 
Enders’de 2012 yılında 9 bölüm-
de rol almıştı. Hilmi bugüne kadar 
10’u aşkın tiyatroda ve 20’yi aşkın 
TV dizi ve filmde rol aldı.
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KKTC turizmi, “Destinations Londra 2020 Fuarı”nda tanıtıldı 
KKTC Turizm ve Çevre Ba-

kanlığı, Birleşik Krallık’ta 2020 
yılına yönelik tanıtım ve reklam 
çalışmalarını sürdürüyor.

Turizm Bakanlığı, Manc-
hester’de 16-20 Ocak 2020’de 
gerçekleştirilen ‘Destinations 
Manchester 2020 Fuarı’nın ar-
dından 30 Ocak-2 Şubat tarihle-
ri arasında Londra’da Olimpia 
Fuar Alanı’nda her yıl düzenle-
nen ‘Destinations London 2020 
Fuarı’nda yaklaşık 40 metreka-
relik bir alanda özel yapılmış 
tanıtım standında KKTC turiz-
mini tanıttı.

Yaklaşık 53 bin kişi tara-
fından ziyaret edilen fuarda, 
KKTC standına yoğun ilgi 
oldu. 

Stantta yer alan tur operatör-
leri ‘Cyprus Paradise’ ve ‘A1 
Cyprus’ yöneticileri, fuar süre-
since ziyaretçilerin, KKTC’nin 
standına gösterdiği ilgiden çok 
mutlu olduklarını ifade ederek 
fuar alanında almış oldukları 
birçok rezervasyona ek olarak 
ofislerinde de telefon yoğunlu-
ğu yaşandığını kaydetti.
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Kıbrıslı Türklerin İngiltere’deki başarı sim-
gesi Dr. Teoman Sırrı, başarısını doğup büyü-
düğü şehir olan Mağusa’da aldığı eğitim ve 
gördüğü disipline borçlu olduğunu söyledi

“Mağusa, benim annem ve babam gibidir”

Yurt dışındaki başarılarıyla Kıbrıslı 
Türklerin övünç kaynağı olan Dr. Te-
oman Sırrı, başarısını doğup büyüdüğü 
şehri Mağusa’ya borçlu olduğunu söy-
ledi. 

Başarılarını Mağusa’da aldığı eğitim 
ve gördüğü disipline borçlu olduğuna 
vurgu yapan Dr. Sırrı, 1963 yılında ay-
rıldığı memleketinin günümüzde bazı 
güzel alışkanlıklarını kaybettiğini üzü-
lerek anlattı. 

2005 yılında başarılarından ötürü 
Backingham Sarayı’nda düzenlenen 
törende Prenses 2’nci Elizabeth’in elin-
den İngiliz İmparatorluğu (MBE) Onur 
Nişanı alan Dr. Teoman Sırrı, Kıbrıs’tan 
ayrıldığı 1963 yılına göre günümüzde 
bazı olumsuz değişikler yaşandığını 
gözlemlediğini bildirdi. 

Sırrı, Kıbrıs’ta geçmişe göre alkol ve 
uyuşturucu kullanımının çok yaygın-
laştığını, kurallara eskisi gibi uyulma-
dığını, yaya geçidindeki yayalara yol 
verilmediğini, çöplerin yere atıldığını 
ve çevre temizliğinin sadece devletten 
beklendiğini söyledi. 

Mağusa’dan Amerika’ya
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e 

konuşan Dr. Teoman Sırrı, 1948 yılın-
da Mağusa’da doğduğunu söyledi. 

Namık Kemal Lisesi’nde öğrenciy-
ken aldığı American Field Bursu (AFS) 
ile lise tahsiline Amerika’da devam 
ettiğini belirten Sırrı, daha sonra lise 
eğitimini İngiltere’de tamamladığını 
söyledi. Dr. Sırrı, Londra Üniversite-
si’nden BSC Honors unvanı ile Fizyo-
loji ve Biyokimya bölümünden mezun 
oldu. Medikal araştırma bursu ile Far-
makoloji üzerine master programını 
Distinction seviyesinde tamamladı. 
Londra Üniversitesi’ne bağlı St. Mary 
Imperial Tıp Fakültesi’nden 1980 yı-
lında mezun oldu. St. Ann’s Hastane-
si’nde 3 yıl süre ile psikiyatris olarak 
çalıştı. Dr. Sırrı daha sonra Dermatoloji 
ve Psikoloji alanında ihtisas yaptı. 

Dr. Teoman Sırrı mesleki eğitim ala-
nında bir ilke imza atarak İstanbul Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi’nde 3 ay staj ya-
pıp böylece İngiliz Tıp Fakülteleri’nin 
Türkiye tıp eğitimini tanımalarının 
önünü açtı. Aynı dönemde Türkiye’ye 
İngiliz vatandaşlarının girişlerinde 8 
adet aşının yapılması talep edilirken 

Dr. Teoman Sırrı, bu kuralın kaldırıla-
rak İngiliz vatandaşlarının Türkiye’ye 
daha kolay seyahat edebilmelerinin 
önünü açtı.

Dr. Teoman Sırrı, 1992-1996 yılları 
arasında Bursa Uludağ Tıp Fakültesi’n-
de misafir profesör olarak çalıştı. Uyuş-
turucu ve madde bağımlılığı konusun-
da çok duyarlı olan Dr. Teoman Sırrı, 
İngiltere Parlamentosu’nun uyuşturucu 
konusundaki tıp danışmanıdır.  

Meslek hayatına ilave olarak Lond-
ra’da futbol ve voleybol takımları ku-
ran Sırrı, Kıbrıs ve Türkiye’deki sağlık 

ocaklarına malzeme yardımında da 
bulundu. Dr. Teoman Sırrı, Mağusa’ya 
yaptığı katkılardan dolayı “Şehrin Al-
tın Anahtarı” ödülüne sahip. Bu ödüle 
sadece Dr. Teoman Sırrı ve TC eski 
Başbakanları’ndan Bülent Ecevit layık 
görüldü. 

2’nci Elizabeth’den 
Onur Nişanı aldı

Sırrı, tıp alanına verdiği hizmetlerden 
ötürü 2005 yılında Kraliçe 2’nci Eliza-
beth’in elinden Backingham Sarayı’n-
da düzenlenen törenle İngiliz İmpara-

Ahmet İLKTAÇ

torluğu Onur Nişanı beratını aldı. 
Dr. Teoman Sırrı’nın Londra Üniver-

sitesi, St. Mary Hastanesi mezuniyetin-
de aldığı diploma da kendisine Kraliçe 
1’nci Elizabeth tarafından takdim edil-
di. 

2012 yılında Londra’da faaliyet gös-
teren Türkiye Araştırmaları Merkezi 
tarafından “ Yılın Doktoru” seçilen Dr. 
Sırrı, bu ödülü dönemin İngiltere Baş-
bakan Yardımcısı Nick Clegg’den; aynı 
ödülün ikincisini ise 2013 yılında dö-
nemin İngiltere Sağlık Bakanı Jeremy 
Hunt’tan aldı. 

İngiltere’deki tüm tıp doktorlarının 
bağlı olduğu Britanya Tıp Derneği’nin 
Başkan Yardımcılığı görevini yürüten 
Sırrı, birçok çevre tarafından yurt dı-
şında yaşayan en başarılı Kıbrıs Türk 
olarak gösteriliyor.

Başarılı Kıbrıslı Türk Dr. Teoman 
Sırrı’nın eşi Esin Sırrı, Makine Mühen-
disliği alanında doktora yaptı, çocukla-
rı Sinem mimar, Saner ise makine ve 
akustik mühendisi. Dr. Teoman Sırrı, 

iki torun sahibidir. Bir süre önce Har-
ringay bölgesindeki kliniğini kapatan 
Dr. Sırrı, halen Consultant Health Ad-
visor olarak çalışıyor. 

“Mağusa’ya hak 
ettiği değer verilmeli”

Sırrı, Mağusa’nın kendisi için çok 
özel bir yeri olduğunu her fırsatta söy-
ledi. Sırrı, “Mağusa benim doğduğum 
büyüdüğüm yerdir. Yani aslında Ma-
ğusa benim annem ve babam gibidir” 
diyor. 

Bir başarısı varsa bunu Mağusa’da 
aldığı eğitim ve gördüğü disipline 
borçlu olduğunu yineleyen Sırrı, çocuk 
yaşlarda yaptığı izciliğin bundan büyük 
payı olduğunu belirtiyor. Dr. Sırrı, Ma-
ğusa’nın hak ettiği değeri görmediğini 
de düşünüyor ve Mağusa’ya hak ettiği 
değerin verilmesi gerektiğini söylüyor. 

Dr. Teoman Sırrı, Kıbrıs’ta gördüğü 
bir başka hususun ise her şeyin hükü-
metten beklenmesi olduğunu belirtti ve 
“Aslında devlet biziz. Bu anlayışla ha-

reket etmeliyiz. Eksik varsa biz kendi-
miz de yapacağız. Her şeyi hükümetten 
beklememek lazımdır” dedi. 

Konuyla ilgili olarak Kasım 1963’te 
suikastta hayatını kaybeden Amerika 
Birleşik Devlet’inin 35’nci Başkanı 
John F. Kennedy’nin bir sözünü payla-
şan Sırrı,  “ ‘Sen sorma bugün hükümet 
benim için ne yapacak. Sen de ki ben 
bugün hükümet için ne yaptım?’” .

“Uyuşturucu satanlar yakalansın”
Dr. Teoman Sırrı, Kıbrıs’ta alkol ve 

uyuşturucu kullanımının çok yaygın-
laştığını üzülerek belirtti. İzlenimleri-
ne göre Kıbrıs’ta genelde birkaç gram 
uyuşturucu kullanıcılarının polis tara-
fından tutuklandıklarını anlatan Sırrı, 
önemli olanın uyuşturucu mafyalarının 
ve uyuşturucu satıcılarının yakalanma-
sı olduğunu dile getirdi.  Kıbrıs’tan eği-
tim için ayrıldığı 1963 yılı ile bugünü 
karşılaştırmasını istediğimiz Dr. Teo-
man Sırrı, kendisi en çok üzen farklılı-
ğın Mağusa’da denize girdikleri sahilin 

artık kapalı olmasını olduğunu söyledi. 
Mağusa’nın eski düzeninin kalmadı-

ğına da değinen Sırrı, “Kurallara eski-
den olduğu gibi uyulmuyor. Örneğin, 
İngiliz Dönemi’nde yaya geçitlerinde 
yaya olduğunda tüm araç şoförleri du-
rurdu. Şimdi yaya geçidinde duran ara-
ba kalmadı” dedi. 

Sırrı, şöyle devam etti:
“Artık her yere çöp atılıyor ve bu 

çöplerin temizlenmesi devletten bekle-
niyor. Yani halkımız bence biraz şımar-
dı. Benim gördüğüm artık birçok kişi 
sadece kendini düşünmeye başladı”.

“MAĞUSA, HAK ETTİĞİ 
DEĞERİ GÖRMÜYOR”… 
Dr. Teoman Sırrı, Mağu-

sa’nın kendisi için çok özel 
bir yeri olduğunu belirte-
rek “Mağusa benim doğ-

duğum büyüdüğüm yerdir. 
Yani aslında Mağusa benim 

annem ve babam gibidir” 
dedi. Dr. Sırrı, Mağusa’nın 
hak ettiği değeri görmedi-
ğini ifade ederek Kıbrıs’ta 

her şeyin hükümetten 
beklenmesini eleştirdi. 

Sırrı, “Aslında devlet biziz. 
Bu anlayışla hareket etme-
liyiz. Eksik varsa biz kendi-
miz de yapacağız. Her şeyi 
hükümetten beklememek 

lazımdır” dedi.
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Lefke Turizm Derneği ile Doğa Dostları Derneği’nin yürüttüğü proje kapsamında etkinlikler yapıldı

İki toplumun diyaloğu 
ve projeleri güçleniyor

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Si-
vil Toplum İş Başında VI Hibe Programı 
kapsamında finanse edilen ve Lefke Tu-
rizm Derneği ile Doğa Dostları Derneği 
(Friends of Nature) tarafından yürütülen 
‘İki Toplumlu Diyalog’ projesinin, etkin-
likleri yapıldı. 

İlki 10 Kasım Pazar günü Lefke ve 
köylerinde gerçekleştirilen etkinliğin, 
ikincisi Platres köyünde düzenlendi. 

Etkinlikler çerçevesinde, Lefke ve çev-
resinden gençlerle birlikte Kıbrıslı Rum 
katılımcılar ve 11 derneğin 35 temsilcisi, 
önce Lefke’ye ardından da Trodos böl-
gesindeki Platres köyüne tur düzenledi. 

Lefke’deki etkinlik kapsamında, Adım 
Adım Lefke tanıtım turu, hurma festiva-
line katılım ve eko köy Bağlıköy ziyaret 
edildi. Platres’teki etkinlikte ise, gru-
bu karşılayan Platres Toplum Konseyi 
Başkanı Panayiotis Papadopoulos, Tro-
dos turizm tarihi ve yörede yaygın olan 
lavanta yetiştiriciliği hakkında bilgiler 
paylaştı. Ardından, Millomeris Şelalesi 
gezildi. 

Öğleden sonra yerel dernek üyeleri ile 
bir araya gelen grup, bölgedeki iki top-
lumlu çalışmaların geliştirilmesi ve daha 
çok ortak etkinlik düzenlenmesi konu-
sunda fikir birliğine vardı. Daha sonra 
köy merkezi ve civarını gezen grup ak-
şam Lefke’ye döndü.

Lefke’ye muflon, Afrodit heykelleri  
ve farklı sanat çalışmaları

Lefke Turizm Derneği Hasan Karlıtaş, 
şu konuları vurguladı:

“Proje, Lefke’deki sivil toplum hare-
ketinin en önemli projelerinden biridir. 
Proje kapsamında, yerel festivallerin 
uluslararası kimlik ve toplumsal barış 
amaçlı olarak desteklenmesi, Lefke il-
çesine muflon, Soli ören yerine Afrodit 
heykellerinin yapılması, sokak sanatları-
nın etkili bir şekilde kullanımı, Soli kuğu 
mozaiği sanat çalışması, iki toplumlu 
gençlerin 20 sefer ortak aktivite düzenle-
mesi, web ve sosyal medyada etkili hare-
ketlenmeler ve diyalog geliştirici kültür, 
sanat anlamında tanıtımı yapılması he-
deflenmektedir. Önümüzdeki senelerde, 
Lefke, somut ve kalıcı işlerle bu proje 
vasıtası ile adından söz ettirecektir”.

Sizce aşk nedir? Sözlükler herhangi 
bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve 
bağlılık duygusu olduğunu yazıyor peki 
sizin için ne anlam ifade ediyor?

Şubat ayı kapıda. Dolayısıyla Sev-
gililer Günü de… Her yıl şubat ayının 
yaklaşması ile birlikte akıllarda soru 
işaretleri çoğalmaya başlar. Biz de 14 
Şubat öncesinde bu konuyu sizlerle 
biraz daha derinlemesine ele alalım 
istedik. Birçok kişi için aslında yapıla-
caklar belli; sabahın erken saatlerinde 
en sevdiği çiçeklerle oluşturulmuş bir 
aranjman gönderilecek ve akşam için 
güzel bir restoranda yer ayırtılacak. Ta-
bii hediyeyi de es geçmemek lazım! Bir 
de küçük bir hediye alınacak.

Bazı kişiler bunları biraz klişe fikirler 
olarak görebilir. O zaman onları şuraya 
doğru alalım; Sevgililer Günü İçin İl-
ginç Hediyeler Daha farklı hediyeler ile 
sevgilisini şaşırtmak isteyenler elbette 
olabilir. Ancak yemek, çiçek ve hediye 
olayının bir klasik olduğunu düşünenler 
için elimizden geldiğince yardımcı ol-
maya çalışacağız bu yazımızda.

Sevgililer Günü İçin Klasik ama 
Şık Ne Hediye Alınır?

Sevgi denince akla ne gelir? Aşkın 
insan bünyesine hissettirdikleri o kadar 
derin ve karmaşıktır ki, bilhassa bu duy-
guyu yaşarken manalandırmak oldukça 
güçtür. Çoğu kişi aşkını kaybettiğinde 
anlar aşık olduğunu. Aşk; varken kıy-
meti bilinmesi gereken en önemli his-
tir. Sevgililer Günü ise aşkın günüdür. 
Aşkın en yoğun yaşandığı, sevgililerin 
birbirlerine olan hislerini en saf ve gü-
zel hali ile yaşadıkları zamandır…

Aşk ve Sevgililer Günü denince ise 
akla iki kelime geliyor; çiçek ve çiko-
lata! Çiçekler ve çikolatalar tüm özel 
günlerde olduğu gibi, Sevgililer Gü-
nü’nde de oldukça talep gören seçenek-
ler. En sevdiği çiçeklerle güne başlayan 
sevgilinizin mutluluğunu görmek için 
sabırsızlanmaya başladınız mı?

Çikolata aşık olma hormonu 
salgılıyor!

Evet, çikolata dedik. Konunun çiko-
lata ile ne alakası var canım! diye düşü-
nüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz. Bi-
lim adamlarının aşkın molekülü olarak 
nitelediği feniletilamin hormonunun 
çikolata yedikten sonra artışa geçtiğini 
unutmayın. Çikolatanın birçok faydası 
olduğu (çok fazla tüketmemek kaydıy-
la) biliniyor zaten ancak aynı zamanda 
afrodizyak ve serotonin etkisi de oldu-
ğunu biliyor muydunuz?

Ayrıca çikolata sadece serotonin ve 
endorfin salgılamıyor; bir de feniletila-
min salgılanmasına neden olduğundan 
bahsettik. Feniletilamin, aşkın kimyası 
denince ilk akla gelen madde. Akla ilk 
gelmesinin sebebi de aşık olma eşiğini 

bir hayli yükseltmesi. Araştırmacılar, 
aşıklarda kalp atışlarının hızlanması, 
ellerin terlemesi ve zor soluk alıp ver-
me gibi tepkileri beyinde yüksek dozda 
feniletilamin salgılanmasına bağlıyor-
lar. Bu hormonun bir adı da ‘aşkın mo-
lekülü’

Bir bilim ve teknoloji dergisinde 
yayınlanan makalede de feniletilamin 
hormonu şu şekilde anlatılıyor: “İlk 
görüşte aşktan sorumlu kimyasaldır. 
Görsel uyanlar şahmınım artırıyor. Aş-
kta ortaya çıkan göz bebeklerinin bü-
yümesi, karında kan çekilmesine bağlı 
kramp tarzı duygu, dudaklarda ve cinsel 
organlarda kanlanmanın artması gibi et-
kilere neden oluyor.” Çikolata yedikten 
sonra bu hormonun arttığının gözlem-
lenmesi sizce de ilginç değil mi? Yani 
çikolata yemek bir bakıma aşık olmak 
gibi!

İşte tam da bu sebepler dolayısıyla 
Sevgililer Günü’nün favori hediyesi 
tabii ki çiçek ve çikolatadır. İnternet-
te birkaç fotoğraf aratarak kendiniz de 
görebilirsiniz, her romantik karede bir 
çiçek, bir de çikolata vardır mutlaka. 
Afrodizyak etkili, mutluluk hormonu 

salgılatan, tatlı yiyip tatlı konuşturan 
çikolatalar, tüm romantik anlarımızın 
şahitlerinden adeta. Bir şeyin hem bu 
kadar etkili hem romantik hem de lez-
zetli olmasıı, onu en sevdiğimize hedi-
ye etmek için oldukça etkili bir sebep.

Çikolatanın Hediye Olarak 
Verilmesi Geleneği

Peki bir yiyeceğin romantik hediye 
olarak verilmesi adeti ilk nasıl başla-
mıştır sizce? Şimdilerde kalpli, güllü 
kekler, çikolatalar ve kurabiyeler ile 
hazırlanan Bonnyfood ürünleri bize 
oldukça romantik anlar yaşatabiliyor. 
Peki bu olayın çıkış noktası ne olmuş-
tur?

İnternette yer alan bazı kaynaklara 
göre; aşk, mutluluk, heyecan gibi duy-
guları harekete geçiren çikolatanın özel 
günler için iyi bir hediye seçimi olması 
geleneği ise Aztekler’e dayanıyor. Kül-
türel ve mitolojik olarak bizlere olduk-
ça zengin bir miras bırakmış olan Az-
tek Halkı, 14. ve 16. yüzyıllar arasında 
yaşamış. Bize bıraktıkları en tatlı miras 
ise hiç şüphesiz çikolata!

Ancak Aztekler zamanında yazının 

bulunmaması bu konu ile ilgili verilen 
bilgileri kısıtlıyor. Keşfi M.Ö 1500’lere 
dayanan çikolata, ilk zamanlarda bir 
“acı içecek” olarak tüketiliyormuş. 
Aşk, romantizm ve tutkunun meyvesi 
olarak adlandırılan çikolata Aztekler’de 
afrodizyak etkisi nedeniyle evlilik ayin-
lerinde kullanılırken; bu uygarlıklar 
içeceğin rahatlatıcı ve yorgunluk hissini 
azaltıcı özelliğini deneyimleyip, bunun 
tanrılarca bir lütuf olarak dünyaya gön-
derildiğine inanırlarmış.

Mayalar, bu içeceğin üst tabaka dışın-
dakiler tarafından içilmesini istemiyor. 
Yani anlayacağınız oldukça kıymetli bir 
gıda. Amerika kıtasının keşfi ile birlikte 
dünya geneline yayılması hızlanan çi-
kolata, zamanla herkesin ulaşabileceği 
bir besin haline geliyor. Ancak kıymeti 
hala aynı. Belki sadece üst tabakaya hi-
tap etmiyor ancak bir hediye olarak da 
oldukça kıymet görüyor.

Bütün bunlar birleşince tarihi me-
tinlerin ve bilim adamlarının onayı ile 
çikolatanın aşk yiyeceği olduğu kanıt-
lanmış oluyor. E çiçeğin de mutluluk 
yarattığı ve aşkın sembolü olduğu aşi-
kar. Hem de yüzyıllardır…

14 Şubat Yaklaşırken



ŞUBAT 2020

23

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

ŞUBAT 2020

22

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

Adı yalancı 
kendi şifacı

Kuzey Kıbrıs’ta sadece 
Yeşilköy’de yetişen yalancı 
portakal, aslında adıyla her-

kesi aldatıyor
Süs olarak kullanılan ‘Yalancı Portakal’ şifa saçıyor. 
İçerdiği vitaminler ile ağrıları azaltan yalancı portakal 

adeta deva oluyor. Yeşilköy’deki Kadı Restoran önünde 
büyüyüp kocaman bir ağaç halini alan Yalancı Portakal’ın 
yıllar sonra şifa dağıttığı anlaşıldı. 

Bu ağacın meyvesinin yurt dışında birçok ülkede diz ağ-
rıları, kireçlenme, yorgunluk, stres ve çeşitli sebeplerden 
oluşan eklem ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor. Doğal şifanın 
görünümü portakala benzediğinden adına yalancı portakal 
deniyor. Bilimsel adı ise, maclura pomifera.

Yenmiyor, özü merhem yapılıyor
Kesinlikle yenerek tüketilmemesi gereken bu meyvenin 

ezilerek merhemi yapılıyor. Meyvenin salgıladığı süt özüyle 
beraber kıvama gelerek merheminin ağrıyan yere sürüldüğü 
ifade ediliyor.

Kireçlenmeye iyi gelen mucize meyve Yalancı Portakal 
ağacının Kuzey Kıbrıs’ta sadece Yeşilköy’de olduğu söy-
leniyor. Anavatanı Amerika olan bu ağacın sulak yerlerde 
yetiştiği belirtiliyor.

Yalancı portakal, kapalı tohumlar türünden familya olarak 
dutgiller cinsinden bir meyve türü olarak biliniyor. Koparıl-
dığı veya kesildiği zaman süt görünümlü sıvı akıtan bu mey-
ve, 10-15 santimetre çapında pütürlü yuvarlak görünümüyle 
portakala benziyor. 
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Mağusa’nın yeni gözdesi 
CortadoEspresso Bar 

Gazimağusa’da 2 ay önce hizmete başlayan mekan, kısa sürede Mağusalıların uğrak adresi haline geldi
Ahmet İLKTAÇ

Gazimağusa’da Salamis Yolu üze-
rinde yaklaşık 2 ay önce hizmete giren 
CortadoEspresso Bar, enfes ve nitelikli 
kahveleri, ev yapımı yiyecekleri ve sı-
cak atmosferiyle kısa sürede kentin en 
gözde mekânı haline geldi. 

Gazimağusa’da farklı yaş grupların-
daki insanların bir araya gelip sohbet 
fırsatı yakaladıkları Cortado’da yiye-
cek ve içeceklerinde kalite ve hijyen-
den asla ödün vermiyor. 

Aksan ve Akay: Ev ortamı 
oluşturmaya çalıştık

Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e 
konuşan CortadoEspresso Bar işletme-
cileri Fatih Akay ve Aygün Aksan, Cor-
tado’nun bir İspanyol latesi olduğunu 
ve işyerlerinin ismini de buradan gel-
diğini söyledi.

İşletme sahipleri, CortadoEspresso 
Bar ile endüstriyel tasarımın yeni bir 
ses yeni bir görsel formatında olduğu-
nu ve müşterilerinin bu görsel güzelliğe 
harika tepkiler verdiklerini dile getirdi. 

CortadoEspressoBar işletmecileri, 
günümüz yaşamına uyumlu olarak bi-
reyci değil, kollektif bir çalışma alanı 
yaratıp, herkesin güçlü olduğu alanları 
birleştirerek uyumlu ve haklara saygılı 
bir iş alanı yaratmaya, şirketin sadece 
kendini besleyen bir kurum olmaktan 
çıkarak, sosyal çevrelerini iyileştiren 
bir girişimci konumuna gelmesinin 

kendileri için değerli olduğunu bildirdi. 
Aksan ve Akay şöyle devam etti: 
“Yerli üreticilerden sağladığımız ev 

yapımı pastalar,kekler sağlıklı ürünler 
ve tedarik ettiğimiz nitelikli kahvemiz-
le, genç kuşakla beraber kaliteli iş gücü 
mekânın herkesi kabullenici yapısı,-
dünya görüşümüze paralel bir yakla-
şımla ilerlemektedir”. 

“Her yaş grubu insanlar 
Cortado’da buluşabiliyor”

Aksay ve Aksan, Cortado’yu anlatır-
ken şu ifadelere yer verdi:

“Cortado, arkadaş ve aile çevremi-
zin de buluştuğu bir nokta haline geldi. 
Günün sonunda farklı çevrelerden; ço-
cuklu aileler ve her yaş grubundan in-
sanlar Cortado’da buluşuyor. Kısa süre 
içerisinde güzel ve kaliteli bir atmos-
fer  yakaladık. Tabii ki her geçen gün 
kendimizi daha da geliştirerek, kaliteli 
hizmetten ödün vermeden bu güzel at-

mosferi devam ettirmeye çalışacağız”. 
Aygün Aksan ve Fatih Akay, ileriki 

hedeflerinin ise, Kıbrıs insanına nite-
likli kahveyi sunmakla beraber tüm 

ada genelinde oluşturacakları şubelerle 
genç beyinlere daha çok istihdam sağ-
lamak ve kahve kültürünü yediden yet-
mişe yaymak istediklerini dile getirdi.
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55 yıllık bir okul
Hornsey Atatürk Okulu, Türk kültürünü ve dilini öğretmek amacıyla eğitimler veriyor

Hornsey Atatürk Okulu, 55 yılı 
aşkın süredir Londra’da yaşayan 
Türklere, Türk dili ve kültürünü 
öğretmeye devam ediyor. 

1965 yılında, Turn Pike La-
ne’deki Kaptan Kebap’ın üst ka-
tında iki odada eğitime başlayan 
okul, bir süre de Wood Green’de-
ki bir binada öğretimi sürdürdü. 

Hornsey Atatürk Okulu, 1991 
yılından itibaren faaliyetlerini 
Hornsey Girls School, Inderwick 
Road, Londra, N8 9JF adresinde 

yürütmeye başladı.
Okul yönetiminin amacı, diğer 

Türk dili ve kültürü okulları gibi 
İngiltere’de yaşayan Türk toplu-
muna; Türk kültürünü, Türkçe di-
lini tanıtmak ve öğretmek, isteyen 
yabancı toplumlardan insanlara 
da bu yönde yardımcı olmak.

Hornsey Atatürk Okulu’nda 
ana sınıftan A Level sınıfına ka-
dar toplam 10’a yakın seviyede 
dersler veriliyor. Türkçe dersleri-
nin yanı sıra, Kıbrıs halk dansları, 

saz dersleri ve matematik ders-
lerinin verildiği okulda, gerekti-
ği durumlarda da Anadolu Halk 
Dansları, Tiyatro, Koro, Modern 
Dans, Resim gibi aktiviteler ya-
pılıyor.

Yıllardır başkanlığını Türker 
Çakıcı’nın yaptığı Hornsey Ata-
türk Okulu’na kayıt yaptırmak 
isteyenlerin “07958338868 ve 
07727616227” numaralı telefon-
lardan gerekli bilgileri alabileceği 
belirtildi.

Türk Dili ve Kültürü Okulları
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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.

Ödüller, Ferhat Atik’e onur; 
Kıbrıs Türk halkına gurur oldu‘Birlik ve Beraberlik 

Balosu” 13 Mart’ta
Biyografi alanında yazdığı kitapla-

rı uluslararası alanda kabul gören ve 
ödüllendirlen Ferhat Atik, bu kez Dün-
ya Biyografi Yazarları Birliği’ne kabul 
edildi.

Biyografi alanında 3 belgeseli ve 
4 kitabı bulunan ödüllü yazar Ferhat 
Atik, en prestijli kurumlarından biri 
olan ve  Dünya Biyografi Yazarları Bir-
liği’ne kabul edildi. Ferhat Atik’e onur 
kazandıran bu kabul, Kıbrıs Türk halkı-
nı da gururlandırdı.

Başka ödüller de yolda
Yazarlık hayatında bir prestij daha 

kazanan Ferhat Atik, “Gerek ödül ge-
rekse bu tür onurlandırmalar, kendim-
le yarışımda motivasyon olduğu kadar 
hep daha iyisini yapmak için yeni he-
defler ve bir o kadar da korku getiriyor” 
yorumunu yaptı. Ferhat Atik, yakın za-
manda en az bunlar kadar önemli bir 
kaç gururu daha toplumsal ölçekte pay-
laşacağı müjdesini de verdi.

Kendi Divanından Bir Psikanalist, 
alanında en iyi kitap

Ferhat Atik’in politik psikoloji dehası 
Prof. Dr. Vamık Volkan’ın hayatını ve 
meslek deneyimini konu alan kitabı, 
2019 yılının son ayında, İngiltere’de 
belirlenen en iyiler sıralamasında, bi-
yografi alanında dünyaca ünlü bir çok 
yazarı geride bırakarak, İngiltere’nin 
en iyi kitabı seçilmişti. Türkçesi Tür-
kiye’de satışa çıkan Kendi Divanın-
dan Bir Psikanalist kitabının İngilizce 
versiyonu, İngiltere’nin önemli yayın 
grubu Phonix tarafından basılmış, önce 
Karnac Sıralaması’na en üst basamak-
lara çıktıktan sonra, Aralık 2019’da ise, 
editör ve otoritelerce yılın en iyi kitabı 
seçilmişti.

Ferhat Atik’in Kendi Divanında Bir 
Psikanalist kitabı, İngiltere’nin ardın-
dan, önce Kanada ve Amerika’nın tüm 
eyaletlerinde, satışa çıktıktan sonra, 
şimdi de tüm Avrupa’da raflardaki ye-
rini almaya hazırlanıyor. 

Arif Tahir Erişen, siyasi, tarihi, 
uluslararası hukuk ve insan hak-
ları temelinde İngilizce ve Türkçe 
olarak Kıbrıs konusunda kaleme 
aldığı “Kıbrıs Probleminin Hakiki 
Gerçekleri- The True Facts of The 
Cyprus Problem” adlı kitabının 
6’ncı sayısı güncelledi.

Erişen, kitabını İngiltere’de Si-
yah Taksi Filosu İşletmeciliği sa-
hibi, Türk Toplumu Futbol Fede-
rasyonu Başkanı Serdar Sarı’ya 
ve yardımseverliği ile bilinen, İn-
giltere’de Kıbrıs Türk İşadamları 
Derneği kurucularından, Euromed 
Maritime - Denicilik şirketinin sa-
hibi Hasan Gazi’ye takdim etti.

Erişen, 2012 yılında yazmaya 
başladığı kitabının üçüncü güncel-
leştirmesinin KKTC 3. Cumhur-
başkanı Derviş Eroğlu tarafından 
800 adet İngiltere’ye gönderildiği-

ni ifade ederek İ.K.T.D. Konseyi-
nin 30’uncu kuruluş yılı balosun-
da, geceye katılan İngiliz Lord ve 
Milletvekilleri ile Türk toplumu 
kuruluş , dernek temsilcilerine tak-
dim edildiğini söyledi. 

Kitabın çeşitli sayılarının bu 
güne kadar çeşitli ülkelerin dip-
lomatlarına, KKTC’de Bakanlar, 
Milletvekilleri, yargıçlar, bazı sav-
cılar, avukatlar, basın mensupları 
ve sivil örgüt temsilcilerine takdim 
edildiğini anlatan Erişen,

kitabın 6’ncı sayısının da 7 Ma-
yıs 2018 tarihinde, KKTC Meclisi 
tarafından “Yabancı diplomat ve 
siyasilere ta

kdime değer bir eser” olarak va-
sıflandırıldığını belirtti.

Erişen, kitabın, Kıbrıs Türkü-
nün haklı davasına hayırlı katkıla-
rı olmasını temenni etti.

Kitabı, Kıbrıs Türkü’nün 
haklı davasını anlatıyor

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, Cyprus Paradise’ın ana sponsorluğunda balo düzenliyor

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere 
(KTGBİ), 13 Mart Cuma akşamı ‘Birlik 
ve Beraberlik Balosu’ düzenliyor.

21 Ekim 2018’de İngiltere’de do-
ğup büyüyen, okumak ve yaşamak için 
Kıbrıs’tan gelen gençleri örgütlemek, 
Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkma mis-
yonuyla kurulan birlik, Cyprus Paradi-
se’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek 
balo için biletlerin satışta olduğunu du-
yurdu.

Baloda, Londra’nın sevilen ismi ve 
değerli sanatçı Erdoğan Baca, parla-

yan yıldızı Devrim Baca ve ünlü popçu 
Eylem’in sahne alacak, Kıbrıs’tan özel 
konuklar da geceye katılacak.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngilte-
re’nin, ‘Birlik ve Beraberlik Balosu’ 
13 Mart Cuma akşamı 2020’de, Grand 
Palace Banqueting Suite’de gerçekleşe-
cek.

KTGBİ: Kültürümüze 
sahip çıkmaya çalışıyoruz

KTGBİ tarafından yapılan açıklama-
da şöyle denildi:

“İngiltere’deki gençleri ve büyükleri 

bir araya getirip, birlik, beraberlik ve 
dayanışma içinde hep birlikte eğlenip 
güzel anlar paylaşmak için tüm halkı-
mızı bu anlamlı geceye davet ediyoruz.

Yıllardan sonra İngiltere’deki genç-
ler örgütlenip, asimilasyon sürecine 
karşı mücadele etmek adına kimliğine 
ve kültürüne sahip çıkmaya çalışıyor. 
KTGBİ olarak gençlerimizin aidiyet 
duygusunu pekiştirmek için farklı alan-
larda çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve 
sizlerin desteğiyle bunu başarıyoruz.

13 Mart Cuma 2020’de, Kıbrıs Türk 

Gençlik Birliği olarak İngiltere’de ya-
şayan halkımızı, sivil toplum örgütleri-
mizi ve iş insanlarımızı ‘Birlik ve Be-
raberlik’ Balomuza bekliyoruz. Sizlerin 
desteğiyle büyüyoruz, gücümüze güç 
katan sizlersiniz…

Güzel bir gelecek, gençlerle gele-
cek!”.

Balo biletleri veya daha faz-
la bilgi için Nafiya Horozoğlu’na 
“+447594507041” ile  İsmayil İbra-
him’e “+447832913868” numaralı 
telefonlardan ulaşılabilecek.
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Dostları Hasan Raif’i yalnız bırakmadı
Kıbrıs Türk Demokrasi Derne-

ği’nin eski başkanlarından Hasan 
Raif ölümünün ikinci yılında kabri 
başında anıldı. İki yıl önce kaybet-
tiğimiz ve uzun yıllar Kıbrıs Türk 
Demokrasi Derneği başkanlığını 
yapan Raif, Kıbrıslı Türk ve Rum 
dostlarının katılımı ile anıldı. Tot-
tenham Mezarlığında gerçekleşen 
anma toplantısında konuşan Kıbrıs 
Türk Demokrasi Derneği Başkanı 
Derman Saraçoğlu; ”Hasan Raif’in 
barış, demokrasi ve Kıbrıs’ta federal 
çözüm için yaptığı hizmetleri hiçbir 
zaman unutmayacağız. Onun çizdiği 
yolda devam edeceğiz” dedi. 70’li 
yıllardan beri Demokrasi Derneği 
olarak, barış ve demokrasi adına ya-
pılan mücadelede Hasan Raif’in en 
önde savaştığını söyleyen Saraçoğ-
lu, “Raif’in yerini doldurmamız çok 
zor” dedi.

CTP UK Başkanı Cemal Arkut ise 
anma toplantısında yaptığı konuş-
mada, “uzun yıllar birlikte mücadele 
ettiğim, yoldaşım, dostum, arkada-
şım Hasan Raif’i zamansız kaybetti. 
Ölümünün üzerinden iki yıl geçti. 
Onun idealleri her zaman bize ışık 
tutacak” dedi.

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi 
Başkanı Niyazi Enver ise yakın bir 
dostu ve mücadele arkadaşını kay-
betmenin acısını iki yıldır yaşadığını 
söylerken, “onu hep güzel anılarla 
hatırlayacağız” dedi.

Hasan Raif’in eşi Gülşen Raif de 
yaptığı konuşmada Raif’ın herkese 
yardım etmek isteyen, iyi bir insan 
ve iyi bir baba olduğunu vurguladı. 
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Kıbrıs’ta gömeç zamanı
Doğanın hediyesi olan ve faydaları 

saymakla bitmeyen gömecin zamanı 
geldi. Gömeç toplayanlar arasında en 
dikkat çekeni, gömece hasret kalan ve 
İngiltere’den Kıbrıs’a tatil için giden 
Kıbrıslı Türkler oldu.

Kuzey Kıbrıs’a düşen bol yağışın ar-
dından ovalık alanlar yeşerdi; doğa en 
faydalı bitkileri insanlığa hediye etti.

Birçok kişi, güneşli havayı fırsat bi-
lerek doğaya çıkıp gömeç, turşuluk 
kazayağı, yumurta otu, yabani ıspanak 
ve hostes gibi doğal ve faydalı bitkiler 
topluyor.

İngiltere’den Kıbrıs’a 
gidip gömeç topladılar

İngiltere’de yaşayan ve tatil için Ku-
zey Kıbrıs’a giden bazı vatandaşlar da, 
gurbetteyken özlem duydukları doğal 
bitkileri toplayıp mutfağa taşımanın 
keyfine varıyor.

İngiltere’deyken vatan toprağına has-
ret kalan Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs’a gi-
dince şehirden uzaklaşarak hem temiz 
havada yürüyüş yaptı hem de gömeç 
gibi doğal bitkiler topladı.

Güzellikten sağlığa 
birçok faydası var

Kıbrıs’ta bol miktarda yetişen şifalı 
bir bitki olan gömecin güzellikten sağ-
lığa birçok faydası bulunuyor. Gömecin 
faydalarından en bilineni, mide ağrıları-
na iyi gelmesi.

Ayrıca, göğsü yumuşattığı, öksürüğü 
kestiği, ateş düşürücü özelliği bulundu-
ğu biliniyor. Nezle ve bronşite iyi gelen 
gömeç, burun kanamasını kesiyor ve 
burun tıkanıklığını gideriyor.

Kabızlık sorununa veda edin
Gömeç, kabızlığı giderici özelliğe 

de sahip. Kabızlık çekenler, özellikle 
zeytinyağlı gömeç tüketerek bu sorun-
dan kurtuluyor. Ses kısıklığını, boğaz 
ve bademcik iltihaplarını da gideren 
gömecin, güzellik konusunda da cildi 
koruyucu, yumuşatıcı ve nemlendirici 
özelliği bulunuyor.

Gözaltı kırışıklıklarına ve şişliklerine 
iyi geldiği de biliniyor.

İster haşlama ister kavurma 
isterseniz salçalı yemek

Bahar aylarında ovalık alanlarda bol 
bol yetişen gömeç çokça olunca, pişir-
me şekilleri de çeşitlilik gösteriyor.

Kıbrıs’ta gömecin haşlaması, salçalı 
yemeği ve yumurtayla kavurması yapı-
lıyor. En bilindik tüketim şekli olan gö-
meç haşlama ya da kaynanmış gömeç, 
tuz, limon ve zeytinyağı ilave edilerek 
servis ediliyor. Kaynanmış gömeç, ge-

nellikle Kıbrıs köftesi ve kavrulmuş 
Kıbrıs patatesi ile birlikte sofralara ge-
liyor.

Yumurtalı gömeç ise, 
gömeçler yıkanıp

Tavada soldurulduktan sonra zeytin-
yağı eklenip üzerine yumurta kırılarak 
yapılıyor. Salçalı gömeç yemeği de, bi-
lindik salçalı yemekler gibi soğanların 
soldurulup yıkanan gömeçlerin tencere-
ye konulması ve içerisine salça eklen-
mesiyle yapılıyor. 
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Serhat İncirli
serhatincirli@hotmail.com

Demokrasi ve hoşgörü

Bir makalede okumuş ve not almıştım... 
“Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade 

edebilmeniz için canımı bile veririm” vecizesi Vol-
taire’e ait değiltir. 1700’lerde yaşamış Voltaire’e bu 
sözü yakıştıran kişi 1906’da onun biyografisini yazan 
Evelyn Beatrice Hall’dur.

“Not almıştım” derken, durup da bir deftere yazmak 
yok artık... 

Cep telefonuna bile kaydedebilirsiniz notlarınız...
Zaman amma hızlı geçiyor...

-*-*-
Zaman hızlı geçiyor ama “düşünce özgürlüğü, hoş-

görü, demokrasi” gibi kavramlar toplumumuzda hala 
kabullenilemiyor... 

Neyse, düşünce özgürlüğünün önde gelen savu-
nucularından Voltaire’e atfedilen “Fikirlerinize ka-
tılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için 
canımı bile veririm” ya da farklı bir versiyonu olan 
“Düşüncelerine katılmıyorum, ama senin düşüncele-
rini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim” 
vecizesi aslında Voltaire’e ait değildir. 

Aldığım notta aynen şunlar yazıyor: 
“... Voltaire’in yazılı hiçbir eserinde ya da ondan ak-

tarılmış hiçbir kayıtta böyle bir söz geçmemekte olup, 
1700’lerde yaşamış Voltaire’e bu sözü yakıştıran kişi 
1906’da onun biyografisini yazan Evelyn Beatrice 
Hall’dur. Norbert Guterman, A Dictionary of French 
Quotations [Fransız Vecizeleri Sözlüğü] adlı eserinde 
Voltaire’e ithaf edilen bu sözün aslının Voltaire tara-
fından 6 Şubat 1770 tarihinde Le Riche başkeşişine 
yazdığı şu sözler olduğunu ileri sürer: “Monsieur l’ab-
bé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma 
vie pour que vous puissiez continuer à écrire” [Muhte-
rem (başkeşiş), yazdıklarınızdan nefret ediyorum ama 

yazmaya devam etmeniz için canımı veririm].”
-*-*-

Yine aynı nottan aktarıyorum:
“... Hall, 11 Mayıs 1935 tarihinde Saturday Review 

adlı yayına verdiği röportajda, Voltaire’in bu sözle-
ri kelimesi kelimesine kullandığını ima etmediğini, 
Voltaire’in kullandığı ifadelerin başka sözcüklerle 
açıklaması olduğunu kabul etmiştir. Hall, Voltaire’in 
“Kendin için düşün ve bırak diğerleri de kendileri için 
düşünsün”gibi fikirlerinden hareketle, ifadeyi kendi-
sinin ürettiğini kabul etse de bu vecize hâlâ Voltaire’e 
ait sanılmaktadır...

-*-*-
Sözün Voltaire’e ait olup olmadığını bir yana bıra-

kalım... 
Söze bakalım... 
Sözlere bakalım...
“Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade 

edebilmeniz için canımı bile veririm”... “Düşüncele-
rine katılmıyorum, ama senin düşüncelerini savunma 
hakkını sonuna kadar destekleyeceğim”... 

“Muhterem (başkeşiş), yazdıklarınızdan nefret edi-
yorum ama yazmaya devam etmeniz için canımı ve-
ririm”...

-*-*-
Hoşgörü, Doğu kültürlerinde, Batı’ya göre daha ek-

sik bir davranış ya da düşünce şeklidir.
Doğulu insanların geri bıraktırılmışlıklarında, hoş-

görü de eksik bırakılmış ya da bıraktırılmıştır.
-*-*-

Ne yazık ki, “En bağışlayıcı olan Allah’ın”, “en gü-
zel dini” olan “İslam” bile, yorumlayıcılarının zayıf 
tavırları nedeniyle, hoşgörülü olmayı öğretmekten 
uzak kalmanın bir etkeni olarak karşımıza çıkmakta-

dır. 
-*-*-

KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın inisiyatifi ile Dış 
Türkler Kurulu yeniden hayata geçirilmek isteniyor. 
“Şu atanmamalıydı, bu isim olmamalıydı” diye tep-
kiler veriyoruz. 

KKTC’de de Londra’da da aynıyız.
Hoşgörülü olmayı beceremiyoruz.

-*-*-
Peki eskiden de mi böyleydi?
Eskiden de hoşgörüsüzlük vardı elbette.
Ama KKTC’de demokrasi ve hoşgörü eskiden fo-

toğraftaki gibiydi.
-*-*-

En sert şekilde bir birini eleştiren siyasiler, bir araya 
geldiklerinde, en güzel dostluğu sergileyebiliyordu. 

Elbette sıkıntılı dönemler olmuş, hoşgörüsüzlüğün 
sonucunda cinayetler dahi işlenmiştir.

Ama her şeyin daha iyisini beklerken, şu anda ya-
şananlar, eskiden kötü bir noktada olduğumuzun açık 
şeklidir.

-*-*-
Hoşgörülü olmak, demokrasiye inanmak, eleştir-

mek, özeleştiri yapabilmek, eleştiriyi kabullenmek, 
tartışmak, aytışmak, muhteşem şeylerdir.

Ve inanın, bunları becerebilirsek; başka toplumların 
önüne geçebiliriz.

Kim bilir, belki de bir birimize düşmemizi isteyen-
ler vardır!

Kim bilir?
Bunlar bir birine düşerse, daha kolay yönetilebilir-

ler, hiç bir şeyi başaramazlar diye plan yapanlar ola-
bilir!

Sizce?

Kıbrıs’ta nergis zamanı ve  
hüzün yüklü nergis mitolojisi

Hasan KARLITAŞ

Nergis kibirli bir çiçek midir? Bence 
hayır, lakin mitolojiye göre, ona bu an-
lam yüklenmiştir. Nergis, sarı beyaz çi-
çekleri ile hem çok alımlıdır, hem de öne 
eğik başı ile ender değerlerden alçakgö-
nüllülüğün yansımasıdır...

Kıbrıs’ta yağan yağmurlardan sonra 
doğa, uyanışa geçip en güzel renkleri-
ni sunmaya başladı. Doğanın uyanışa 
geçmesi ile birlikte, yüzünü gösteren ilk 
çiçeklerden biri olan nergis de, bu hare-
ketlenmeye ortak olup, selamını verdi…

Kıbrıs’ta yaşam sürüp de, nergisi bil-
meyenimiz hemen hemen yok gibidir. 
Hiç tartışmasız nergis, Kıbrıs doğasının 
en güzel renklerinden biri olma özelliği-
ne sahip...  

Kıbrıs’ın birçok yerinde Mergiz olarak 
telaffuz edilen bu alımlı çiçek, ‘Nergisli’ 
isimli bir köye de ismini vermiş durumda.   

Büyüleyici kokusu ile insanları etkile-
yen,  nergis çiçeğinin mitolojik söylence-
lere konu olmuş bir de hikayesi var.

Hüzünlü bir mitolojik aşk söylencesi 
Bugün anlatacağım hikaye, nehirdeki 

suya bakarken kendi görüntüsüne aşık 
olan yakışıklı Narkissos ile sesin yankı-
lanmasının temsilcisi EKHO’nun (Eko) 
birçok sanatçıya ilham olmuş hüzünlü 
aşk hikayesidir.  

Bu mitolojik hikayeyi okuyup etkilen-
memek mümkün değil.  Mitolojik söy-
lencelerdeki hayal gücünü, oldum olası 
çok beğenmişimdir. Çünkü hepsinde, 
bizleri düşündüren, ince derinlikler var... 
Ne yazık ki, nergis mitolojisinin konusu 
kibirdir. Nergis kibirli bir çiçek midir? 
Bence hayır, mitolojiye göre, ona bu an-
lam yüklenmiş olsa da, nergis, sarı beyaz 
çiçekleri ile hem çok alımlıdır, hem de 
öne eğik başı ile adeta alçakgönüllülüğün 
yansımasıdır...

Karşılıksız aşkın yankısı; 
Narkissos ve Ekho

Narkissos, bir peri ile insanın, biraz 
da kendini beğenmiş yakışıklı oğludur. 
Dünyadaki en yakışıklı erkeklerden biri-
si olan Narkissos’a, annesi şu tavsiyede 
bulunur:

“Sen çok yakışıklısın ama kendi gü-
zelliğini görmezsen çok daha uzun süre 
yaşayacaksın”. 

Hikayemizin diğer kahramanı, Ekho 
da, oldukça güzel bir peri kızıdır. Ekho, 
yani yankı, herkesten uzak yaşamayı ve 
yalnız dolaşmayı seven bir karaktere sa-

hipti. Ekho, zaman zaman ona aşık olan-
ları karşılıksız bırakmakta ve bir türlü 
sevebileceği birini bulamamaktaydı. 

Ekho, bir gün dağlarda dolaşırken, Nar-
cissus ile karşılaşır ve onu görür görmez 
aşık olur. Ancak, kibirli delikanlı bu aşka 
cevap vermez ve Ekho dağlara dönerek 
üzüntüsünden kahrolur, aşkını dağlara 
anlatır, bu karşılıksız aşk adeta onu eritir 
yok eder. Bu kedere çok dayanamaz ve 
bedeni ölüp dağlardaki kayalara dönüşür.  
Geriye kayalarda yankılanan sesi kalır. 
Sadece bir ses, yankı (Echo) olarak ka-
lan güzel peri kızı son nefesini vermeden 
önce şu cümle ağzından çıkar:

“Dilerim o da benim gibi sevsin ve sev-
diğine kavuşamasın”. 

Nergis çiçekleri 
Bu duruma çok üzülen Olympos Tanrı-

ları, Narcissus’un katı yüreğine bir ceza 
vermek ister ve onun da yüreğine bir 
büyü ile aşk ateşi düşürür. Bir gün sürekli 
yaptığı gibi dağda avlanırken, bir nehir 
kenarında durup, su içmek ister. 

Ancak, su içerken, suda yansıyan ken-
di siluetini görür ve kendi kendine aşık 

olur. Daha önce fark etmediği bu güzellik 
karşısında adeta büyülenir. O ana kadar, 
kimseyi sevmediği kadar sevmiştir, kendi 
görüntüsünü. Kendi kendine aşık olmuş-
tur. Bu sefer gerçekten sevmiştir. Günler-
ce, siluetine bakarak oradan ayrılamaz. 
Sevdiğini elde etmek ister ancak bunu 
bir türlü başaramaz. Sonunda kendi gö-
rüntüsünü yakalamak için suya eğilirken 
dengesini kaybederek düşer ve boğulur.

Bazı kaynaklara göre ise, yerinden kı-
pırdamadan kendini seyreden, Narcissus 
bitkin ve bitap düşerek, her gün biraz 
daha eriyerek göl kenarına yığılıp kalır. 
Öleceği anda, kendi görüntüsüne “Kal 
sağlıcakla” der. Ekho, bu ölümü izlemek-
tedir ve bu vedaya sesin yankısı (ekosu) 
şu şekilde cevap verir: 

“Kal sağlıcakla”.  
Narcissus’un öldüğü yerde nergis çi-

çekleri yeşerir. Nergis, bu günden son-
ra kendini beğenmişlerin sembolü olur. 
Eden bulmuş mudur? Orman tanrıçaları, 
hemen göle yaklaşarak göle sorar, “Ne-
den ağlıyorsun? Narkissos çok mu yakı-
şıklı bir delikanlıydı?”. 

Göl cevap verir:

“Narcissos için ağlıyorum, ama onun 
yakışıklı olduğunu hiç fark etmedim ben. 
Narcissos için ağlıyorum, çünkü sularıma 
eğildiği zaman, gözlerinin derinliklerinde 
kendi güzelliğimin yansımasını görebili-
yordum”.

Nergis’ten narsizme 
Nergis çiçeğinden, Narsizim doğmuş-

tur. Narsizm, kendini aşırı beğenme ve 
kendi kendini övme hali olarak tanımla-
nır. Eko’dan ise sesin yankısı doğmuştur. 
Nergis, Narsizim ve eko söylenceden 
arda kalanlardır.Nergis çiçeğinden ne-
relere geldik. Son olarak şuna belirtmek 
istiyorum… İnsan, güzelliği dışarıda ara-
yacağına kendi içinde aramalıdır. Çünkü, 
kendini beğenmiş bir insanın başka biri-
sini, gerçekten sevmesi olanaksızdır. O 
yüzden, sevgi ve iç güzellik her şeyden 
çok daha önemlidir… 

Kıbrıs’taki nergis çiçeği, Floranın Ko-
runması Emirnamesi ile korunma altında 
olup, toplanması ve satışı yasaktır. Çiçek 
toprağında güzeldir…

Samimi ve daimi sevgi, her zaman reh-
beriniz olsun. 
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Girne Müzesi’nin ilk etkinliği 
Restore edilip müzeye dönüştürülecek tarihi binada “Başlangıç” isimli karma sergi açıldı

Girne Belediyesi tarafından, müzeye 
dönüştürülmesi için çalışma başlatılan 
KTBK Lojistik Destek Grup Komutanlı-
ğı eski binasında, ilk etkinlik gerçekleş-
tirildi. 

Restorasyonu tamamlandıktan sonra 
Girne Müzesi olarak hizmet verecek bi-
nanın bu yılki ilk etkinliğinde 17 sanatçı-
nın resim heykel ve seramik eserlerinden 
oluşan “Başlangıç” isimli serginin açılışı, 
milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, 
sanatçılar ve iş insanlarının katılımıyla 
“Yüzyıllık tarihi bina hayat buluyor” te-

masıyla yapıldı.

Güngördü: 1 milyon Euro 
harcadık

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör-
dü, Girne’de kent müzesinin önemli bir 
ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, müzeyi 
hayata geçirmek için yaptıkları çalışma-
lar hakkında bilgi verdi. Belediye olarak, 
2016 yılı Haziran ayında müze çalıştayı 
yaptıklarını dile getiren Güngördü, çalış-
tayın ardından 2017 yılında askeri birlik-
lerle resmi protokol imzalayarak, 20 adet 

lojman ve 700 metrekarelik askeri mut-
fak inşa etme karşılığında 1 milyon Euro 
harcayarak tarihi binayı devraldıklarını 
kaydetti.

Güngördü, tarihi binanın Girne Müze-
si’ne dönüştürülmesi aşamasında yazar 
ve yönetmen Ferhat Atik ve Girne Mü-
zesi Proje Koordinatörü Misli Kadıoğ-
lu’nun büyük katkıları olduğunu belir-
terek kendilerine teşekkürlerini sundu. 
Ferhat Atik’in, Türkiye ve Londra’daki 
müzeleri incelediğini, müze senaryolarını 
yazmaya başladığını anlatan Güngördü, 

bilgi toplandığını, envanter oluşturulma-
ya başlandığını aktardı.

“Müzeyi geliştirmek için 
katkı bekliyoruz”

Güngördü, vatandaşlardan evlerinde 
bulunan 1974 öncesinde Girne’ye ait, fo-
toğraflar, çeşitli objeleri kendilerine ulaş-
tırmalarını, iş insanları ve siyasilerin de 
müzenin hayata geçmesine maddi mane-
vi kaktı koymasını istedi. Müzenin hayat 
bulmasında eski eserler ve müzeler dai-
resinin de kendilerine yol göstereceğini 
ifade eden Güngördü, kış öncesinde çatısı 
güvenli hale getirilen ve restorasyon ça-
lışmaları süren müzeyi en kısa sürede ha-
yata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Güngördü’nün konuşmasının ardından 
sergiye eserleriyle katkı koyan sanatçıla-
ra teşekkür belgeleri takdim edildi.Sergi-
de ayrıca Girne Belediyesi Oda Orkest-
rası müzik dinletisi gerçekleştirdi. 1906 
yılında inşa edilen, Ortodoks Hristiyanlar 
için eğitimci yetiştiren ve bölgesel bir 
yönetim merkezi olan bina 70 yıl Girne 
Metropolitliğine, 1974 yılından sonra ise 
askeri birliklere hizmet etmişti.

Sanatçıların eserlerine büyük ilgi
Ali Erol Soytaç, Ayşe Rabo, Batu Gün-

dal, Bedia Kale, Fügen Koru, Güner Pir, 
Hasan Eminağa, Hikmet Uluçam, İpek 
Denizli, Nilgün Güney, Özlem Ekinci, 
Rauf Ersenal, Salih Çizel, Serhat Selışık, 
Sevcen Çerkez, Sevim Erdal ve Şenol 
Özdevrim isimli sanatçıların eserlerinin 
yer aldığı sergiye ilgi büyük.
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Kıbrıs ovalarında yetişen,  
yenilebilir  doğal  otlar

Hasan KARLITAŞ

Kıbrıs, son yılların en soğuk ve en ya-
ğışlı kış şartlarını yaşıyor. Yağmur son-
rasında, bir cevher niteliğindeki doğa, bu 
berekete kayıtsız kalmayıp, uyanışa geçti. 
Her yer yeşerdi. İnsanoğlunun çevreye 
karşı tüm ihanetine rağmen, doğa bize 
eşine az rastlanır masmavi gökyüzünü, 
topraktaki farklı renklerin uyumunu, üre-
timinin güzelliğini ve doğallığın masumi-
yetini sunmaya devam ediyor.

Kıbrıslı Türklerin, toprak ana üzerin-
de yetişen türlerden istifade etmesini ve 
doğadan bu anlamda kopuk olmayışını 
oldukça önemli buluyorum. Doğal bes-
lenme yolu ile doğanın keşfi, ne kadar da 
birbirine yakışıyor. 

Yılın belirli dönemlerinde, doğanın 
en etkili sunumlarından olan, yenilebilir 
doğal otların, belirli bir bilinç ve doğaya 
saygı çerçevesinde toplanması, doğanın 
rahatlatıcı gücünün ve doğa-insan ilişkisi-
nin en güzel örneklerinden biri olduğuna 
inanıyorum.

Başlı başına, büyük bir zenginlik olan, 
Kıbrıs mutfak kültürünün, en önemli 
renklerinden birisi de hiç kuşkusuz yeni-
lebilir doğal otlardır. Kıbrıs mutfağı, bu-
lunduğu coğrafi konum nedeniyle, farklı 
mutfak alışkanlıklarından etkilense de, 
tarih sürecinde, kendi özgü Adalı karakte-
rini yaratmıştır. Bu yüzden,  Kıbrıs mutfa-
ğında kullanılan yenilebilir otlar, ona ayrı 
bir değer katmaktadır.

Doğal mucizeler
Tabiat ananın Kıbrıs insanına sunduğu, 

zenginliklerden, ada halkı farklı şekiller-
de yararlanıyor. Her biri farklı şekillerde, 
haşlanarak, yumurta ile pişirilerek, turşu 
yapılarak, meze olarak hazırlanarak, tü-
ketilen doğal otlar adeta birer doğal besin 
kaynağı olarak mucize yaratıyor.

Ağırlıklı olarak Lefke, Dillirga ve Gü-
zelyurt Bölgelerinde, eski nesil kişiler-
le konuşarak, yapmış olduğum gözlem 
araştırması neticesinde tespit ettiğim bazı 
doğal zenginlikleri paylaşmak istiyorum. 
Eksik olanları da sizler tamamlayabilirsi-
niz…

Kıbrıs doğasında görülen başlıca 
yenilebilir doğal türleri : 

* Ayrelli *Gömeç *Gappar (Kapari) 
*Yumurta otu *Mangallo *Doğal Luva-
na *Kara ot (gara tiken - sahura) *Hos-

dez *Gaz Ayağı *Kekik *Gavulya (nero 
gavlo) *Dirigungullo (ince yapraklı bir 
bitki) * Lapsana *Girdama (Kıyı Koru-
ğu) *Ada çayı *Tülümbe çayı *Gafga-
rıt (bir tür yabani enginar) *Çitlemit ( 
Çitlembik ) *Yabani Ispanak *Maraho 
*Yabani Nane *Badayidano (salatalarda 
kullanılan hoş kokulu naneye benzer bir 
ot) *Raica (Bakla ve böğrülce gibi kay-
nanmış yemeklerde kullanılır)  *Cinara 
*Mantar (Kırmızı, Burudi, Gavcar )

Fast food yerine slow food anlayışı
Her mevsim, farklı renkleri ile sunum-

larını zenginleştiren Kıbrıs’ın doğasını 
koruyarak, habitatın dengesine sorumlu-
lukla yaklaşmak, gelecek nesillere karşı 
en büyük sorumluluğumuz olmalıdır.  Bu 
bilinçle, yerel üretip, yerel tüketelim. 
Fast Food yerine slow food ( iyi, sağlıklı, 
adil gıda) anlayışını benimseyelim … 

İnsanın doğaya hükmetmesini değil, 
insanın doğanın bir parçası olduğu ger-
çeği ile egoizmden uzak hareket etmesini 
savunalım. Bizi biz yapan kültürel değer-
leri, unutmayalım, unutturmayalım… 

Çünkü, BAŞKA KIBRIS YOK !
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Talar peyniri pilavunaya lezzet katıyor
Pilavunayı Kıbrıs’ta sevmeyen yok. Bu 

nefis çöreğin özelliği, içerisinde hellim, 
koyun sütünden yapılan talar peyniri ve 
gannavuri tohumu kullanılması.

Kıbrıs’a özgü bir çörek olan pilavuna, 
adanın her iki yanında da çok seviliyor. 
Pilavunanın, önceleri kına, düğün, sünnet 
ve bayram gibi özel günlerde konuklara 
ikram edildiği biliniyor. Şimdilerde ise, 
birçok pastanede hatta markette günlük 
olarak bulmak mümkün. Pilavuna, her 
evde yapılan, sevilerek yenilen ve eşe dos-
ta ikram edilen geleneksel  bir hamur işi 
olarak biliniyor. Pilavuna, kahvaltının yanı 
sıra çayın yanında atıştırmalık olarak da 
tercih ediliyor.

Bir tür çörek olan pilavuna, Kıbrıs’ın 

her iki yanında da bilindiğinden Kıbrıslı 
Rumlar paskalyalarda yaparak ikram edi-
yor. Kıbrıslı Rumlar bu çöreğe ‘flauna’ 
diyor. Poaçaya benzeyen pilavunın özel 
malzemeleri var. İç malzemesinde mutla-
ka koyun sütünden yapılan talar peyniri, 
hellim, gannavuri tohumu ve kuru üzüm 
kullanılıyor. Ayrıca pilavunanın hamuruna 
mezdeki konulabiliyor. Bu malzemeler pi-
lavunaya hoş bir lezzet katıyor.

Evde pilavuna yapmanın 
püf noktaları

Pilavuna şu şekilde yapılıyor:
Mayayı ılık suyun içine koyup karıştır-

dıktan sonra bir süre kabarmasını bekle-
yin. Ardından geniş bir kabın içine yoğurt, 

mezdeki, katı yağ, tuz ve mayayı ekleyip 
karıştırın. Hazırlayacağınız hamura yavaş 
yavaş aldığı kadar un koyup ele yapış-
mayacak kıvama gelene kadar yoğurun. 
Hazırladığınız hamuru yaklaşık 20 dakika 
bir kenarda bekletin. Hellim ve talar pey-
nirini geniş bir kabın içerisine rendeleyin 
ve ardından yumurtaları bir kaba kırdık-
tan sonra içerisine hellim ve talar peyniri 
rendesini, kuru üzüm, kuru nane ile gan-
navuri tohumlarını ekleyip iyice karıştırın. 
Yumurtalardan bir tanesini ve bir kaşık 
yoğurdu ayrı bir kaba koyup, daha sonra 
pilavunaların üzerine sürmek için bir ke-
nara ayırın.

Dinlendirdiginiz hamurdan avucu dol-
duracak büyüklükte parçalar koparıp yu-

varlayın. Ardından bir oklava yardımıyla 
çok ince olmayacak şekilde hamur açın. 
Hazırladığınız pilavuna harcından bir ka-
şık alıp hamurun ortasına koyun. Daha 
sonra hamurun kenarlarından tutarak kare 
ya da üçgen şekilde kapatın. Hamurun ya-
pışması için kenarları iyice bastırın. Ha-
murun diğer parçaları için de aynı işlemi 
yapın. Hazırladığınız pilavunaları geniş bir 
tepsiye yerleştirin ve üzerine daha önceden 
ayırdığınız yoğurt ve yumurta karışımını 
bir fırça yardımıyla sürün. Son olarak pila-
vunaların üzerine susam ile garacocco ser-
pin. Pilavunaları önceden ısıtılmış fırında 
üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çı-
karttığınız pilavunaların soğumasını bek-
leyin ve servis tabağına koyup ikram edin.



February 2020 February 2020

42 43

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

NorthCyprus
UK

Samanbahçe Houses 
that smell of history

With a century of history, Samanbahçe houses 
challenge the years. Many names have grown up 
in Samanbahçe, where many people have lived 
since the 1900s. With the restoration of historical 
buildings at the beginning of the 2000s, the region 
gained a more pretty structure. Due to its histori-
cal structure, Samanbahçe houses are also prefer-
red as a venue in the field of culture and arts.

Samanbahçe houses in the heart of Nicosia con-
tinue to exist as a historical heritage.

Houses built adjacent to each other in the early 
1900s are known as the first social residences in 
Cyprus.

Samanbahçe houses, located in the southeast of 
Kyrenia Gate and in the west of Mevlevi Tekke, 
consist of modest single-storey houses.

Every street smells of history
The most remarkable features are the doors and 

windows of each building is painted in dark gre-
en in Samanbahçe houses, which is the traditional 
colour of the Ottoman’s, the number of each hou-
se is written in Ottoman and the roofs are covered 
with rafters.

The domed square fountain, which has provi-
ded the water requirement of Samanbahçe since 
the 1900s, stands as another detail that adorns the 
historical street.

The neighborhood is furnished with parquet 
and charming pedestrianized streets are similar to 
each other.

Many names grew up with the Samanbahçe 
identity

Hundreds of people lived and collected many 
memories in Samanbahçe, which each street 
smelled of history. Even today, doctors, lawyers, 
names known for engineering profession have 
grown up with the ‘people of Samanbahçe’ iden-
tity.The residents of Samanbahçe, who settled as 
tenants in the houses built by the Foundations 
Administration, had the advantage of living for 
years in the heart of Nicosia, close to many busi-
ness centers.Those living in Samanbahçe left this 
area over the years, but new tenants have settled 
in these houses. Neighborhood relations and tra-
ditional neighborhood culture are still being kept 
alive in Samanbahçe. Features such as sitting in 
front of the door, the neighbour’s children playing 
on the streets and decorating the door with a pot-
ted flowers are the main part of the neighborhood 
culture.

With the restoration of historical buildings in 
the early 2000s, this region has gained a more 
pretty structure. Samanbahçe houses are also pre-
ferred as a venue in the field of culture and art, as 
they are quite pretty and historical.

Cyprus people have 
many superstitions...

Against 
the evil eye, 

we are 
incensed 

with an olive 
branch

Being incensed with an olive branch 
against the evil eye is one of the important 
traditions in Cyprus.

 This process is also called as “incense” 
among the public. In some regions, it is 
also called “fumigate” instead of incense. 
Although different names have been given 
to this process, being incensed continues 
to be a centuries-old tradition of Cypriots.

Smoke is believed to protect from the 
evil eye

The believer in Cyprus believes that 
the smoke produced when the olive leaf is 
burned protects from the evil eye.

 Especially with the last fire left in the 
barbecue after the barbecue is burned, 
olive leaves are burned in the incense con-
tainer and the whole family is incensed. 
In fact, by making a fan with the hand, 
the smoke is directed and it is turned th-
ree times especially over the head of the 
children. It is also said that a mania is said 
during the incense to be protected from 
the evil eye.

 Those who the knockles over the in-
cense carry the belief that this movement 
protects them from the evil eye and the 
enemy. Olive branch is burned inside the 
incense container made of terracotta. In 
addition, the olive branch to be burned 
must be dried. In an incense, the ends of 
the olive leaves are burnt first and they 
are incensed with that smoke coming 
from the leaves. After the incense process 
is completed, the ashes of the burned lea-
ves are thrown on to the soil.

There is also a myth
 According to one legend, Jesus escaped 

from his enemies, he climbed up an olive 
tree and blessed the olive tree after the 
enemies passed, saying, “Live a hundred 
times more than the person who planted 
you. “Always give abundant products, be 
a tree that benefits fruits and oil and enri-
ches its owners.”

Then the olive tree asked, “What if they 
cut me down?”…  Jesus then prayed, 
“Then the smoke from your branches and 
leaves may protect people from the bad, 
evil eye and envy.”

 Many Cypriots do not know this myth, 
but do not forget to incense, believing that 
the olive leaf is good against the evil eye.

Photograph: Harun UÇAR
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An old unionist’s love for wood
Mine AVKIRAN NUR

Yakup Latifoğlu, whom we know as 
a unionist, evaluates his retirement days 
by doing wood works. Instead of was-
ting time after retirement, Latifoğlu gives 
himself to craft and spends time produ-
cing all the products made from wood in 
his small workshop. Yakup Latifoğlu de-
signs and manufactures products such as 
wooden models, chopping boards, bowls, 
candle holders and pendants. However, 
Latifoğlu’s youngest son Mert started to 
advertise the products on social media 
and sell them at festivals. As North Cyp-
rus UK Newspaper we had a very special 
interview with Yakup Latifoğlu.

The unionist was at the forefront 
with his identity.

Latifoğlu is one of those who was born 
and raised in Nicosia. Yakup Latifoğlu is 
not an immigrant. After working in vari-
ous business lines such as construction 
blacksmithing and molding, Yakup Lati-
foğlu started his career as a public servant 
and worked as trade union representative 
for many years. Latifoğlu, who continu-
ed to serve as a trade unionist from 1998 
until 2017, ended his professional trade 
union duty after he became the head of 
Hür-İş Federation. While working at Ya-
kup Latifoğlu, he was a member of the 
Minimum Wage Determination Commis-
sion on behalf of Hür-İş. After retirement, 
Latifoğlu continues his union activities 
and continues to represent Hür-İş Pruden-
tial Fund on the Board of Directors.

He learned when he was young and 
now he is performing the work

Latifoğlu said that he started to deal 
with wood during high school and visited 
his relatives who are furniture workshops 
frequently and learned the technical deta-
ils of the work. Yakup Latifoğlu said that 
when the retirement period approached, 
he decided to develop the wood work he 
had learned in his youth and provided the 
necessary tools and equipment and that he 
started the wood work by establishing a 
small workshop in the garden of his house 
with his retirement.

Production starting with hobby
Latifoğlu stated that his first wood mo-

dels were attracted by the people around 
him and the wood carving business star-
ted as a hobby with the guidance of his 
young son Mert, who was curious about 
the wooden works, and said: My youn-
ger son opened a Facebook account that 
I didn’t follow by saying that I needed 
to share the wooden products I produced 
with people and started to display the pro-
ducts on the account called “Ahşap Evi” 

(“Wooden House”). Then there was de-
mand for the products and the sales star-
ted in this way. ”

He does everything about wood
Yakup Latifoğlu, with the efforts of his 

younger son Mert, meeting with the pub-
lic at Tepebaşı festival, notes that both in-
terest demand has increased in design and 
products. He also started making roducts 
that were demanded. Making his own 
products such as chopping board, bowl, 
candle holder, pendant, Latifoğlu said , 
“One day I was asked if I can make a wo-
oden car model. I even made a model of 
a car called Land Rover. That means there 
are so many kinds I can do. ” Latifoğlu 
also pointed out that those who want to 

buy the products are more interested in 
how the products are made. Latifolu said 
tourists have an interest in how how the 
roduct s made, middle-aged people have 
an interest in big products and young pe-
ople have an interest in small products. 
Yakup Latifoğlu said that he started his 
business as a hobby and continued to eva-
luate his time, so he did not intend to open 
a shop. I don’t want to work 8-10 hours 
after this age. My goal is to produce so-
mething in my spare time. ”

Products made from cypress and 
olive tree wood

Latifoğlu stated that wooden products 
can be made from hornbeam and cherry 
trees as well as eucalyptus, olive, pine and 

cypress trees. “I make my products from 
cypress and pruned olive tree. For examp-
le, I made the coffee table and car model 
from cypress wood. Cypress tree is more 
attractive than other species because of its 
pattern and color. That’s why I prefer this 
type. ”

Latifoğlu: Spend 
time by producing

Yakup Latifoğlu, who says that he 
adopts the saying “The person who works 
lives, the person who does not work gets 
older”, said, “No one should say ‘I can’t’ 
and don’t waste time. There’s always so-
mething everyone can do. It is beneficial 
both for the health and future of the per-
son and for the country.”

While many people pull a face, tho-
se who like it makes stew, fries, pickles 
and rice from the escargot (garavolli) 
which decorate the dinner tables in Cy-
prus.

Escargot is a taste that most Cyprio-
ts enjoy eating and some do not put it 
in their mouth. The escargot, which is 

consumed both as an appetizer and as a 
meal, is just one of the richness of food 
culture in Cyprus.

Stew, pickled and 
even rice is made

It is estimated that the escargot has 
come from the Lusignan’s to the Cyp-

riot cuisine.
Escargot, which used to be consumed 

frequently at home, is now served as an 
appetizer at taverns. The escargot has 
many ways of cooking. Some make a 
stew, rice or pastry, some prepare boiled 
pickles, others consume it fried.

The escargots are picked in January 

in order to prevent them from laying 
eggs and disappearing and they are kept 
in a bucket for 2-3 days and boiled and 
taken out of their shells one by one. 
When cooking the escargot, it is also 
necessary to pay attention to hygiene. 
The escargots need to be washed at le-
ast 5-6 times before cooking.

There are those who are curious about 
it and ones who pull a face to it
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The dust of this church 
either kills or changes home

Ahmet İLKTAÇ
The Nestorian Church (Ayios Georgious 

Xorinos) in Famagusta Walled City, which 
hosts many different civilisations, has re-
cently got famous with its name known as 
the Greek Cypriot Orthodox hosts.

The architectural structure of the Church, 
which was allowed to hold rituals again in 
2014 after 58 years, attracts great attention 
of tourists. The church’s Syriac wall fres-
coes have a remarkable appearance with its 
bell and rose windows.

   According to rumors, if the dust in the 
church’s flooring is taken to a person’s hou-
se, that person will die or leave their home 
within 1 year.

Built by the Sir Francis brothers
   According to the information obtained 

from Tuncer Bağışkan’s book “Journey to 
the Past of Cyprus”, the church was built 
in 1360-1369 by the philanthropist brothers 
Sir Francis Lakhas, who owned a ship.

While the Sir Francis Lakhas brothers 
that were stated to be from the Nesturi (Iraqi 
Chaldean) sect, the church was known as 
the Nesturi Church in 1905, Famagusta 
Ayios Georgious Xorinos was reopened 
after the Famagusta Orthodox Greeks have 
cleaned and repaired the church.

Again, the book titled “The City of the 
History of Famagusta,” by Serdar Atai, 
contains information about the Nestorian 
Church. According to this book; There are 
Syriac inscriptions on the frescoes on the 
walls that have survived until today. It is 
reported that the church, which was built in 
the 14th century, was expanded to a great 
extent by adding two corridors and half do-
mes to the north and south wings.

The church that is mentioned was used 
continuously by the Greek society during 
the British Period until 1956. The church 
was later reopened to worship of Greek 
Cypriots in 2013, after a 57 year break. Alt-
hough there is limited permission to hold a 
ritual in the church today, it is possible to 
develop a culture of peace and tolerance on 
the island.

The bell tower archs on the northwest 
side of the church are quite European in 
style and it is the only church that has a bell 
in Famagusta Walled City today. The rose 
patterned window on the door at the ent-
rance from the western part of the church is 
quite remarkable.

According to rumors, it is believed that if 
a person sweeps the dust on the floor of the 
church and takes it to the house of a person 
they do not like, that person dies or leaves 
their home within 1 year.
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