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Cyprus flavors at Büyükhan

Sedirhan Restaurant, which brings the elite flavors of Cypriot cuisine to its menu in the magical am-

bience of historical Bandabuliya, welcomes every domestic and foreign customers every day.

Mine AVKIRAN NUR

Büyükhan is a place that brings the 

grandeur of Ottoman architecture to the 

present day... It is a two-storey rectan-

gular structure, which is built with yel-

low stones and surrounds a large court-

yard with stones in the flooring. There 

is also a small mosque in the middle of 

the architecture decorated with arches 

throughout.

This is the smells of history ...

Who knows what memories have ac-

cumulated in this place from the past to 

the present day ... Büyükhan was first 

used as a bazaar, then as a prison and 

shelter, the historical authentic struc-

ture has been preserved to the present 

day. This fascinating place attracts the 

attention of both Turkish Cypriots and 

Greek Cypriots and tourists today.

Büyükhan is home to shops selling 

all kinds of antiques, crafts and other 

art products unique to Cyprus.

There is also a restaurant in this his-

toric place that tries to keep the flavors 

of Cyprus. Sedirhan Restaurant, which 

the directors are Özgür-Hamide Arıkan 

couple, offers almost all the tastes of 

Cyprus to its customers and has beco-

me a place frequented by locals and fo-

reigners due to this diversity.

Famous for its oven baked kebab 

and sheftali kebab

We interviewed Onur Kanatlı, one of 

the employees of Sedirhan Restaurant, 

as the North Cyprus UK Newspaper.

Onur Kanatlı is a bartender who loves 

his job. He’s also responsible for the 

till. This shows the trust of restaurant 

director Özgür Arıkan in Onur Kanatlı.

Özgür Arıkan, who took over Sedir-

han Resataurant from his former owner 

5 years ago, made some investments in 

the architecture and made some additi-

ons to the menu. 

The restaurant is famous for its oven 

baked kebab (Kleftiko) and sheftali ke-

bab which are among the most unique 

flavors of Cyprus. However, those who 

would prefer an oven baked kebab 

should notify by reservation. Onur Ka-

natlı stated that they are working with 

a team of 10 people to provide the best 

taste to their customers and that they 

entertain approximately 500 people a 

day as a result of their agreements with 

tour operators as well as their daily cus-

tomers. Kanatlı points out that the we-

ather has an impact on the potential of 

the customers, and that tourists especi-

ally enjoy the sun in the courtyard in the 

winter, and spend time in the refreshing 
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air of  Büyükhan in the summer.

Due to Büyükhan’s affiliation to the 

Foundations Administration, all venues 

here have to be closed at 20.00 on we-

ekdays and Saturdays and at 17.00 on 

Sundays. The business has some proje-

cts to serve at night. Onur Kanatlı, touc-

hing on this issue, says that they started 

working to serve at night, but does not 

give more details.

Enjoying breakfast at Büyükhan 

on the weekend

Saying that those who want to have 

breakfast on the weekend prefer this 

place, Kanatlı says that especially the 

pies and bulgur patties peculiar to Cyp-

rus are among the most preferred.

Ravioli and pirohu are also other fla-

vors in Sedirhan. Onur Kanatlı reminds 

us that especially the tourists they had 

previously hosted order ravioli or piro-

hu on their next visit, “Cyprus tastes are 

intense in our kitchen. Tourists are keen 

to taste the cuisine of the country they 

visit. Those who try do not regret it an-

yway” he adds.

Indispensable kebab varieties of Cyp-

riots are a must for the restaurant.

In addition to main courses and star-

ter entrees, Cypriot desserts also stand 

out.
Sach flaky pastry, sini plaky pastry 

and crumpets in thick syrup (ekmek ka-

dayıfı) are the most preferred desserts.

Tourists ask: Is this mine?

Onur Kanatlı also shares interesting 

dialogues with his customers during our 

conversation:

“Particularly tourists, like in all 

countries, think that the service plates 

are small and they order. But when they 

see the food that came to the table after 

they have ordered ‘Is this mine? Am I 

going to eat all this? ’ they ask. In addi-

tion, a customer living in the UK must 

have been pleased with us, so they re-

commended our restaurant to a relative 

who will come to Cyprus. We are glad 

that our customers are satisfied with our 

meals and recommend us. ”

Stating that they were curious about 

making the pastry, Kanatlı said, “We 

opened a display table at the entrance 

of the restaurant so that our customers 

could see how the pastry is made. Tho-

se who visit us see how this laborious 

work is done and take a souvenir photo. 

”

Special occations are also available

Sedirhan Restaurant also hosts speci-

al occations such as weddings and en-

gagements in line with the permission 

of the Foundation Administration. Onur 

Kanatlı states that Büyükhan’s doors 

are open to those who wish to invite 

them in their historical and authentic 

structure, and that they can also con-

tact the Foundations Administration or 

them for the necessary permissions.

The fragrance of Büyükhan is 

something else

When Kanatlı talks about Sedirhan 

Restaurant, he says that he enjoys the 

historical texture of Büyükhan and says 

“ Even the smell of this historical place 

is something else ”.

Onur Kanatlı said that daily life has 

become increasingly inactive and many 

people are looking for a parking space 

very close to where they will go. “Per-

sonally, I do not park my car anywhere 

near my workplace every day. I get out 

of my car and walk through the historic 

streets and examine the old houses and 

breathe in the air. I recommend everyo-

ne to come down to the Nicosia market 

and walk among these historical sites. ”
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Edition

Profesör Hasan Havıtçıoğlu ve ekibi bu kez uyluk ke-
miğinin dize yakın kısmında görülen kırıkların tedavi 
edilmesi için çivi üretti

İskele Bölgesi’nin 
yeni gözdesi Miray 
Guest House, misa-
firlerini bekliyor…
Miray Guest Hou-
se; farklı kültürlerin 
bölgenin güzelliğin-
den dolayı bir arada 
yaşadığı eşsiz bir ko-
numda bulunuyor.

Kıbrıslı Türk profesörden 
tıp dünyasına yeni buluş

İngiltere’de Kıbrıslı 
Türkler tek ses olmalı

8

www.noyanlar.com

GÜRCAFER: BİRLİK OLUNMALI… Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitle-
ri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin 
toplumsal varlıklarını koruyabilmeleri için birlik halinde olması gerektiğini, 
bu bağlamda da UK Turkish Cypriot Trust ile Kıbrıs Türk Dernekleri Kon-
seyi’nin tek festival konusunda birleştirilmesi hedefinde olduklarını söyledi
ÇAĞINER: MADDİ VEYA MANEVİ KATKIYA HAZIRIZ… Kıbrıs 
Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıb-
rıs Türk toplumunun yurt dışında varlığını göstere-
bilmesi için diasporanın çok önemli olduğunu söy-
ledi. 

16-17

Kıbrıslı Türk Açelya Uluçay, 2019 plaj 
koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekti
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33
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Buram buram ‘Kıbrıs’ 
kokan iki festival

Londra’da ‘2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ ile “3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali” düzenlendi

Kıbrıs kültürü Londra’da festivallerle 
yaşatılıyor. Kısa aralıklarla düzenlenen 
ve Kıbrıs kültürünün ve sanatının tanı-
tıldığı, anıların yad edildiği iki ayrı fes-
tivale, binlerce kişi katıldı.

İlk festival, UK Turkish Cypriot 
Trust’ın organizesiyle ‘2. Kıbrıs Türk 
Kültür ve Sanat Festivali’ olurken, kısa 
süre sonra İngiltere Kıbrıs Türk Der-
nekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından 
“3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali” yapıl-
dı.

‘Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat 
Festivali’nde Ziynet Sali konseri 

UK Turkish Cypriot Trust’ın orga-
nizesiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 
‘Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ 
muhteşem bir atmosferde gerçekleşti. 
Kuzey Londra’daki Lee Valley Ath-
lentics Centre’de düzenlenen festivale, 
yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Festivale Labour Party Enfield Mil-
letvekili Bambos Charalambous, Ed-
monton Milletvekili Kate Osamor, 
KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, 
TC Londra Konsolosu Çınar Ergin, En-
field Belediye Lideri Nesil Çalışkan ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

“Kelebekler Müzik Grubu”, “Serel 

Yarelli”, “Major Band”, “Kıbrıs Dört-
lüsü”, “Şifa”, “Mehmet Raif” ve “Ata 
Kaya”nın sahne aldığı festivalin büyük 
sanatçısı, çalışmalarına Türkiye’de de-
vam eden Kıbrıslı Türk Ziynet Sali’ydi.  
İseyin ve Hacer’in sergilediği oyunu 
hayranlıkla izleyen halk, Osman Balık-
çıoğlu ve Karpasia Kemal Deveci’nin 
gösterisiyle kahkahaya boğuldu.

Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali 
Koordinatörü Nafiya Horozoğlu, 2018 
yılında gökkuşağı gibi farklı renkler-
den, görüşlerden ve kesimlerden oluşan 
köklü derneklerin bir araya gelmesiyle 

kurulan UK Turkish Cypriot Trust’ın 
bugün ise renklerini artırıp, gençlerle 
aydınlanarak yola devam ettiğini söy-
ledi.

Festivale yaklaşık 20 bin kişinin ka-
tıldığına dikkat çeken Horozoğlu, fes-
tivalin ticari kazanç amacıyla değil, 
gençleri kazanmak için düzenlendiğini 
ifade etti. Horozoğlu, Kıbrıslı gençlerin 
kültür ve kimlikleri hakkında donanım 
sahibi olmaları, kültürlerini tanıyıp, ya-
şatmalarını istediklerini vurguladı.   

Kıbrıs Türk Kültürü 

Festivali’nde ünlüler geçidi
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Kon-

seyi (CTCA UK) tarafından düzenlenen 
Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin üçün-
cüsüne binlerce kişi katıldı.

Festivalde en beğenilen Kıbrıs ye-
mekleri ve tatlıları, Türk okullarının 
folklor gösterileri, Kıbrıs Türk dernek-
leri, sivil toplum önderleri, yazarları, 
çeşitli sanat, spor faaliyetleri tanıtıldı. 

Kıbrıs Türkünün kültürel ve sanatsal 
motiflerini yaşatmak, tanıtmak amacıy-
la gerçekleştirilen festivalden elde edi-
len gelir, topluma hizmet için gereken 

bina projesi için Konsey tarafından ku-
rulan vakfa bağışlandı. 

Londra’nın Enfield bölgesindeki 
Donkey Lane’de gerçekleştirilen festi-

valin davetlileri arasında KKTC Lond-
ra Temsilcisi Büyükelçisi Oya Tunca-
lı, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu 
Çınar Ergin, Milletvekili Iain Duncan 
Smith ve Joan Ryan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Eğitim Müfettişi 
Fezile Işık, Londra Büyükşehir Bele-
diyesi Başkan Yardımcısı Rajesh Ag-
raval, Enfield Belediyesi Lideri Nesil 
Çalışkan, Belediye başkan yardımcısı 
Sabri Özaydın, Belediye Meclis Üyesi 
Ahmet Karahasan, Mete Çoban, Peray 
Ahmet, Mustafa Çetinkaya, Tolga Ara-
maz ve Hass Yusuf, İngiltere Kraliçesi 
Elizabeth’ten ödül sahibi Dr. Teoman 
Sırrı, İngiltere Türk Dili, Kültürü ve 
Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye 
Mertcan, Kıbrıs Türk İnşaat Mütahitle-
ri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıb-
rıs Türk Sanayi Odası, Başkan Yardım-
cısı Atilla Süren, Kıbrıs Türk Otelciler 

Birliği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
yetkilileri de yer aldı. (Devamı 6’da
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(5. sayfadan devam)
Londra’da faaliyet gösteren 29 Kıb-

rıs kökenli Türk derneğinin çatı ku-
ruluşu olan Konsey’in Başkanı Leyla 
Kemal açılış kurdelesini protokolle 
birlikte kesti. 

Festivalde önce KKTC’den Başba-
kan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in 
tebrik ve temenni mesajları okun-
du. Sunuculuğunu Ayşegül Bıçkıcı, 
Mustafa Güllü ve Duygu Tağmaç’ın 
üstlendiği festivalde, Kıbrıs ve Türki-
ye’yi aşan Ali Babutsa, efsanevi rock 
grubu SOS, Fadıl Topaloğlu eşliğinde 
Grup Hatıralar, pop müziğinin krali-
çesi olarak adlandırılan Peri Aziz, ‘O 
Ses Türkiye’ finalisti İbrahim Şevki, 
yetenekli sanatçı Osman Tuğsal ve Ya-
semin Nafi müzik ziyafeti sundu. 

Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu, Hor-
nsey Atatürk Okulu, Waltham Fo-
rest Türk Okulu ve Soutgate Atatürk 
Okulu’nun halk dansları gösterileri de 
herkesi büyüledi. Yazar Osman Balık-
çıoğlu da parodi gösterisiyle herkesi 
kahkahaya boğdu.

Festivalde bu yıl ilk kez gençlere 
yönelik stand kuruldu. Mid Summer 
Ball’da, aralarında ünlü DJ Ramsey, 
DJ Fen, J Junior, Mr Jones, DJ Eren 
ve DJ Celil’in de bulunduğu, İngiltere 
müzik piyasalarını kasıp kavuran Kıb-
rıs Türk kökenli 20 DJ ve müzisyen 
performanslarıyla gençleri coşturdu.

İngiliz polis teşkilatına bağlı Met-
ropolitan Türk Polis Derneği’nin de 
stand açtığı festivalde, Ferrari, Por-

che, Lamborghini, Mercedes, Aston 
Martin, Rolls Royce, Audi, ve Lexus  
gibi otomobilleri yakından inceleyip 

fotoğraf çektirdi. İşitme engelliler için 
Mustafa Güllü’nün işaret diliyle anla-
tım yapması ise takdir edildi.
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Tekonolojideki gelişim ve artık in-
ternet çağında olmamız tüm sektörleri 
olumlu veya olumsuz etkiledi. Ancak 
turizm sektöründe, internet ağlarının 
kullanılması insanlara ulaşmak bakı-
mından işletmeler için büyük kolaylık 
sağladı. 

“Reklam” olgusu geçmişte olduğu 
gibi, şimdi de insanların kararlar alma-
sında oldukça etkili.

Eskiden sadece televizyon ve gaze-
te reklamlarıyla çeşitli kitlelere ulaşım 
sağlanıyordu. Ancak teknolojideki ge-
lişim internet ağını da bu kitle iletişim 
araçlarına dahil etti.

İnternet üzerinden yapılan reklamlar, 
dijital çağı yakalayan turizm işletmeleri 
için büyük kazanç getirir. İyi bir tanıtım 
reklamı ve halkla ilişkiler kampanyası 
ile isabetli bir medya mesajı, hedefle-
nen pazara ulaşmakta büyük kolaylık 
sağlar. Bu da işletmenin gelirlerinin ar-
tırılmasına yardımcı olur. 

Potansiyel müşterilerin size ulaşımını 
kolaylaştırmak, akıllarına geldiğinizde 
size erişimi en kolay şekilde yapabil-
meleri tercih edilme potansiyelinizi 
daha da artırır. Bunda da en etkili yön-
tem, internet üzerinden ve televizyon-
lardan yapılan reklamlardır.

Dünya ülkelerinin turizm sektöründe 
yaptığı reklamlara bakıldığında metin 
ve görsel unsurlarla hedef kitleye ulaş-
maya çalıştıklarını görürsünüz. 

Bir ülkenin tanıtımı ve pazarlanma-
sı, sadece turizm değil birçok farklı 
sektör için yaşamsal rola sahiptir. Tü-
keticilerin reklamlarda görmek istedik-
leri unsurlar vardır. Kendi ihtiyaçlarına 
cevap verebilen birçok ürün arasından 
en uygun olanı seçebilmek için tüketici, 
fiyatı ve bu alımı nasıl gerçekleştirebi-
leceğini görmek ister.

Ülke tanıtımlarında, o ülkeye ait bir 
ürün, bir olay veya herhangi bir şey, 
hedef kitleler dikkate alınarak belirlen-
melidir. 

KKTC’nin dış ülkelere tanıtımı ko-
nusuna baktığımızda, yukardakiler ışı-
ğında fazla yorumlamaya gerek duyma-
dığımız gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Resmiye 
Eroğlu 

Canaltay
resmiyecanaltay@gmail.com

Turizmde reklamın 
önemi

Larnaka göçmeni olan Havıtçıoğlu 
ailesinin tek erkek evladı olan Kıbrıslı 
Türk bilim insanı Prof. Dr. Hasan Ha-
vıtçıoğlu, yaşam sürdüğü İzmir’de ba-
şarısına başarı katarak daha geniş kit-
lelere adını duyurmaya devam ediyor.

Biyomekanik ve temel ortopedi ça-
lışmalarıyla ilgili önemli buluşlar ger-
çekleştiren Kıbrıslı Türk bilim insanı 
Prof. Hasan Havıtçıoğlu, ekibiyle bir-
likte bu kez uyluk kemiğinin dize ya-
kın kısmında görülen kırıkların tedavi 
edilmesi için çivi üretti.

Türkiye’de Dokuz Eylül Üniversite-
si Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim 
Dalı Başkanlığını yürüten Havıtçıoğ-
lu’nun ekibiyle birlikte ürettiği çivi, 
hem ameliyat süresini hem de hastanın 

iyileşip daha erken ayağa kalkmasını 
sağlayacak.

“Çivi sayesinde ameliyet 
süresi iyileşme süresi kısaldı”

“DACFIN” adını verdikleri çiviy-
le ilgili açıklama yapan Kıbrıslı Türk 
bilim insanı Prof. Hasan Havıtçıoğlu, 
İngiltere’de düzenlenen Avrupa Orto-
pedi Araştırmalar Cemiyeti Toplantı-
sı’nda geliştirdikleri çivinin sunumu-
nu yaptıklarını, tıp çevreleri tarafından 
bunun beğeni kazandığını söyledi.

Geliştirdikleri çivinin uygulama ko-
laylığının yanı sıra eklem içinde mü-
dahaleyi gerektirmediğini kaydeden 
Havıtçıoğlu, 6 ay önce bu çiviyi hasta-
lara uygulamaya başladıklarını belirtti.

Havıtçıoğlu, çivinin ameliyat süresi-
nin kısalttığı gibi yara yerinin azalma-
sı, hastanın daha erken iyileşip ayağa 
kalkmasını sağladığına vurgu yaptı.

20’ye yakın buluşu tıp 
dünyasına kazandırdı

Dünyada önemli bir yeri bulunan ve 
Kıbrıslı Türkleri gururlandıran Hasan 
Havıtcıoğlu’nun bilim dünyasına kat-
tığı 20’ye yakın buluşu var. 

Akıllı ayakkabı, boy uzatma cihazı 
ve kemik kırıklarını dışarıdan yönlen-
direbilen cihaz gibi buluşları sayesin-
de birçok hasta sağlığına kavuştu. 

Havıtçıoğlu’nun tıp dünyasına ka-
zandırdığı buluşların birçoğu Avrupa 
Patent Ofisi’nin onayını aldı.

Kıbrıslı Türk profesörden 
tıp dünyasına yeni buluş
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Kırlangıçlar, Kıbrıs’ın kültürü oldu
Kutuplar hariç, dünyanın her yerin-

de yaşayabilen Kırlangıçlar, Kıbrıs’ta 
ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında 
görülür. 

Kıbrıs’ta kırlangıçlar kimine göre 
bereketi, kimine göre de öldürülürse 
uğursuzluğu anlatır… İyi kalpli in-
sanlar için Kırlangıç çiftlerin, büyük 
titizlikle inşa ettikleri yuvalarında, 
yine kendilerinin eserleri olan yavru-
larını büyütüp, uçurmaları da 
anlatılmaz bir sevinçtir…

İşte mart ayından ey-
lül-ekim aylarına kadar 
cennet adamız Kıbrıs’ta da 
görebildiğimiz Kırlangıçlar 
artık kültürümüzün bir parça-
sı.

Üstün mimariyle balkonla-
rın üst köşelerine inşa ettikleri 
yuvalara, 4-6 tane yumurta 
bırakan Kırlangıçlar, bu yu-
valarda yetiştirdikleri 

yavrularını bu süre içerisinde uçurur. 
Kıbrıs’ta; Ev Kırlangıcı, Kızıl Kır-

langıç, Kır Kırlangıcı ve Kum Kırlan-
gıcı türleri görülmektedir.

Uçan böceklerle beslenirler
Kırlangıçlar, sinek ve uçan böcek-

leri avlayarak geçinen, küçük, ötücü 
kuşlardır. 

Boyları 10–23 cm arasında değişir. 
Çoğunun karnı beyaz; baş, 

kuyruk ve kanatları 
siyah; alın ve 

gerdanı kah-
verengi 

p a r -

lak tüylüdür. Kısa ayaklarının tır-
nakları sivri olduğundan düz, yassı 
zeminlere rahatça tutunurlar. Üçgen 
şeklindeki gagaları geniş yırtmaçlı 
olup, ağızları açık uçarken sinek, siv-
risinek gibi küçük böcekleri avlarlar. 

Kuyrukları çatallı, kanatları uzun 
ve sivridir. Hızlı uçarlar. Kuyrukları-
nı dümen olarak kullanır, ani dalışlar 
yaparlar. Çoğu sürü halinde yaşamaz-
lar.

Yuvalarını çamur ve kilden 
yapıyorlar

Çamur ve kilden çanak şeklinde 
sağlam yuvalar yaparlar. Dişi kırlan-
gıç, erkeğinin tükrüğüyle harç ederek 
gagasıyla getirdiği çamuru toplar, sa-
man ve otlarla sekiz gün içinde sağ-
lam bir yuva yapar. 

Geniş ve yassı gagalarını, yuvala-
rını yaparken, çamurları sıvamak 
için mala gibi kullanırlar. Yuva-
larının çoğu ancak bir Kırlan-
gıç’ın girebileceği kadardır. Eni 
yaklaşık 20 cm, derinliği 10 cm 
kadar olup içi tüy ve kıllarla 

döşenir. Yuvalarını gruplar halinde 
mağara, kayalık ve ağaçlara yapan 
türler de vardır.

Dişi, yazın tarçın renginde benekli 
4-5 yumurta yumurtlar. Eşler sırayla 
kuluçkaya yatar. Yavrular anne baba-
ların ağızlarında getirdikleri böcek-
lerle beslenir. İki hafta içinde gelişip 
yuvayı terk eder. Kırlangıçlar, yılda 
2-3 defa kuluçkaya yatar.

Kıbrıs’ta görülen kırlangıçlar
Ev Kırlangıçları, evlerin yüksek 

duvarlarına özellikle de çatı ve teras 
altlarına çamurdan yaptıkları yuvala-
ra 4-6 tane yavru bırakır. 

Kızıl Kırlangıçların ise 11 Nisan 
2012’de Andrea Burnu’ndaki bir ma-
ğaranın tavanında yuvası tespit edil-
miştir. İki Kızıl Kırlangıç bölgede 
uçarken görüldü.

Kır Kırlangıçları, Kıbrıs’ta hemen 
hemen her yerde görülmektedir. 

Kum Kırlangıçları ise kıyılar ve al-
çak arazilerde yaşar. 

Fotoğraflar: 
Saykan Photography
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Sizinbir Ada’nızvar.
Burada bambaşka

bir hayat var.

Tarihi ve kültürel değerleriyle dünya 
çapında ünlü Mağusa Suriçi’nin yıllardır 
önemli bir eksikliği olarak görülen gezi 
araçları Garga Turizm’in yatırımıyla gide-
rildi. 

Kent turizmine, tarihi kentin dokusuy-
la uyumlu, elektrikle çalışan çevre dostu 
5’er kişilik 4 adet gezi arabası kazandıran 
Garga Turizm, bu araçlara yerleştirdiği na-
vigasyon ve rehber kulaklık cihazlarıyla 
da tarihi mekanlar hakkında 5 dilde bilgi 
veriyor ayrıca turistlerin gezileri sırasında 
kaybolmalarını engelliyor. 

Gezi araçlarına turistlerin yanında yerli 
halkta büyük ilgi gösterirken, araçlar dü-
ğün ve bekarlığa veda partisi gibi kişisel 
etkinliklerde kullanılma yönünde oldukça 
popüler hale geldi. 

Gökçe: Ailece 3 nesildir Gargacıyız
Garga Turizm’in sahibi Sıtkı Gökçe, 

orijinal Mağusalı ve orijinal bir “Gargacı” 
olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. 

Sıtkı Gökçe, ailece 3 nesildir Gargacı ol-
duklarını, hem annesinin hem de babasının 
Mağusalı olduğunu söyledi. 

Seyahat etmeyi oldukça fazla sevdiğini 
ve günümüze kadar birçok dünya ülkesine 
ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Gökçe, 
gerek tatil amaçlı gerekse kültürel gezi 
amaçlı yaptığı seyahatlerinde araştırma-
lar yaptığını dile getirdi. Seyahatleri neti-
cesinde başka ülkelerde turizme yönelik 
yapılan çalışmaları da incelediğini ifade 
eden Sıtkı Gökçe, bu incelemeleri sırasın-
da önemli turizm şehirlerinde kendilerinin 
gezi araçlarına tam olarak benzemese de 
benzer araçlar gördüğünü dile getirdi. Sıtkı 
Gökçe, örneğin Roma, Zagreb ve Varşova 
gibi tarihi mekânları fazla olan şehirlerde 
turistler için gezi arabaları olduğuna şahit 
olduğunu anlattı.“Bir Mağusalı olarak ne-
den bizim bu kadar çok tarihi mekanımız 
varken kentimizi turistlere daha iyi tanıt-
mak için böyle bir girişimde bulunmaya-
lım” diye aklında bir fikir oluştuğunu ak-

taran Gökçe, kendilerinin de bu işi daha 
profesyonel yapıp, gezi araçlarını Mağu-
sa’nın tarihi dokusuna uygun olarak seçip, 
dizayn ettiklerini söyledi. 

“Kenti hiç bilmeyen biri kaybolma-
dan gezebilir”

Sıtkı Gökçe, gezi araçlarına ayrıca her-
kesin tarihi yerleri rahatlıkla ve güven içe-
risinde gezebilmeleri için GPRS destekli 
navigasyon cihazı da kurduklarını kaydetti 
ve şöyle devam etti:

“Yani kenti hiç bilmeyen bir kişi kay-
bolmadan Mağusa Suriçi’ni dolaşabiliyor. 
Ayrıca, her tarihi mekana gelindiğinde na-
vigasyon ekranında sesli ve görsel olarak 
o tarihi mekanın hem fotoğrafı çıkar hem 
de rehber kulaklık sistemindeki dinleme 
numarası çıkar. Bu arada Historical Textu-
re of City’de eşim Muhterem Amut rehber 
kulaklık sistemini geliştirerek bu geziler-
de Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca 
ve Rusça olmak üzere 5 farklı dilde tarihi 
mekanları anlatımla ilgili kayıtlar mevcut-
tur. Bu yaz sezonundaki hedefimiz İngilte-
re’den gelen Kıbrıslı Türk soydaşlarımıza 
Mağusa Suriçi’nin her köşesini tanıtmak-
tır. Mağusa ile ilgili olarak birçok tarihi 
mekanın tanıtılmasında bu araçların büyük 
fayda sağlayacağını düşünmekteyim”.

Gezi araçlarını kişilerin özel etkinlikle-
ri için de kiraladıklarına değinen Gökçe, 
araçların kiralamasını gerek düğün, ge-
rek bekârlığa veda partisi, sünnet, doğum 
günü kutlama gibi etkinlikler için de kira-
ladıklarını bildirdi. 

“Gezi araçlarımızı saatlik dilimler üze-
rinden kiralıyoruz. 1 saatten 4 saate kadar 
kiralama sürelerimiz vardır. Günlük araç 
kiralamıyoruz” diye konuşan Sıtkı Gökçe, 
araçları saatlik olarak uzun süre kiralayan 
kişilere Mağusa’da Kıbrıs’a özel tatlar su-
nan restoranlarda indirimli yemek yeme 
fırsatı da sunduklarını açıkladı. 

Yeni güzergâhlar için yeni araçlar 
gelecek

Sıtkı Gökçe, araçlarının gezilere geçti-
ğimiz Haziran ayında başladığını şuanda 4 
adet 5’er kişilik kapasitede araçları bulun-
sa da Kasım ayından sonra güzergâhlarına 
ekleyecekleri St. Barnabas Manastırı ve 
Salamis Harabeleriyle 8 ve 11 kişi kapa-
siteli araçları da filolarına ekleyeceklerini 
belirtti. Yeni gelecek araçların da tarihi do-
kuya uygun olacaklarını ifade eden Gökçe, 
amaçlarının ülke turizmine katkı sağlamak 
olduğuna vurgu yaptı. 

Garga Turizm sahibi Sıtkı Gökçe, özel-
likle Londra’da yaşayan ve rahatsızlık ya-
şadığı için Kıbrıs’a gelmekte çekinceleri 
bulunan Kıbrıslı Türkler için de bir çalışma 
yaptıklarını söyledi. 

Tekerlekli sandalye ve akülü araba 
da kiralanıyor

Tekerlekli sandalye, scooter ve akülü 
sandalye kiralaması yaptıklarını da ifade 
eden Gökçe, insanların kısa süreli ziyaret-
ler için bu arabaları yurt dışından getirme-
lerinin oldukça zahmetli olduğunu bu ne-
denle bu yöndeki ihtiyaçları gidermek için 

bu hizmeti verdiklerini kaydetti. 
Gökçe konuyla ilgili konuşmasına şu şe-

kilde devam etti.
“Geçtiğimiz gün Londra’dan gelen bir 

turist, yürüyemeyen Alzaimer Hastası an-
nesini de yanında getirdi. Bizden 2 hafta 
için scooter istedi. Biz de kendisine kirala-
dık. Çok mutlu oldular. Bugüne kadar ülke-
mizde böyle bir hizmet yoktu. Bu vesileyle 
biz bu hizmeti ülkemiz ziyaretçilerine sun-
duk. Sadece turistler için değil, yerli hal-
kımıza da bu hizmeti sunuyoruz. Örneğin 
Ekim ayında bu talep doğrultusunda 1 ay-
lık rezervasyonlarımız vardır. Hasta yatağı 
kiralama uygulamamız da vardır. Turizm 
şirketi olarak bu hizmeti eksiksiz yerine 
getiriyoruz. Bir işi yapacaksanız tam yapa-
caksınız. Eksiğiniz olmayacak”.  

Gezi arabaları Mağusa hikayelerini 
de anlatacak 

“Ben Mağusalı olduğum halde kenti-
mizde yer alan birçok tarihi mekanla il-
gili yeteri kadar bilgiye sahip değildim. 
Bu işle yeni öğrenmiş oldum” diyen Sıtkı 
Gökçe, örneğin Leonardo Da Vinci’nin 
Mağusa’ya gelip Deniz Kapısı’nın yapı-
mında çalışma yaptığı yönündeki bilgiyi 
bu işle öğrendiğini aktardı.  Gökçe, rehber 
kulaklık sistemlerine Mağusa hikâyelerini 
de ekleyeceklerini ifade etti ve insanların 
Mağusa’ya geldikleri zaman tarihi yerlerin 
hikayelerini de dinleyebileceklerini, bu ça-
lışma ile ilgili olarak Dr. Okan Dağlı’nın 
kendilerine katkı sağlayacağını sözlerine 
ekledi. 

Mağusa’nın tarihi dokusuna 
uygun, çevre dostu Gezi Araçları
Ahmet İLKTAÇ
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UK Turkish Cypriot Trust ile 
Kıbrıs Türk Dernekleri Konse-
yi’nin Kuzey Londra’da düzen-
lediği iki ayrı ‘Kıbrıs Türk Fes-
tivali’ne 20 binden fazla kişinin 
katılması İngiltere’de yaşayan 
Kıbrıslı Türklerin birlik olması 
halinde daha güçlü olacaklarının 
sinyalini verdi. 

Uzmanlar, ekonomik veya siyasi 
nedenlerle Kıbrıs’tan İngiltere’ye 
gelen Kıbrıslı Türklerin kimlikle-
rini, dillerini, aidiyet duygularını 
ve kültürlerini koruyabilmek için 
oluşturulan derneklerin güçleri-
ni birleştirirse, seslerini dünyada 
daha güçlü şekilde duyurabilecek-
lerini belirtiyor.  

North Cyprus UK’ye konuşan 
Ekonomik Örgütler Platformu’na 
üye birlikler, Kıbrıslı Türklerin 
toplumsal varlıklarını koruyabil-
meleri için birlik halinde olması 
gerektiğini belirterek, UK Tur-
kish Cypriot Trust ile Kıbrıs Türk 
Dernekleri Konseyi’nin Kıbrıslı 
Türkleri temsil eden hem tek fes-
tival hem de yurt dışında yaşayan 
Kıbrıslı Türklerin sorunlarına kar-
şı mücadele konusunda güçlerini 
birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Gürcafer: Birlik halinde 
olunmalı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği Başkanı Cafer Gürca-
fer, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin toplumsal varlıklarını 
koruyabilmeleri için birlik halinde 
olması gerektiğine dikkat çekerek, 
İngiltere’de faaliyet gösteren UK 
Turkish Cypriot Trust ile Kıbrıs 
Türk Dernekleri Konseyi’nin dü-
zenlediği, Kıbrıs Türk kültür ve 
sanatını anlatan iki ayrı festivali 
birleştirme hedefleri olduğunu 
söyledi. 

Gürcafer, her iki derneğin de bü-
tün farklılıklarına rağmen toplum-
sal varoluş için mücadele ettiğini 

belirterek, dünyada seslerini daha 
güçlü duyurabilmek, sorunları dile 
getirebilmek için birlikte hareket 
etmelerinin önemli olduğuna vur-
gu yaptı. Kıbrıslı Türklerin top-
lumsal varlığına yıllardır büyük 
önem verdiklerini dile getiren 
Gürcafer, birlik olarak yıllardır bu 
doğrultuda hareket etmeye özen 
gösterdiklerini söyledi. 

Gürcafer, toplumsal varlığın 
önemsenmesi durumunda göçlerin 
de önüne geçilebileceğini belirte-
rek, tüm bunların bir bütünlük içe-
risinde değerlendirilmesi gerekti-
ğine dikkat çekti. 

Avustralya, Amerika, Türkiye 
ve İngiltere gibi dünyanın çeşit-
li ülkelerinde yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin bugüne kadar yeterin-
ce önemsenmediğine işaret eden 
Gürcafer, “Müteahhitler Birliği 
olarak gelmiş geçmiş tüm hükü-
metlerimize sürekli olarak yurtdı-
şında yaşayan insanlarımıza önem 
gösterilmesine yönelik siyaset ya-
pılmasını söyledik” dedi. 

“Bölünme nifakı İngiltere’de 
de etkili oldu”

KKTC’deki sağ-sol tartışmasın-
dan Londra’nın da nasibini aldığı-
nı belirten Gürcafer, “Bizim içimi-
ze enjekte edilen bölünme nifakı 
İngiltere’de de etkili oldu” dedi. 

Gürcafer, Kıbrıslı Türklerin tek 
yürek olarak hareket etmesinin 
dünyada daha etkili olacağını, bu 
nedenle de UK Turkish Cypriot 
Trust ile Kıbrıs Türk Dernekleri 
Konseyi’nin “tek festival” ve “so-
runların duyurulması ile çözümü 
için” birlikte hareket ederek, İngil-
tere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin 
mücadelesinde birleşmesinin şart 
olduğunu vurguladı. 

Bu konuda gerek devlet, gerekse 
Ekonomik Örgütler Platformu ola-
rak çaba sarf edilmesi gerektiğini 
ifade eden Gürcafer, “Yurt dışında 

toplumsal varlığı korumak, gele-
nek ve göreneklere sahip çıkmak 
siyasi görüşü ne olursa olsun her 
Kıbrıslı Türk’ün hassasiyetidir” 
dedi. 

İngiltere’de yaşayan her Kıbrıslı 
Türkler konusunda atılması gere-
ken birçok adımının bulunduğunu 
söyleyen Gürcafer, bu konuda çok 
ciddi eksikliklerimizin olduğunu 
dile getirdi. 

“Aidiyet konusunda 
zayıflama var”

Gürcafer, 1970 ile 1980 yılları 
arasında yurt dışında yaşayan Kıb-
rıslı Türklerin ülkede çok etkili 
olmadığını, ancak bugün gelinen 
noktada bu konunun çok daha 
önem arz ettiğini belirterek, şöyle 
devam etti: 

“Bugün gelinen noktada nere-
deyse 5’inci jenerasyon doğma-
ya başladı. 4’üncü jenerasyonu 
değerlendirdiğimizde Kıbrıs’a 
aidiyet konusunda çok ciddi bir 
zayıflama var. Yani 4’üncü jene-
rasyonun önceki jenerasyonlar ka-
dar bağları yok. 

Eğer biz bu jenerasyonla iliş-
kilerimizi geliştirmek adına bir 
şeyler yapmazsak, bu jenerasyon 
zaman içerisinde bizden kopacak. 
Özellikle Londra’da yaşayan Kıb-
rıslı Türklerin bu konuda verdiği 
mücadele gurur verici bir boyut-
tadır. Orada yeni jenerasyonun 
Türkçe konuşmasını ve kültürüne 
sahip çıkmasını sağlayabilmek 
için mücadele veren Kıbrıslı Türk-
ler, tamamen kendi imkanlarıyla, 
sırf kimliklerini koruyabilmek için 
var güçleriyle çaba gösteriyorlar. 
Ancak bu bile artık yetmiyor. Bi-
zim de elimizi taşın altına koyma 
vaktimiz çoktan geldi de geçti”.

Ekonomik Örgütler Platfor-
mu olarak Londra’da düzenlenen 
festivale katılıp, yurt dışında ya-
şayan Kıbrıslı Türklerin yanında 

İngiltere’de Kıbrıslı 
Türkler tek ses olmalı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, 
UK Turkish Cypriot Trust ile Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin hem tek festival hem de yurt dışında yaşayan 

Kıbrıslı Türklerin sorunlarına karşı mücadele konusunda güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı:

olduklarını hissettirebilmek için 
katıldıklarını ifade eden Gürcafer, 
önümüzdeki yıl festivale daha or-
ganize bir şekilde katılmayı hedef-
lediklerini söyledi. 

“En büyük engel askerlik 
sorunu”

Yurt dışında ikamet eden Kıb-
rıslı Türklerin önündeki en büyük 
engelin askerlik sorunu olduğuna 
dikkat çeken Müteahhitler Birliği 
Başkanı Cafer Gürcafer, yurtdışın-
da askeriliğin, sanki de toplumu 
eritmek için bir misyon olarak gö-
rüldüğünü ifade etti. 

“Artık ülke güvenliğini sağla-
mak tellerin arasında asker bulun-
durmakla olmuyor” diyen Gürca-
fer, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin askerlikten muaf olması 
gerektiğini belirterek, şöyle devam 
etti: 

“İngiltere’de yaşayan insanla-
rımızın sivil toplum örgütleri içe-
risinde gösterdiği lobi faaliyetleri 
bize daha çok yararlı olacaktır. 
Örneğin Kıbrıslı Türklerin Lordlar 
Kamarası ve Avam Kamarası’yla 
kurdukları ilişkiler hem bize, hem 
de Türkiye’ye daha çok katkı gös-
terecektir. Durum böyleyken biz 

niye bu insanlarımızı tellerin içeri-
sine koymaya çalışıyoruz ki? 

Eğer vatanımızı sevdiğimizi 
iddia ediyorsak neden böyle bir 
yanılgının içerisinde oluyoruz? 
Önce bundan kurtulmamız lazım. 
Bunun içinde yurt dışında yaşayan 
Kıbrıslı Türklerin hiçbir para öde-
meden askerlikten muaf olmasını 
sağlamalıyız”.

Çağıner: Maddi ve manevi 
katkı göstermeye hazırız

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 
Başkanı Dimağ Çağıner, İngilte-
re’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin 
birlik halinde olması gerektiğine 
dikkat çekerek, “Birlikten güç do-
ğar” dedi. 

Çağıner, İngiltere’de faaliyet 
gösteren UK Turkish Cypriot Trust 
ile Kıbrıs Türk Dernekleri Konse-
yi’nin farklı yönlerinin olmasına 
rağmen birlik içinde hareket ede-
bileceklerini belirterek, Ekonomik 
Örgütler Platformu olarak her iki 
derneğin birlikte mücadelesi için 
maddi ve manevi her türlü katkıyı 
göstermeye hazır olduklarını söy-
ledi. 

Toplumların yurt dışında varlı-
ğını gösterebilmesi için diaspora-

nın çok önemli olduğunu belirten 
Çağıner, her iki derneğin hem fes-
tival hem de sorunların çözümü 
konusunda yapılacak mcüadele-
lerde birleşmesi durumunda çok 
etkili olacaklarına vurgu yaptı. 

Çağıner, söz konusu derneklerin 
tek festivalde anlaşmasıyla hem 
daha büyük organizasyonların 
yapılabileceğini, hem daha kolay 
projeler üretilebileceğini, hem de 
Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya 
çok daha güçlü bir şekilde duyura-
bileceğine dikkat çekti.  

Kıbrıs Türk İnşaat Müteah-
hitleri Birliği Başkanı Cafer 

Gürcafer, yurt dışında yaşayan 
Kıbrıslı Türklerin toplumsal 
varlıklarını koruyabilmeleri 

için birlik halinde olması 
gerektiğini, bu bağlamda da 

UK Turkish Cypriot Trust ile 
Kıbrıs Türk Dernekleri Kon-

seyi’nin tek festival konusun-
da birleştirilmesi hedefinde 

olduklarını söyledi. 

 Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ 
Çağıner, Kıbrıs Türk toplumunun yurt dışında 
varlığını gösterebilmesi için diasporanın çok 
önemli olduğunu söyledi. Çağıner, bu nedenle 
de Londra’daki Kıbrıslı Türklerin kurduğu iki 
derneğin tek festival konusunda anlaşıp, İngil-
tere’de güç birliği yaparak sorunların çözümü-
ne odaklanmaları gerektiğini belirtti. 
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Kıbrıs’lı Tükler birkaç yıldan beri İn-
giltere’de 2 ayrı festival düzenliyorlar. 
Bu yıllardır tek festivale dönüştürülmeli-
dir diye tartışılır durur. Her seferinde, dü-
zenlenen 2 ayrı festivalin  bir çatı altında 
yapılması için devreye girmeyen kalmaz. 

Bu yıl da festivallerin tarihleri yaklaş-
tıkça ayni tartışmalar yaşandı.

Dönemin Başbakanı Tufan Erhürman 
Mart ayında gerçekleştirdiği İngiltere 
ziyaretinde 2 festivalin yetkilileri ile tek 
festivalde birleşme kararında tarafların 
uzlaşı sağladığını duyurduğu halde, İn-
giltere bu yıl yine 2 ayrı ‘Kıbrıs Türk 
Kültür Festivali’ne sahne oldu.

‘Tek bir festival’ çağrıları her iki festi-
valde de devam etti. 

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
‘Tek bir İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Fes-
tivali’ çağrısı yaptı. 

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Muhammet Yaşarata bir açıkla-
ma yaparak, iki festivalin ayrı organize 
edilmesinin doğru olmadığı noktasında 
tam bir mutabakatın olduğunu belirtti.

Tüm kesimlerin bir araya gelerek, 28 
örgütten meydana gelen İngiltere Kıbrıs 

Türk Dernekleri Konseyi, İngiltere Kıb-
rıs Türk Vakfı, Kıbrıs Türk Futbol Fede-
rasyonu, Kıbrıs Toplum Merkezi, Kıbrıs 
Türk Cemiyeti, Kıbrıs Türk Gençlik 
Birliği İngiltere, Londra Türk Masterle-

ri, Kıbrıs Sanatçılar Platformu, İngiltere 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve diğer ku-
ruluşların temsilcilerinden oluşacak bir 
Festival Komitesiyle, İngiltere’de varlık 
ve aktivite gösteren tüm kurum ve kuru-
luşların toplum için gerçekleştirecekleri, 
tek bir ‘İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Fes-
tivali’nin yapılması noktasında görüş bir-
liğine varıldığı açıklandı.

Buna rağmen festival tarihi gelip çat-
tığında İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri 
Konseyi’nin ayrı bir festival yapma eği-
limi herkesi şaşkına çevirdi.

Kimilerine meseleyi siyasi olarak nite-
lendirirken, kimileri kişisel rant sağlama 
iddialarına kadar vardırdı.

Bir kesim de festivaller öncesinde bir 
önceki 4’lü hükümet ortaklarının ayrı 
ayrı İngiltere’yi ziyaretlerinin ardından 
bu bölünmenin daha da arttığını iddia 
etti.

Tüm bu iddialar bir yana, İngiltere 
Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi dahi-
linde olan örgütlerden yetkililerle yaptı-
ğım sohbetler sonucunda vardığım kanı, 
konsey bünyesinde çatırdamaların oldu-
ğu ve bunun günden güne de büyüdüğü 

yönünde.Festivalin bu yıl yeniden düzen-
lenmesi bağlamında yaşanan olaylar fes-
tivalin amacaına zarar vermesi hasebiyle 
son derece üzüntü vericidir. İngiltere’de 
yaşayan Kıbrıs Türk Toplumu toplumsal 
ayrışmanın eşiğine getirilmiş hatta eşik-
ten içeriye adım dahi atılmıştır.

Toplumsal ayrışmanın daha da ileri bo-
yuta taşınması için ise bir tartışmadır, bir 
sürtüşmedir gidiyor. Tüm bu yaşananlar 
sosyal medyaya da yansımış durumda.

Bir yıl daha geride kaldı fakat eminim 
ki 2020’de de konu ayni tartışmalara 
gebe. Umarım ki yaşananların topluma 
ve ülkeye veridği zarar kısa zamanda 
farkedilir ve taraflar fesitvalin esas mak-
sadını idrak edip, festival dönemin bekle-
meden ortak müşterekte mütabakata va-
rırlar. Zira, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin ezici bir çoğunluğunun ortak 
düşüncesi şu yöndedir:

• Sebep ne olursa olsun, bu yanlıştan 
dönülmesi gerekir.

• Festivale asla siyaset karıştırılmama-
lı.

• Toplum ikiye bölüneceğine, tam ka-
pasite ile tek bir festival için çalışmalı.

Polat
Alper

polat@kibrispostasi.com

Tek bir ‘İngiltere Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ olmalı

BAM TELİ
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‘Kıbrıs’

Ahmet İLKTAÇ

Kıbrıs’a ilk adımların atıldığı 10 bin yıl 
kadar öncesinden günümüze, adada bir-
çok farklı egemenlik yer aldı.

Kıbrıs’ta bu 10 bin yıllık süreçte Asur, 
Pers, Mısır, Fenike, Osmanlı, İngiliz gibi 
devletlerin kültürel, sanatsal, siyasi bir-
takım etkinlikleri ada halkı tarafından 
özümsendi, ada kültürüne harmanlandı ve 
adaya özgü bir Kıbrıs kültür ve yaşam bi-
çimi yaratıldı.

Bu tarihi ve kültürel mirası turizme ka-
zandırmak maksadıyla zaman içerisinde 
başta İskele Arkeoloji Müzesi, Güzelyurt 
Arkeoloji Müzesi, St. Barnabas Arkeoloji 
ve İkon Müzesi gibi olmak önemli müze-
ler yaratıldı.

Müzelerin yanında çeşitli medeniyet-
lere ait tarihi yapılar turizme hizmet eder 
pozisyona taşındı.

Bu tarihi özelliklerin yanında pırıl pırıl 

denizi, altın rengindeki kumsalları ve gü-
neşiyle adeta cennetten bir parça haline 
gelen Kuzey Kıbrıs, son yıllarda 1 milyo-
nu aşan turist sayısıyla turizm sektörün-
de önemli bir marka olma yolunda emin 
adımlarla ilerlemeye başladı. 

Tekel: Küçük coğrafyada 
büyük tarih

Adamızın tarihi ve kültürel mirasıy-
la ilgili gazetemiz NORTH CYPRUS 
UK’e bilgi veren Eski Eserler ve Müze-
ler Dairesi Gazimağusa eski Şube Amiri 
Arkeolog Hasan Tekel, efsanevi aşk ve 
güzellik tanrıçası Afrodit’in doğduğu ada 
olan Kıbrıs’ın, küçük coğrafyasına büyük 
tarih sığdırdığını, geçmişinden günümüze 
kadar dünya tarih gündeminin her zaman 
içinde yeralmış, kültürel miras potansiyeli 
oldukça yüksek bir Akdeniz adası olduğu-
nu söyledi.

   Tekel, adaya ilk adımların atıldığı 10 

bin yıl kadar öncesinden günümüze, ada-
da birçok farklı egemenlikler kurulduğuna 
işaret etti ve şöyle konuştu:

“Yıkılmış, çevresindeki güçlü impara-
torlukların idaresine girilmiş, çıkılmış ve 
her egemen olan Asur, Pers, Mısır, Fenike, 
Osmanlı, İngiliz gibi devletlerin kültürel, 
sanatsal, siyasi birtakım etkinlikleri ada 
halkı tarafından özümsenerek ada kültürü-
ne harmanlanmış ve adaya özgü bir Kıbrıs 
kültür, yaşam biçimi yaratıla gelmiştir”. 

“İskele Arkeoloji Müzesi’ni 
turlamakta büyük fayda var”

Miladi tarihin başlamasından 9 bin yıl 
öncesinde taş ve erken maden çağlarının 
arkeolojik izlerini gözlemlemek için en 
geniş kapsamlı arkeoloji müzelerimizin 
başında gelen İskele Arkeoloji Müzesi 
turlamakta büyük yarar olduğunu belirten 
Tekel, Neolitik dönemden Roma dönem-
lerine kadar olan arkeolojik nitelikli taş, 

kil, maden ve cam gibi değişik kategori-
lerden eserlerin görkem ve sanatsal ince-
likleri şaşırtacak derecede şaheser olduk-
larını dile getirdi.

Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’n-
de de özellikle antik altın takıların görül-
meye değer olduğunun altını çizen Tekel, 
“Kuzey Kıbrıs’ta arkeoloji müzeleri yanı 
sıra, ikon müzeleri ve değişik konulu et-
nografik müzeler de bulunuyor. Hem ar-
keolojik, hem de ikon bakımından olduk-
ça zengin bir diğer müzemiz ise tarihi ve 
dini önemi büyük Aziz Barnabas Manas-
tır binasındaki St. Barnabas Arkeoloji ve 
İkon Müzesi’dir” dedi.

Hasan Tekel, müze kurumlarının yanı 
sıra çok sayıda antik yerleşkelerin de 
kültürel mirasımızın önemli bir ayağını 
oluşturduğunu söyledi. “Neolitik dönem-
den günümüze doğru farklı yerleşkeler 
turizme açık bulunuyor. Bunlar arasında 
Salamis, Enkomi, Soli, Vouni Sarayı ilk 

akla gelenler...” diyen Tekel, bu gibi antik 
yerleşkelerin genel olarak ilan edilip özel 
korumaya alınan sit alanları bünyesinde 
yer aldıklarını bildirdi. 

“Ortaçağ kalelerimiz 
görülmeye değer”

Esasen her biri bağımsız birer müze 
olan Beşparmak Dağları üzerindeki St. 
Hilarion Kalesi, Buffavento Kalesi ve 
Kantara Kalesi gibi ortaçağ kalelerinin 
görülmeye değer askeri mimari örnekleri 
arasında sayıldığına dikkat çeken Hasan 
Tekel, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bu kalelerde şövalyelerin varlığını 
adeta hissedeceksiniz. Bu arada Gazima-
ğusa’da Lüzinyan döneminde limanı ko-
rumak amacıyla inşa edilmiş, günümüz-
de dünya çapında şöhreti bilinen Othello 
Kalesi, dünyanın en büyük İngiliz şairi 
W.Shakespeare’ın de bir eserine konu ol-
muş 900 yıla yakın geçmişi olan Gazima-

ğusa Suriçinde bir içkale. 
Değişik tarihsel dönemlerin arkeolojik 

kalıntıları arasında çok farklı mimari ya-
pıtlar bulunmaktadır. Bizantinistik dini 
yapılar, özellikle farklı etnik toplulukla-
ra ait kiliseler, manastırlar ve katedraller 
kültürel mirasın önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Lüzinyan dönemi eserle-
ri arasında bulunan anıtsal katedral yapı-
lar arasında Gazimağusa’daki St. Nikolas 
Katedrali ( Lala Mustafa Paşa Cami), Lef-
koşa’daki Aya Sofia Katedrali (Selimiye 
Cami) ve Beylerbeyi’ndeki Bella paisé 
Manastırı yeralmaktadır”.

“Gazimağusa Suriçi’nin tarihi 
binaları mutlaka görülmeli”

Gazimağusa Suriçi, yöreye ait sarıtaştan 
inşa edilmiş ve günümüze iyi korunarak 
gelmiş ortaçağ mimari binalarıyla mutlaka 
görülmesi gereken bir kentimiz olduğuna 
vurgu yapan Tekel, kenti çeviren 3 kilo-
metreye yakın Venedik sur duvarları ve 
günümüze kadar gelmiş dünyanın en iyi 
korunmuş hendeklerden biri olan hende-
ğini de gezilmesi gerektiğini aktardı.

Arkeolog Tekel, Kuzey kıyılarımızın 
gözbebeği Girne’de günümüzde müze 
olarak kullanılan Girne Kalesi’nin bün-
yesinde 2 bin 300 yıllık batık gemi ve 
kargosunun sergilendiği Batık Gemi Mü-
zesini ve kalenin salonlarında farklı tarih 
ve arkeoloji galerilerini bulundurmakta 
olduğunu işaret etti.

“Özellikle Lüzinyan Zindanı hücre-
lerinde heykellerle canlandırılan XIV. 
Yüzyıl zindan sahneleri ilginç bir tarih 
belgeseli olarak ziyaretçiyi bekliyor” diye 
konuşan Hasan Tekel şöyle devam etti:

“Özellikle belirtilmelidir ki bazı taşın-
maz nitelikli eski eserlerimiz özel ilgi tu-
rizmi kapsamında olup bunların da yapı 
ve tarihsel dönemleri değişiklikler göster-
mektedir. Örneğin adada 10 binlerce çoğu 
kayaya yontulmak suretiyle inşa edilmiş 
antik mezarlar bulunuyor ve dağılımları 

oldukça geniş alanlar içeriyor. Bunların 
arasında bazıları Kumyalı köyündeki As-
tarte kabartmalı mezar gibi anıtsal nitelik-
li olabiliyor. Dağ zirvelerinden eteklerine 
kadar, hatta dik yamaçlarda dahi binlerce 
yıllık antik mezarlar görülebilir. Örneğin 
Karpaz’da Elisis toplu mezarı dik bir ya-
maçta 22 metre dağın içine doğru yontul-
mak suretiyle yapılmış anıtsal bir mezar 
gibi...”

“Her geçen gün daha fazla 
eser turizme kazandırılıyor”

Öte yandan; yöresinde yol, elektrik 

gibi altyapısal öğelerin hiçbirinin bulun-
madığı Kuruova’daki bir tunç çağ kalesi 
olan Nitovikla Kalesi gibi önemli ören 
yerleri de bulunmakta olduğunu anlatan 
Tekel, Çayırova’da ormanlar içinde yer 
alan Fenikelilere ait Kodur Tapınağı’nın 
da şimdilik bu statüde olduğunu kaydet-
ti.

Hasan Tekel, Kıbrıs’ta kültürel mira-
sımız devlet denetiminde olup her geçen 
gün restorasyon, konsolidasyon, kazı ça-
lışmaları ve benzeri çalışmalarla daha faz-
la eser turizme kazandırılmakta olduğunu 
belirtti.

Buffavento Kalesi St. Barnabas Manastırı İskele Arkeoloji Müzesi Kantara Kalesi

Selimiye CamiiSt. Hillarion Kalesi



TEMMUZ 2019

23

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

TEMMUZ 2019

22

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

Rent A Car

Quality Car Rental

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

Best price, 
 High Quality

Rent A Car

Rent A Car

Kıbrıslı Türk, Elektronik ve Haberleş-
me Mühendisi Hüseyin Bilgen’in dijital 
dönüşüm konusunda İstanbul’da yaptığı 
yatırımlar büyük ses getirdi.

Kurumsal firmaların kaynak yönetimi 
sistemlerinin altyapısına destek konusun-
da 20 yıldır çalışan Bilgen, Türkiye’deki 
Yıldız Holding (Ülker), Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı, ETİ Gıda gibi birçok şir-
ketin projelerinde teknik mimar ve ekip 
yöneticisi olarak görev yaptıktan sonra 
2013 yılında, altyapı ve bulut konularında 
destek veren CoreToEdge’i 5 arkadaşıyla 
birlikte kurdu.

Yaptıkları çalışmalar Türkiye’nin en 
önemli kuruluşlarına veri yedekleme ala-
nında hizmet veren GlassHouse’un dik-
katini çekti.

Core To Edge’i Glass Housa’a satan 
Hüseyin Bilgen, şirket bünyesinde “SAP 
İş Birimi Yöneticisi”olarak ekibinin ba-
şında görevine devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası başarı 
hikayelerine imza atıldı

Hüseyin Bilgen, CoreToEdge’nin bir 
SAP Servis Ortağı şirketi olduğunu belir-
terek SAP Temel Hizmetleri, SAP HANA 
çözümleri, SAP Eğitim Hizmetleri, Bulut 
Çözümleri konularında, sertifikalı Danış-
manları ile Ulusal (Akbank, ETİ, Yıldız 
Holding, A101, TCDD dahil) ve Global 
(Amazon, Apple, Shell, Nestle, SAP, 
P&G dahil) müşterilere hizmet sağladığı-
nı söyledi.

2013’den bu yana bulut tabanlı çözüm-
ler sunan şirketin Microsoft Bulut Hizmet 
Sağlayıcısı (CSP) olarak birçok ulusal ve 
uluslararası başarı hikayesine imza attı-
ğını ifade eden Bilgen, 23 
teknik uzman kadrosu ile 
SAP ve bulut müşterilerine 
hizmet verildiğini belirtti.

Bilgen, Glass House’un 
ise 2004 senesinden beri 
Türkiye’nin en önemli ku-
ruluşlarına veri yedekleme 
alanında hizmet verdiğini 
söyledi. Şirketin 2018 yılın-
da Türkiye’nin önde gelen 
girişim sermayesi fonu olan 
Mediterra Capital çatısı altına girdiğini 
ifade eden Bilgen, kurumsal yapısı, geniş 
kadrosu ve güçlü mali yapısıyla müşte-
rilerinin dijitalleşme yolculuğuna destek 
veren GlassHouse’un, SAP ve VMware 
altyapılarına hem müşteri ortamlarında 
hem de GlassHouse Cloud üzerinde uçtan 
uca destek veren bir servis sağlayıcı oldu-
ğuna değindi.

Bilgen, Glass House’un 2019 yılının 

mayıs ayında SAP’ın en önemli servis 
ortağı Core To Edge’i satın alarak Türki-
ye’nin önde gelen kuruluşlarına ve EMEA 
bölgesine sunduğu servis portföyünü ge-
nişleterek çalışmalarını sürdürmeyi he-
deflediğini belirtti.

“Bulut artık bir yer değil bir 
operasyon ve iş yapış modeli”

Core To Edge’i Glass Housa’a satan 
Hüseyin Bilgen, şirket bün-
yesinde “SAP İş Birimi 
Yöneticisi”olarak ekibinin 
başında görevine devam et-
tiğini ifade ederek birleşme 
sonucunda GlassHouse’un 
sunduğu hizmetlere dair ye-
nilikleri şöyle anlattı:   

“Bu birleşme ile yetkin-
liğini artıran Glass House, 
hem SAP ve VMware yet-
kinliğiyle hem de veri ye-

dekleme ve iş sürekliliği çözümleriyle 
müşterilerine fark yaratacak hizmetler 
sunacak. 

VMware iş ortağı olarak müşteri ortam-
larını sanallaştıracak, SAP iş ortağı olarak 
da sanal ortamlarda SAP alt yapısını ha-
zırlayacağız. Dell EMC’nin en yüksek se-
viye (Titanium) iş ortağı olarak Dell EMC 
adına Dell EMC ürünlerine garanti ve-
rebilmemizin yanı sıra Dell EMC Cloud 

Service Provider olarak müşterilerimize 
Infrastructure-aaS, Monitoring-aaS, Bac-
kup-aaS, Disaster Recovery-aaS, SAP ve 
SAP Hana-aaS çözümlerini sunacağız. 

Bizim modelimizde Glass House Bulut 
hem Türkiye’de kendi kurduğumuz Tier 
4-ready bulut ortamını hem de Microsoft 
Azure gibi ortaklarımız tarafından sağ-
lanan ortamları kapsıyor. Kısacası yeni 
iş modelimizde, bulut bir yer değil, bir 
operasyon modeli ve iş yapış şeklidir. Bu 
operasyon modelinin odağı ise müşterinin 
ihtiyaçlarıdır. Bir araya getirdiğimiz yazı-
lım, donanım ve operasyon yetkinlikleri 
sayesinde, bu operasyon modelini müşte-
rilerimize en iyi sunabilecek olan ortak da 
biziz. Sağlam mali yapımız ve esnek ope-
rasyon modelimizle müşterilerimize özel 
çözümler sunarak onların rekabet gücünü 
arttıran çalışmalara imza atacağımız için 
heyecanlıyız”.

Bağrıaçık: Markalaşmış bir firmayız
2018 ve 2019 senesinde yaptıkları yatı-

rımlarla güçlerine güç kattıklarını belirten 
Glass House Genel Müdürü Alp Bağrıa-
çık, dijitalleşme süreçlerinde firmaların 
güvenilir iş ortağı olarak yanlarında dura-
caklarını belirterek sözlerine şöyle devam 
etti:

“Glass House, veri yedekleme alanında 
yaptığı çalışmalarla markalaşmış bir fir-

ma. Bu zamana kadar tecrübeli ekibimiz, 
bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizle 
alanında fark yaratan hizmetler sunduk ve 
bu satın almayla beraber hizmet ağımızı 
genişleterek ‘Uçtan Uca Servis Odaklı 
Hizmet Sunan Entegratör’ ünvanımızı 
yakamıza takıp çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de hem özel işletmeler hem de kamu ku-
ruluşlarında yaşanan dijital dönüşümün 
bir parçasıyız ve biz de bu dönüşüme pa-
zar lideri olarak katkı sağlayacağız. Ge-
nişleyen ve yeniden yapılanan kadromuz-
la BT dönüşümü konusunda ülkemizin ilk 
500 şirketine hizmet sunarak 2019 yılında 
personel sayısını iki katına çıkarmayı he-
defliyoruz.”

Veri yedekleme ve iş sürekliliği alanı-
nında Türkiye’nin sektör lideri olarak, 
bilgi birikimini ihracata çevirmek amacı 
ile başta Afrika olmak üzere EMEA böl-
gesinde de gerekli yatırımları yaptıkları-
nı sözlerine ekleyen Alp Bağrıaçık, hem 
Türkiye hem de yurt dışında yapılan ya-
tırımların sonucunda GlassHouse’un ci-
rosunun da 2019 yılında %25 oranında 
artacağını öngördüklerini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin 
başarısı gururlandırıyor
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Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve güveni-
lir yatırım şirketlerinden Northernland 
Group, Mağusa- İskele ilçelerinin kesişti-
ği noktada Long Beach bölgesinde yapı-
mına başlanan Grand Sapphire projesinin 
tanıtımını Palm Beach Hotel’de yaptı.

Gecede KKTC Meclis Başkanı Teber-
rüken Uluçay, çok sayıda bakan, milletve-
kili, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun 
yanı sıra belediye başkanları da hazır bu-
lundu.  Mimarisi, çevre düzenlemesi, otel- 
konut projesi ve sosyal alanları ile Grand 
Sapphire Projesi, KKTC’deki birçok “ilk” 
ve “en” olma özelliğine sahip.

Üç yıl içerisinde tamamlanacak pro-
jenin, iki yıl içerisinde satışının bitmesi 
hesaplanıyor. “Kaliteli yaşam” sloganı ile 
2003 yılından bu yana sektörde faaliyet 
gösteren Northernland, Grand Sapphire 
ile bu kez de “yedi yıldızlı yaşam” iddi-
asında. Proje KKTC’nin en yüksek, en 
yeşil ve en çok sosyal alana sahip projesi 
olacak.

Northernland Yönetim Kurulu Başka-
nı Koral Bozkurt, projenin çok ciddi bir 
yatırım fırsatını da içinde barındırdığını 
söylerken Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Onur Bozkurt ise, lansman gecesi 
öncesindeki sürede 200’e yakın ön kabul 
aldıklarını belirtti.

Geceye 25 farklı ülkeden emlak danış-
manlarının katılması ise, KKTC’de ilk 
kez rastlanan bir olay oldu. 

Proje için, Yıldırım köyünde 3 bin adet 
palmiye ağacı yetiştiriliyor. Otel ve ko-
nutlar içi tasarlanan havuz ve sosyal alan-
lar ise büyüklükleri itibarı ile KKTC’de 
bir başka ilk olacak. 

Gece sonunda, konuklarla birlikte 
Grand Sapphire Resort Projesi’nin dev 
maketinin açılışı da yapıldı. 

H&V ajansın mankenlerinde yer aldığı 
gecede ise keman gurubu ise resital yaptı. 

Büyük başarı

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Baş-
kanı Cafer Gürcafer, gurur duyulacak bir 
proje lansmanı izlediklerini belirterek, 
“Bu proje uluslararası ölçekli. Bunu yerli 
bir şirketimiz yapıyor. Bu ulusal serma-
yemizin de güçlendiğini gösteriyor” dedi. 
Bu tür projelerin KKTC’yi ayağa kaldı-
racağını belirten Gürcafer, “Devlete 50 
milyon TL vergi ödenecek deniyor. Dev-
lete ödenecek kaynak 200 milyon TL’ye 
çıkacak. Bu ve benzer projelerin artması 
gerekiyor.  Bu ve benzer projelere karşı 
çıkmak kolay. Her ay 130 milyon TL bu-
luyor sigortalar. Bu kaynağı bilir mi kar-
şı çıkanlar? Bilmez. Biz bu ülkeyi çevre 
dostu projelerle hak ettiği yere getirece-
ğiz. Proje mükemmel bir proje. Ülkeye 
hayırlı olsun” dedi.

Northernland Constructipm CEO’su ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taruz 
Güçlüer, 180 bin metrekarelik inşaat ala-
nına, adanın en yüksek binasını içerecek 
projede 7 bin metre kare havuz alanı oldu-
ğunu söyledi. Güçlüer, KKTC’nin ilk ve 
tek “Karma Yaşam Projesi” olan Grand 
Sapphire Residence ve Grand Sapphire 
Resort Hotel projesini tanıtmaktan onur 
ve heyecan duyduğunu söyledi.

Northerland Construction Başkan Yar-
dımcısı Onur Bozkurt, 25 farklı ülkeye 
satış yapan bir şirket yapısına sahip ol-
duklarını belirterek Grand Sapphire ile 
bu sayıyı daha fazla ülkeye yayarak, KK-
TC’nin tanıtımına da katkı sağlayacakla-
rını vurguladı. Bozkurt, “Bugüne kadar 
3 bin üzerinde aileyi ev sahibi yaptık ve 

KKTC’nin ‘en yüksek ve yeşil’, 
‘en çok sosyal alana sahip’ projesi 

mutlu yuvalar kurmalarına yardımcı ol-
duk. İnşaatlarımızda da ilkleri gerçek-
leştirdik ve yaptığımız bütün projelerde 
100% lük bir satış oranına sahip olduk” 
dedi.

Bozkurt: KKTC devletinin 
kasasına 50 milyon 648 bin TL vergi 

verilecek
Northernland Construction Yönetim 

Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, maviden 
yeşile muhteşem bir yaşam alanı yaratıla-
cağını söyledi. Projenin içerisinde “en”ler 
barındırdığını söyleyen Bozkurt, şöyle 
dedi:

“50 milyon TL’yi aşan vergi bu proje ile 
devletin kasasına girecek” derken, KKTC 
ekonomisine de günde 450 bin dolar po-
tansiyelin proje içerisinde yer alacak. 5 
milyon 641 bin TL’lik inşaat ruhsatıyla en 
yüksek ruhsatı ödenen projesi ve tamam-
landığı zaman KKTC devletinin kasasına 
girecek 50 milyon 648 bin TL vergisi ile 

en yüksek vergiyle vergi rekortmeni ola-
cak bir projedir. Grand Sapphire İskele 
Bölgesinde inşaat sektörüne sağlayacağı 
katkı yanında, tarımdan turizme büyük 
bir ekonomik merkez haline gelecek bir 
projedir. Grand Sapphire; bölgede ciddi 
bir istihdam yaratacak. Öngörülen çalışan 
sayısı bin civarındadır.

Grand Sapphire; kendi tarım ürünleri 
paydaşlarını yaratacak. Uzman katkısı 
ile, bölgede organik tarımın gelişmesi 
için öncü olmak istiyoruz. Bölge üretici-
si, Grand Sapphire ile eşgüdüm içerisinde 
üretim yapacak.

Sebze ve meyve ihtiyacımızı büyük 
oranda üreticimizi de geliştirerek sağla-
yacağız. Bölgede kurulacak soğuk hava 
depoları ile hayvancımız; devamında 
çiftçimiz, balıkçımız yaratılacak bu güçlü 
ekonomik yapının parçası olacak. 

Grand Sapphire; sadece inşaat alanı ol-
mayacak. Biz bir taraftan projeyi tasarlı-
yoruz, diğer taraftan da bölgede ciddi bir 

ekonomik döngünün temellerini atıyoruz.  
Grand Sapphire; 8 ay doluluğu baz aldı-
ğımızda yılda 110 milyon dolar; yani 660 
milyon TL ülke ekonomisine katkıda bu-
lunacak dev bir proje ve yaşam biçimidir.

Bugüne kadar yaptığımız tüm işlerde, 
tüm esnaf şahidimizdir ki bizler yüzde 
100 yerli sermayeyle çalıştık. Bunun ne-
deni tamamen kendi iş insanımızı destek-
leyerek birlikte güçlenmeye olan inancı-
mızdır”.

Projenin özellikleri
G.Sapphire, adamızın en gözde lokas-

yonu olan İskele Long Beach sahilinde 
yer alıyor. Toplam 75 bin metrekare alan 
üzerine inşa edilecek. 185 bin metrekare-
lik dev projede stüdyo daireden 4+1 lüks 
daire seçeneklerine kadar her ihtiyaca yö-
nelik konutlar var. Adada inşa edilecek en 
yüksek binalar olan 27-29 ve 31 katlı 3 
yüksek bloktan ve 7 alçak bloktan oluşan, 
toplam bin 574 konutu içinde barındıran 
bu devasa yaşam merkezi Residance bö-
lümünü oluşturacak.

5 yıldız konseptinde hizmet verecek 
olan Grand Sapphire Resort otel, birçok 
ülkeden misafiri ağırlayacak, ayrıca Resi-
dance bölümünde yaşayacak olanlara da 
hizmet verecek çeşitli aktivite merkezle-
rini bünyesinde bulunduracak.

Zeminde, sadece %18 inşaat kullanı-
mı olan, ödüllü modern mimarisi, 7000 
metrekare havuz alanı ve 20 binden fazla 
bitki çeşitliliği ile kısacası, mavinin yeşile 
doyduğu, yaşamın tatile dönüştüğü Grand 
Sapphire’de her daire, muhteşem Akdeniz 

manzarasından faydalanacak şekilde ko-
numlandırıldı.

Kıbrıs’ın en büyüğü olacak olan 4 bin 
metrekarelik Punta Cana’da eğlenip se-
rinlerken, animasyonun bitmediği ha-
vuz-bar ve aktiviteler olacak. 3 bin met-
rekarelik diğer havuzlarda sessizlik ve 
huzur olacak.

Aquapark’ta çocuklar gibi eğlenebilir 
veya kapalı havuzda bütün yorgunluğu-
nuzu atabilir ya da adada bir ilk olan, infi-
nity pool’da 85 metre yükseklikte 27’nci 
katta Akdeniz’i kucaklayabileceksiniz. 
Organik SPA merkezi ise hem ruhunuzu 
hem bedeninizi dinlendirecek. Projede 5 
adet restoran var.  Kapalı alanda bulunan 
pastaneni yanı sıra 5 adet de bar bulunu-
yor. Grand Sapphire’i özel ve farklı kılan 
en büyük özelliği 5 yıldızlı otel konsepti 
ile residance konseptini harmanlayıp, ev 
sahiplerine 7 yıldızlı bir yaşam sunulma-
sı.
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Lefke’nin özellikli mimari yapılarından 
“Vasıf Palas”,  KKTC Turizm ve 
Çevre Bakanlığı tarafından “Lef-
ke Kent ve Arkeoloji Müzesi”ne 
dönüştürülüyor.

Muhteşem bir mimariye sahip 
olan bu yerin hikayesinin ne ol-
duğunu merak edip, araştırmaya 
başladım.

Fedai Öztoprak arkadaşımın 
tavsiyesi üzerine Vasıf Palas’ın 
hikayesini dinlemek için, annesi 
Işın Öztoprak’la  Gaziveren’deki 
evlerinde görüştük. 

Işın Hanım’dan aldığım bilgileri “North 
Cyprus UK” okurlarıyla paylaşmak iste-
dim. 

“1930’lu yıllarda sinema 
ve otel olarak inşa edildi”

Işın Öztoprak, binanın özelliklerini ve 
tarihini şöyle anlattı:

“Büyük dedem Ahmet Vasıf Bey, aslen 
Solya köyündendi. Büyük dedem de, eşi de 
Lefke’nin köklü ailelerinden, Binbaşı süla-
lesinden gelir.

Vasıf Palas olarak bilinen binanın ya-
pıldığı arazi, Ahmet Vasıf Fedai Bey’in, 
Lefkeli eşi Fatma Hasan Binbaşı’ya aitti. 
Bina yapılmadan önce burası ‘Harmanlar’ 
olarak bilinen, ziraat yapılan tarla ve tarım 
arazisiydi. 

Büyüklerimizden öğrendiğim bilgiye 
göre bina, 1930’lu yıllarda sinema ve otel 
olarak inşa edildi. Halk arasında, sinema-
hane olarak bilinirdi. 

Sinema düşüncesi oluştuğu zaman, Ah-
met Vasıf Bey, görkemli bir girişe sahip ol-
ması için Dillirga Bölgesi dağ köylerinden, 
Rum taş oyma ustaları getirtmişti.

Dönemin girişimci kişilerinden olan Va-
sıf Bey’in evliliğinden dört kızı olur. 1883 
senesinde Solya’da dünyaya gelen Ahmet 
Vasıf Bey, 10 Kasım 1941 tarihinde, he-
nüz 58 yaşındayken Lefke’de yaşama veda 
eder. 

Vefatı sonrasında sinema bölümü iki kı-
zına, otel bölümü ise diğer iki kızına miras 
olarak kalır.

Dede Vasıf tarafından yapılan Vasıf Pa-
las Sineması, yaşadığı maddi sıkıntılardan 
dolayı torunu Vasıf tarafından Lefke Bele-
diyesi’ne satılır. (Kuruluş kararı 1899’da 
alınıp, 1900 yılında resmi olarak kurulan 
Lefke Belediyesi, Kıbrıs’ta kurulmuş en 
eski Türk Belediyesi özelliğine sahiptir). 

Vasıf Palas, 1958’den günümüze, TMT 
ve Sancaktarlık binası, spor kulübü, kah-

vehane, öğrenci yurdu, oyun salonu gibi 
değişik amaçlarla kullanılmıştır”.

Öztoprak ailesine bu değerli bilgiler ve 
ev sahipliği için teşekkür ederken, şu bil-
gileri de yazıma eklemekte fayda görüyo-
rum. 

Lefke’nin yazlık 
sinemaları da vardı

Lefke’nin kışlık sinemalarından olan 
Vasıf Palas haricinde, yazlık sinemaları da 
bulunmaktaydı. 

Sinema kültürünün bu denli gelişmiş ol-
duğu Lefke, maden şirketinin yarattığı ka-
labalıktan ötürü, hareketli bir kasaba görü-
nümündeydi. Sinemada gösterilen filmler, 
sinema girişinde yapılan sohbetler, yeni ta-
nışmalar, hurma dalına yasemin dizme ve 
kadınlara medcanen seansları halen hatır-
layanlar tarafından hoş bir nostalji olarak 
anlatılıyor. Geçmiş zaman olur ki hatırası 
cihana değer.

Lefke Kent ve Arkeoloji Müzesi
Müze amaçlı olarak kullanımı için Lef-

ke Belediyesi tarafından KKTC Turizm ve 

Çevre Bakanlığı’na devredilen Vasıf Pa-
las’ın geçmişten gelen paha biçilmez de-
ğerleri geleceğe taşınmasında son derece 
önemli bir adım olacak.

Cittaslow (sakin şehir) çalışmaları kap-
samında seçilen “Lefke”, “Sakinlik onun 
doğasında var” sloganı, Lefke çağrışımıyla 
birebir örtüşüyor. 

Kendine özgü güzellikleri ve turizm çe-
kim özellikleriyle Lefke, adeta saklı bir ha-

zine gibi yeniden keşfedilmeyi bekliyor… 
İç içe geçmiş, tarihi, kültürel ve doğal gü-
zellikler, Lefke kasabasına apayrı bir değer 
yüklüyor.Lefke’ye yolunuz düşerse, Lef-
ke’nin zengin tarih, kültür ve doğa değer-
leri yanında, Lefke’nin dünyadaki hiçbir 
coğrafyaya nasip olmayan, portakal, ceviz, 
hurma, mersin, gül damlası gibi klasikleri-
nin, eşsiz görüntüsünü seyre dalın...

Lefke, sevenlerini bekliyor.

Nostaljik “Vasıf Palas 
Sineması” müze oluyor
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Ahmet İLKTAÇ

Avrupa Birliği (AB) finansma-
nıyla Kuşları ve Doğayı Koruma 
Derneği (KUŞKOR) ile Beyar-
mudu Belediyesi ortaklığındaki 
bir çalışmayla muhteşem bir kuş 
gözlem alanına dönüştürülen 
Kukla Sulak Alanı günümüzde 30 
farklı türden su kuşuna ev sahipli-
ği yapıyor.

KUŞKOR uzmanlarının Kukla 
Sulak Alanı’nda yaptığı bilimsel 
çalışmalar, burada 3 bin 250 adet-
ten fazla su kuşu kaydedildiğini 
ortaya koydu.

Çalışmalar esnasında; 369 adet 
görülen Uzunbacak, 75 adet gö-
rülen Pasbaş patka türü kuşların 
normalin üzerindeki bir sayıda 
oldukları belirlendi.

Yine, 108 adet Flamingo’dan 
4’ünün yuva yapmaya çalıştıkla-
rının görüldüğü bunun da adada 
ender görülen bir olay olduğu 
açıklandı.

Bu çalışma neticesinde Kuk-
la Sulak Alanı’nın önemi bir kez 
daha ortaya çıkmış oldu.

Ender görülen türler de var
KUŞKOR’un resmî sosyal 

medya hesabından konuyla ilgili 
yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi:

“Kukla Sulak alanında, toplam 
30 türden, 3 bin 250’den fazla su 
kuşu kaydedildi. Alanda üreyen 
Kara-boyunlu Batağan ve Bahri 
sadece Kukla için değil adamız 
için de ender ve değerli kayıtlar-
dır. Alanda üreyen Uzunbacak 
(369) ve Pasbaş patka (75) sayıla-
rı ise normalin çok üzerinde. 

108 Flamingo’dan 4’ü yuva 
yapmaya çalışıyordu ki bu da ada-
mız için ender olaylar arasında. 

Flamingo, Pasbaş patka, Uzun-
bacak ve aynı zamanda Kaşık-
gaga ve Ak Pelikan, Avrupa’da 
koruma altındaki türlerdir ve AB 
kuşları direktifini listeledi. 

Bu sonuçlar, Kukla Sulaka-
lan’ın uluslararası önemini ortaya 
koymaktadır. Alanın korunması 
için çalışmaların neden devam et-
tirilmesi gerektiği bu gözlemler-
den kolayca anlaşılabilir”.

30 türden, 
3 bin 250 
su kuşu burada
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Samimi ve kişiye özel 
konaklama fırsatı 

İskele Bölgesi’nin yeni gözdesi Miray Guest House, misafirlerini bekliyor…

Kendi markasının kurucusu ve moda 
tasarımcısı Kıbrıslı Türk Açelya Ulu-
çay, 2019 yılı plaj koleksiyonuyla bir 
anda dikkatleri üzerinde çekti.

  Koleksiyonda ‘geometrik çizimler’ 
ve ‘keskin hatlar’ göze çarpıyor… 

   Genç modacı, tasarımlarında olduk-

ça cesur kesimler, geometrik desenler 
kullanarak bu yaz da plajlara damga-
sını vurdu. Açelya Uluçay, modern ve 
iddialı plaj koleksiyonuyla hem deniz 
hem de plaj partilerinde rahat kullanı-
labilecek tasarımlarıyla tercih edilen bi 
marka oldu.

Kıbrıslı Türk Açelya Uluçay, 2019 plaj 
koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekti

Cesur tasarımlar

Ahmet İLKTAÇ

İskele’de Long Beach bölgesinde 
geçtiğimiz mayıs ayında hizmete giren 
Miray Guest House, kaliteli hizmet ve 
mimari tasarımının yanında konumuyla 
da büyük beğeni topluyor. 

Kuzey Kıbrıs’ın en popüler plajların-
dan biri haline gelen ve 3 kilometreden 
uzun bir alana yayılan Long Beach Ma-
kenzi Plajı’na 3 dakikalık yürüme me-
safesinde bulunan Miray Guest House, 
bölgede hızla gelişen yapılaşmayla ta-
tilcilere farklı bir konaklama anlayışı da 
sunuyor. 

Aktiviteler yanı başınızda
Miray Guest House; farklı kültürlerin 

bölgenin güzelliğinden dolayı bir arada 
yaşadığı eşsiz bir konumda bulunuyor. 

Kafe, restoran ve eğlence yerleri-
ne yakınlığıyla avantaj sağlayan tesis; 
bisiklet, yüzme, dalış, deniz sporları, 
doğa yürüyüşü, güneşin doğuşunu seyir 
gibi aktiviteleri de tatilcilerin ayağına 
getiriyor. 

Ayrıca Kıbrıs’ın doğusunda bulu-
nan tarihi ve önemli yerlerden Salamis 
Harabeleri, St. Barnabas Kilisesi, Lala 
Mustafa Paşa Camii, Othello Kalesi, 
Bafra sahilleri, Karpaz yarımadasının 
da kolayca gezilmesine olanak sağlıyor. 

Konuttan, konuk evine çevrilen Miray 
Guest House, yerli ve yabancı turistle-
rin beklentilerini karşılayan modern iç 
ve dış mimariye sahip olma özelliğinin 

yanında bahçesindeki muhteşem güzel-
likteki çiçekleriyle de göz dolduruyor. 

Miray Guest House, bölgede otelci-
lik, yöresel yemek ve kültürel hizmet-
ler çerçevesinde fark yaratmayı, bölge 
halkının turistlerle tanışıp kaynaşmasını 

ve Kıbrıs kültürünün çeşitli aktiviteleri-
ni, lezzetlerini ve sosyo-kültürel yaşam 
çerçevesinde turistlere tanıtılmasını he-
defliyor. 

Gülay Armutçu: Samimi ve 
kişiye özel konaklama hizmeti

40 yıla yakın süredir ticaret ve eğlence 
sektöründeki çalışmalarıyla bilinen Mi-
ray Guest House sahibi Gülay Armutçu, 
geçtiğimiz mayıs ayında hizmete başla-
yan konuk evlerinin İskele bölgesinde 
mevcut kısıtlı turizm hizmetlerinin ge-
lişmesine destek olacağını, ada genelin-
de ve özellikle gelişmekte olan bir tu-
rizm bölgesi olan İskele bölgesine yeni 
bir soluk kattığını söyledi. 

Miray Guest House’un bölgedeki tu-
rizm anlayışını kitle odaklı turizmden 
uzaklaştırıp, yaratmaya başladığı or-
tamla samimi ve kişiye özel konaklama 
hizmeti sağladığını kaydeden Armutçu, 
konuk evinin merkezi konumda oldu-
ğunu, 3 katlı, ev konforunda bir ortamı 
olduğunu dile getirdi. 

Gülay Armutçu, Miray Guest Hou-
se’un yerli ve yabancı turistlerin bek-
lentilerini karşılayacak modernlikte, 18 
misafir kapasiteli ve 7 yatak odalı konuk 
evi olduğunu belirtti. 

Miray Guest House’un bölgede yarat-
maya başladığı benzersiz konaklama an-
layışıyla sadece mekanın sahiplenilmesi 
değil, bölgenin yerel sahiplenmesini 
sağlayacak ve benzer işletmelerin turiz-
me kazandırılmasına öncülük edeceğini 
işaret eden Armutçu, sürdürülebilir olan 
ve ileriye dönük yatırım hedefleyen bir 
işletme olduklarının altını çizdi. 

Gülay Armutçu sözlerini şu şekilde 
tamamladı:

“Sadece yurt dışında yaşayan in-
sanlarımız için değil, Kuzey Kıbrıs’ta 
yaşayan insanlarımızın da konaklaya-
bilecekleri bir konuk eviyiz. Bölgenin 
güzelliklerini görmek isteyen insanları-
mızı konuk evimize davet ediyoruz. Biz 
kitle turizminden farklı olarak samimi-
yet temelli turizm hedefliyoruz”.  
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Hasan KARLITAŞ     

Son günlerin yeniden alevlenen gün-
dem konusu Maraş’la ilgili, yaklaşık beş 
sene önce yazdığım bir yazıyı, güncelle-
yerek sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bir zamanlar Kıbrıs turizminin yıldızı 
olan Maraş’la ilgili, nasıl bir nitelendirme 
yapmam gerektiğini düşündükçe zorla-
nıyorum. Aslında, bilindik, çok söylenen 
‘Hayalet Şehir ve Yasak Şehir’ nitelendir-
melerinden çok ötede bir yerde Maraş. 

1974 öncesinde, Orta Doğu ve Akde-
niz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri 
olma özelliğiyle Maraş (Varosha), Kıb-
rıs’ın en yoğun turistik bölgesiydi. Hem 
turistik hem de sosyetik bir bölge olan 
Maraş, 45 yıldır hayalet bir şehir konumu-
na düşürüldü... Maraş, 1960’lı ve 1970’li 
yıllarda Doğu Akdeniz’in en önemli kit-
lesel turizm merkezi özelliğine sahipken, 
yaşadığı travma neticesinde yarım asra 
yakın bir dönemdir derin yalnızlığını ya-
şıyor...Biz rehberlere en çok sorulan soru-
ların başında, Maraş’ın, hem gizemli hem 
de hüzünlü hikayeleri geliyor. Kuzey Kıb-
rıs’ı ziyaret eden turistlerin görmek iste-
yip de göremedikleri, en önemli yer olan 
Kapalı Maraş bölgesi, hem geçmişi, hem 
de günümüzdeki haliyle, gizemini koru-
yor... Bir yanda gizem, öte yanda hüzün... 

Yıllardır, hem eğlenceli hem de hüzün-
lü hikayelerin tanıklığını yapan bu şehri 
düşünürken, fazla söz yerine farklı bakış 
açılarını, bazı istatistiki bilgilerle birleş-
tirerek, geçmişin görkemini, şimdilerin 
sessizliği ve kaderine terk edilmişliği har-
manlamak istedim.

Son aylarda, hükümetin yürütmüş oldu-
ğu envanter çalışması ve çeşitli örgütlerin 

yüklenmiş oldukları sivil insiyatif, kayda 
değer bir özellik taşıyor. Her daim, Kıbrıs 
müzakere sürecinde, kapsamlı çözümü-
nün bir parçası olarak, önemli bir yer tu-
tan Maraş konusunu, yaşanan gelişmeler 
ve farklı bakış açıları ile yakın gelecekte 
de, yükselterek konuşmaya devam edece-
ğimiz anlaşılıyor...

Maraş ile ilgili bazı önemli turizm 
istatistikleri:

Apart Otel ve diğer konaklama tesisleri: 
105 

(1974 ilk 6.5 ay 700 bin turist ağırladı)
(Yaklaşık 10 bin yatak kapasitesi)
Ev: 4469 hane
Ticari İşyeri: 1953                      

Banka: 21 
Müze /Sanat Ev: 25                       
Kilise/Türbe/Mezarlık: 9                
Tiyatro/Sinema salonu: 24                       
Resmi daire:143 
Eğlence yeri: 99                       
Harabe/yarım inşaat: 380
Okul: 8                        
Spor Tesisi: 2

Maraş ve rivayetler
•1970’li yıllarda Orta Doğu’nun Paris’i 

olarak bilinen Beyrut’un, cazibesini yitir-
mesi ile Akdeniz’in parlayan yıldızı olan 
Maraş, 1974 öncesinde ABD’deki Miami 
plaji kadar ünlüymüş.

•Resmi rakamlarla değerlendirmek ge-

rekirse, 1973 nüfus sayımına göre Ma-
raş’ın nüfusu 15 bin kişiydi ve yine 1973 
verileri dikkate alındığında 37 listelenmiş 
otelinde 6 bin 302 yatak kapasitesine, otel 
apartmanlar da dahil edildiğinde ise yak-
laşık 10 bin yatak kapasitesine sahipti. 

•Maraş sahil şeridi 8 kilometre olup, 
Maraş kapalı alanı, yüzölçümü olarak 6.4 
kilometrekarelik bir yer kaplamaktadır.

• İngiliz Kraliyet ailesine ait oldugu 
2011 yılına kadar rezervasyonları olduğu, 
altın muslukları bulunan ve birçok ünlüyü 
konaklattığı rivayet edilen, dünya’nın ilk 
5 yıldız üzeri tasarlanan oteli buradadır. 
Savaş çıktığı zaman müşterilerin plajdan 
havlu terlik ile kaçtığı hatta müdürünün 
intihar ettiği söylenir. Otel plajına Af-

Gizemli bölge Maraş

rika’dan gelen, beyaz kum ve altın tozu 
serpiliymiş.

•İçinde milyonlarca dolar bulunduğu 
söylenen, bir banka - BM kontrolünde her 
ay sayılır ve rapor edilir.

•JFK Bulvarındaki, King George Hotel, 
The Florida Hotel, Argo Hotel gibi kalite-
li otellerin, Leonidas caddesi ise eğlence 
hayatının kalbinin attığı bölgeydi. 

•Ferrari, Lomborgini, Jaguar gibi ara-
balarin oldugu lüks oto galeri bulunmak-
tadır.

•Boynu bükük insan resimleri ile tanı-
nan, Xantos isimli ünlü bir ressamın evi, 
Derinya sahilinde yer almaktadır.

•1974 te açılışınaa bir kaç gün kalması-
na rağmen, açılamayan trajik bir hikayesi 
olan otelden söz edilmektedir.

1974’ün hemen sonrasında, okunurken 
sayfaları açık kalan bitmemiş kitaplardan, 
tabakta yarım kalan yemeklerden ve bir 
çok hüzünlü, hazin hayat hikayelerinden 
söz edilmektedir.

•Ocak-Haziran 1974 döneminde ada 
genelinde gerçekleşen toplam 1 milyon 
334 bin 490 turistik konaklamadan 713 
bin 455’i yani yüzde 53’ü Mağusa böl-
gesinde gerçekleşmişti. 1974 yılında tüm 
Türkiye genelindeki turistik yatak kapasi-
tesi toplamda 10 binin altındaydı. Günü-
müzde ancak 36 yıl sonra ulaşabildiğimiz 
KKTC genelindeki turistik yatak kapasi-
tesi toplam 16 bin 597’dir. Ocak-Haziran 
2010 döneminde KKTC genelinde ger-
çekleşen 680 bin 347 turistik konaklama-
dan yalnızca 49 bin 785’i yani yüzde 7’si 
Mağusa bölgesinde gerçekleşmiştir.

Sophia Loren’in Maraş’ta 
evi varmış

•Golden Sand (GS) oteline ait birçok 
malzeme uzun yıllar ordu ihtiyaçlarının 
giderilmesi için kullanılmıştır.

•Maraş’taki toplam Vakıf Mallarının 
4 bin 637 dönüm olduğu, bunun 2 bin 
611 dönümünün ise Abdullah Paşa Vak-
fı’na ait olduğu, Evkaf kayıtlarında yer 
almaktadır. Diğer mal sahibi vakıflar ise 
şunlardır; Mazbut Lala Mustafa Paşa 
Vakfı ve mülhak Bilal Ağa Vakfı. Evkaf 
görüşüne göre, Maraş’ın tamamı Vakıf 
malıdır. Evkaf, Maraş’ın yasal sahibidir. 
Vakıf malları, satılamaz, bağışlanamaz ve 
devredilemez.

•1960’da Kıbrıs Türk Yönetimi top-
lum liderleri Dr. Küçük ve Rauf Raif 
Denktaş’a, İngiliz Yönetimi tarafından, 
1.5 milyon sterlin verilmiştir. Bu konuda 
iki görüş bulunmaktadır. Birinci iddiaya 
göre, Vakıf mallarının el değiştirilmesi, 
satılması için bu ücret ödenmiştir. İkinci 
görüşe göre ise, vakıf mallarında yılların 
ihmalinden ve düşük tutulan kiralardan 
kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi 
için bu meblağ ödenmiştir. 

•Maraş’ta yabancı sermayeye ait çok 
sayıda mal, mülk bulunmaktadır. Birleş-
miş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 
kararı uyarınca, gerçek mal ve hak sa-
hiplerini dışlayarak herhangi bir netice-
ye ulaşılması mümkün değildir. BM’nin 
1984’te alınan 550 sayılı kararına göre, 
1974 öncesinde, Maraş’ta oturanlar hari-
cinde birilerinin o bölgeye yerleştirilme 

girişimleri kabul görmemektedir.
•BM ile yapılan ateşkes antlaşmasında, 

13 Ağustus 1974, Maraş kontrollü bo-
şaltılmıştır. Maraş’taki yerleşim ve iskan 
sona ermiştir. BM kontrolünde olan böl-
gesinde 6 tane apartman orduevi kullanı-
mı için verilmiştir.

•Rum keskin nişancıları günümüzde 
Laguna diye bilinen bölgedeki bir otelin 
tepesinden, Türkleri hedef alarak bomba-
lıyormuş. Bu hadiseler sonrasında Türk 
savaş uçakları bu binayı bombalayarak 
ikiye ayırmış, daha sonra ise Kapalı Ma-
raş’a Türk askeri girmiştir.

•100 milyar dolarlık bir şehir olduğu 
tahmin edilmektedir.

• Sahil şeridinde yapılan dikey yapı-
laşma, denize sıfır ve deniz manzalı oda 
seçeneği sunsa da, çarpık yapılaşma ör-
neği olarak, güneş ışığını engelleyen bir 
görüntüye sahiptir.

•Sophia Loren’in Maraş’ta evi olduğu 
ve 1974’ten sonra dönemin Başbakanı 
Bülent Ecevit’ten geriye dönmek üzere 
ricada bulunduğu ama bunun o dönemin 
koşullarında kabul edilmediği söylen-
mektedir.

•Turizm cenneti Maraş’ın, Elizabeth 
Taylor, Richard Burton, Paul Newman 
(Exodus filmi), Raquel Welch, Sophia 
Loren ve Brigitte Bardot gibi ünlülere ev-
sahipliği yaptığı bilinmektedir.

  
Turizm cennetinden, hayalet şehir 

Maraş - yasak şehir Varosha’ya 
Hayalet şehir Maraş (Yasak Şehir Va-

rosha) , tanıklığını yaptığı geçmiş hikaye-

leri ve hem gerçek, hem de efsaneleşmiş 
söylenceleri ile etkisinden kolay kurtulu-
namacak bir şehir. 

Maraş, Las Vegas olmalı mı? Yoksa, bir 
barış sektörü olan turizmin yeni koşulları-
na göre yeniden planlanmalı mı? Yaşanan 
son gelişmelerden sonra, yarım asırdır ko-
nuştuğumuz ve ülkemizin turizm geçmi-
şine damgasını vuran Maraş’ı konuşmaya 
devam edeceğiz anlaşılıyor. 

  Son söz, HAYALET ŞEHİR KAYBE-
DER, YAŞAYAN ŞEHİR KAZANIR!
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Gazimağusa’da yaklaşık 2 yıldır faa-
liyet gösteren Ocean House Fish Res-
toran, çeşitli deniz ürünü yemekleriyle 
hem yerli halkın hem de turistlerin bü-
yük beğenisini topluyor. 

Karides, kalamar, filet balıklar, mid-
ye, lahos, çipura ve levrek gibi seçenek-
lerin yanında dileyene dilediği deniz 

ürününü sunma kapasitesi olan Ocean 
House Fish Restoran, hijyen konusunda 
da asla taviz vermiyor. 

İç dizaynıyla da ön plana çıkan res-
toran, ziyaretçilerine restorandan çok, 
sıcak bir ev ortamı havası veriyor. 

Kısa sürede ünü ülke sınırını aşan 
eestoran, yerli halkın yanında dünyanın 

farklı coğrafyasından insanlar tarafın-
dan ziyaret ediliyor. 

 
Tuncel: Müşteriler kendilerini 

sıcak bir ev ortamında hissediyor
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e 

konuşan Ocean House Fish Restoran 
sahibi Erdem Tuncel, restoranlarının 17 
Temmuz 2017 tarihinde hizmete başla-
dığını, 2’nci yıldönümlerine geldikleri-
ni söyledi.

Erdem Tuncel, Gazimağusa’da Sa-
lamis Yolu üzerinde, Lion’s Garden 
yanında, 80 kişilik kapalı, 40 kişilik de 
açık ortamla faaliyet gösterdiklerini be-
lirterek, “Yarattığımız dizaynla insanlar 
Ocean House Fish Restoran’a geldik-
lerinde restorana değil de, sıcak bir ev 
ortamına girdiklerini hissediyor. Rahat 
koltuklar, sıcak ortam... Gözü rahatsız 
etmeyen renkler kullanarak iç mekan 
tasarımı, yeşil ve çiçeklerle dolu bir or-
tam yarattık” dedi.  

   “Ocean House Fish Restoran bir 
balık restoranıdır, meyhane değildir” 
vurgusu yapan Tuncel, konseptlerinin 
meyhane kültüründen tamamen farklı 
olduğunu, balık alakart servis yaptık-
larını, deniz ürünlerinin en kalitelisini 
müşterilerine sunduklarını kaydetti. 

  

“Siparişe göre her tür 
deniz ürünü hazırlanabiliyor”

Erdem Tuncel, restoranlarında ka-
rides, normal kalamar, kalamar, baby 
kalamar, 3-4 farklı çeşitte filet balık, 
midye, orijinal fish and cheaps, oriji-
nal lahos, çipura ve levrek gibi çeşitler 
bulunduğunu ancak müşterilerinin 2-3 
gün önceden siparişlerine göre istedik-
leri her tür deniz ürününü de hazırlaya-
bildiklerini dile getirdi.  

Özel partilere de ev sahipliği yap-
tıklarına değinen Tuncel, Mağusa’daki 
müşteri potansiyellerinin elit kesim ol-
duğunu, şirket yemekleri, doğum gün-
leri, evlilik yıldönümleri gibi etkinlikler 
için de tercih edildiklerini ifade etti. 

Karideslerin üzerine yaptıkları sosun 
içindeki baharatlarını ve esansını yurt 
dışından getirdiklerini anlatan Erdem 
Tuncel, ortaya çıkan tadın müşterileri 
tarafından çok beğenildiğini işaret etti.  
Ürünlerinin yüzde 90’ını ızgara ola-
rak hazırlandıklarını söyleyen Tuncel, 
müşterilerinin isteğine göre kızartma da 
yapabildiklerini ancak standartlarının 
ızgara olduğunu kaydetti. 

“Müşterilerin memnuniyeti güzel 
yorumlarından ortaya çıkıyor”

Erdem Tuncel, yerli halkın ve tu-

Ocean House Fish Restoran’da 
kaliteli hizmet, enfes balıklar
Eşsiz lezzetteki deniz ürünü yemekleri ve sıcak ev ortamı havasındaki iç dizaynıyla hayranlık uyandırıyor

ristlerin ilgisinden memnun oldukları-
nı, ancak en önemlisinin müşterilerin 
memnuniyeti olduğunu işaret etti, bu-
güne kadar aldıkları yorumların müşteri 
memnuniyetini ortaya çıkardığını açık-
ladı. 

Geçmişte Mağusa’nın balık restoranı 
eksikliği olduğunu fark edip, bu alanda 
yatırım yapma kararı aldıklarını ifade 
eden Tuncel, konuşmasına şu şekilde 
devam etti:

“Biz, Mağusalılar olarak balık yemek 
için çok uzak yerlere gitmek zorunda 
kalıyorduk. Balık yemek için gittiği-
miz yerlerde de karnımız hep mezeyle 
dolardı. Balık yemenin keyfini tam an-
lamıyla alamazdık. Biz de bunun dışın-
da insanlar restoranımıza geldiğinde 
evlerinde pişiremeyecekleri, evlerinde 
yakalayamayacakları lezzeti onlar sun-
mak istedik. Ocean House Fish Resto-
rana geldiklerinde ‘Evet, biz balık res-
toranına gittik. Balık yedik’ demelerini 
istedik ve bu yönde hizmeti geliştirdik. 
Aldığımız güzel yorumlar bundan başa-
rılı olduğumuzu bize hissettiriyor”.  

“Adadaki en kaliteli 
balık restoranı”

Restoranının yoğun bir turist müşteri-
si olduğuna vurgu yapan Erdem Tuncel, 
özellikle Long Beach Bölgesi’nden ve 
Güney Kıbrıs’tan gelen müşterileri ol-
duğunu bildirdi.  Tuncel, özellikle haf-
ta sonları Girne ve Lefkoşa’dan gelen 
müşterileri olduğunu söyledi. Mağu-
salıların da yavaş yavaş konsepte alış-
maya başladıklarını işaret eden Tuncel, 
“Bizler Mağusalılar olarak restoran de-
nildiğinde gittiğimiz tek yer meyhaney-

di. Ama neredeyse herkes Ocean House 
Fish Restoran konseptine uyum sağla-
dı” diye konuştu. 

Erdem Tuncel müşteri memnuniyeti-
ne büyük önem verdiklerini kaydetti ve 
şöyle devam etti: 

“Ziyaretçilerimizin Google formla-
rındaki yorumlarında oldukça temiz, 
hijyenik, güzel servis ve kaliteli ye-
mekler olarak bahsedilmekteyiz. En 
önem verdiğimiz konu hijyendir. Res-
toranımız her gün 3-4 kez baştan aşağı-
ya temizlenir. Bizim en iyi reklamımızı 
müşterilerimiz yapıyor”.

“Adadaki en kaliteli balık restora-
nı” iddiasında olduklarının altını çi-
zen Tuncel, müşterilerinin sadece yerli 
halktan değil, kalitelilerini duyan dün-
yanın farklı ülkelerinden gelen insanlar 
da olduğunu aktardı. Erdem Tuncel, 
Google’daki yorumlarının çok büyük 
çoğunluğu turistlerden olduğunu işaret 
etti. 

Tuncel, restoranlarına gelmek iste-
yen veya bilgi edinmek isteyenlerin 
kendilerine “0533-822-5000” numaralı 
telefon ve Ocean House Fish Restoran 
isimli Facebook ve Instagram hesapla-
rından ulaşabileceklerini sözlerine ek-
ledi. 
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Okul bitti, tatil başladı!
Londra’da Türk Dili ve Kültürü eği-

tim hizmeti veren Türk Okulları 2018-
2019 eğitim-öğretim yılını tamamladılar. 
Okulların eğitim yılı sonu nedeniyle dü-
zenledikleri yıl sonu törenlerinde öğren-
ciler karnelerini alarak tatil sevinci yaşa-
dılar. İngiltere’deki devlet okullarında ise 
23 Temmuz tarihinde tatile girilecek.

Türkçe eğitim hizmeti veren ülkede-
ki en köklü eğitim kuruluşlarından olan 
İngiltere Türk Aile Birliği, Ali Rıza De-
ğirmencioğlu Türk Okulu da, bir eği-
tim-öğretim yılını yıl sonu eğlencesi ile 
tamamladı.

Okul salonunda üzenlenen karne töreni 
ve “tatile merhaba” eğlence etkinliği, şe-
hitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı.

Halk oyunlarını sergilediler
Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-

riyeti Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi 
Gülgün Özçelik, Enfield Belediye Meclis 
Üyesi Mustafa Çetinkaya, İngiltere Türk 
Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu 
(Konsorsiyum) Başkanı Nuriye Mertcan 
ve okul aile birliği mensupları katıldı. 
Okul öğretmenlerinden Zeki Erdoğan ile 
İbrahim Mani’nin müziği eşliğinde halk 
oyunları oynandı, şarkılar söylendi. Türk 
sanat müziği sanatçısı Neslihan Çakır ise 
öğrenciler ve aileleri için kısa bir konser 
verdi. Karne töreni öncesi okulun minik 
folklör ekibi Anadolu ve Kıbrıs’tan halk 
oyunları sergilediler.

Ailelerinin katkılarıyla 
gerçekleşen eğlencenin ar-
dından öğrencilere karnele-
ri verildi. 2019-2020 eğitim 
ve öğretim yılı eylül ayının 
ikinci haftası başlayacak.

Sevtap Kemal: “Çocuk-
larınızı Türk Okullarına 

gönderin”
İngiltere Türk Aile Bir-

liği Başkanı Sevtap Kemal 

yaptığı konuşmada, Türk dili 
ve kültürü hizmeti sunan okul-
lara bu ülkede yerleşik ailele-
rin daha fazla ilgi göstermesini 
beklediklerini kaydetti.

Türkçe ve Türk kültürünün 
gelecek nesillere aktarılması-
nın, genç nesillerin ana dilleri-
ni bilmesinden geçtiğine işaret 
eden Sevtap Kemal, “Her fır-
satta dile getiriyoruz bir defa 
daha söyleyeyim; Çocukları-

mızı ana dillerinden mahrum bırakma-
yın, eğitim-öğretim yılı başında Türk 
okullarına kayıt yaptırın. Hafta sonu 
eğitim veren Türk okulları bir avuç gö-
nüllü insan sayesinde yürütülüyor. Bu 
okullarımız ticari değildir. Kendi gider-
lerini bile karşılayamıyorlar. Öğrenci 
ailelerinin verdiği sembolik paraların 
yanısıra, yılın belli dönemlerinde dü-
zenlediğimiz yemek ve eğlence etkilik-
lerinden elde ettiğimiz ücretlerle okul 
kirası, öğretmen gideri gibi masrafla-
rımızı karşılıyoruz. Gelin bu okulları 
birlikte yaşatalım. El verin, bize destek 
verin. Hepsinden önemlisi çocuklarınızı 
Türk okullarına getirin” diye çağrı yap-
tı.

Asimile olmadan entegrasyon için
Konsorsiyum Başkanı Nuriye Mert-

can da yaptığı konuşmada, okul baş-
kanı Sevtap Kemal’in çağrısına destek 
vererek, “Ailelerimize okulda oldukları 
için teşekkür ediyorum. Böyle sıcak bir 

günde parklarda eğleneceğinize fedakar-
lık ederek eğitimimize, kültürümüze ver-
diğiniz önemi bugün burada bulunarak 
gösterdiniz. Amacımız çocuklarımızın 
asimile olmadan yaşadıkları ülkeye ve 
topluma entegre olmasıdır. Tüm ailele-
rimizin bu hassasiyetle Türk okullarına 
gelmelerini, çocuklarını kaydettirmeleri-
ni bekliyoruz” diye konuştu.

Gülgün Özçelik’ten veda konuşması BAKICI ARANIYOR

Daha fazla bilgi: 07 958 352 411 - Zorlu

Yaşlı bir kadına evde yardımcı olabilecek, 
arkadaşlık edecek yatılı 

bayan elemana acele ihtiyaç vardır.

NOT: Arayanların AB pasaport sahibi olmaları şarttır. 
AB vatandaşı olmayanlar aramasın lütfen.

KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gül-
gün Özçelik de öğrenciler ve ailelere hi-
taben kısa bir konuşma yaptı.

Bir eğitim-öğretim yılını daha başarı ile 
tamamlayan okul yönetimi ve çocuklarını 
Türk okullarına getiren ailelere teşekkür 
eden Özçelik konuşmasında, “Çocukları-
nı Türk okullarına getiren ailelere en iç-
ten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Aynı 
şekilde okula devam eden çocuklarımızın 
da hafta sonunda sabah uykusundan fera-
gat ederek okula geldikleri için hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ederim. Sayın veliler, 
bu ortamı hiç bir yerde bulamazsınız. 
Özel derslerle, kurslarla burada kokla-
dığınız havayı bulmanız mümkün değil-
dir. Lütfen çocuklarınızı Türk okullarına 

göndermeyi ihmal etmeyiniz. Okulları-
mıza gereken desteği veriniz” şeklinde 
görüşlerini ifade etti.

Eğitim Ateşesi ve 
üç öğretmen ayrılıyor

Öte yandan, 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılının bitimiyle birlikte KKTC Eğitim 
ve Kültür Bakanlığı tarafından görev-
lendirilen öğretmenler Ömer Balcıoğlu, 
Çiler Balcıoğlu ve Sevinç Kara’nın görev 
süresi dolduğu için Lefkoşa’ya dönecek-
leri bildirildi.

Aynı şekilde KKTC Eğitim ve Kültür 
Ataşesi Gülgün Özçelik de, ağustos ayı 
sonu itibarıyla emekliye ayrılacağı belir-
tildi.
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Tek bir festivalde buluşmak, iki 
festivalde buluşamamaktan daha iyidir!

Londra’da Haziran ayının son iki Pazar 
gününde, iki tane “festival” düzenlendi...

Biri solcuların...
Öteki sağcıların...
Ne saçma!

-*-*-
Haaaa, isterseniz elli altı tane yaparsı-

nız!
Her hafta sonu bir tane.
Sorun değil.
Güzel de olur.
Ama etkili sonuç almak başka şeydir, 

ego tatmini başka şey.
Çok sıkı düşünürseniz, “tek bir festi-

valde buluşma”nın, “iki festivalde bu-
luşamamak”tan daha mantıklı ve doğru 
olduğu inancındayım.

Eski Başbakan Tufan Erhürman, tek 
festival konusunda iki tarafı aslında uz-
laştırmıştı.

Ama Uzlaşı sonradan bozuldu.
Neden bozulduğu önemli değil ama 

bozulmanın verdiği negatif hava, etkisini 
hemen gösterdi.

Londra’da özellikle Kıbrıslı Türk top-
lumu içerisinde hala sağ – sol atmosferi 
ağırlıklı tavırdır.

Oysa, örneğin Rumlarda, Ermenilerde 
diasporadaki siyasi farklılıklar genellikle 
perde gerisinde tartışılır...

Ama, diasporadaki Rumlar, Ermeniler 
eğer yaşam sürdükleri ülkedeki merkezi 
hükümet veya her hangi bir lokal otori-
teyi etki altına almak istiyorsa, görün-
tü nettir ve o görüntü mutlak birliktelik 
içermektedir.

Kısacası, hala 1950 model kafayla 
birlikte festival düzenleyememiş olmak, 
Londra özelinde ve İngiltere genelinde 
Kıbrıs Türk toplumunu güçsüz yapar ve 
bölünmüş gösterir.

İngiliz merkezi hükümeti veya herhan-
gi bir lokal otorite üzerindeki etki istenil-
diği güçte olmaz.

Ama bunun da ötesinde, ikiye bölün-
müş, zayıf siyasi birliktelik; Londra’daki 
toplumun KKTC ile ilişkilerindeki gücü-
nü de olumsuz etkiler.

Birlik olup askerlik meselesinde ses 
getirmek başkadır, ikiye bölünmüş olarak 
bu konuyla cebelleşmek başka...

Seçme – seçilme veya örneğin bir kişi-
lik, iki kişilik KKTC Meclisi’nde temsi-
liyet mi istiyorsunuz?

Bölünmüş görüntüyle, ego dolu tavır-
larla bunu elde etmek imkansızdır.

Tek yumruk, tek irade ile tavır belirle-
yebilmek daha kolaydır.

“Efendim, bu iki festival, sadece kül-
türel etkinliklerdi, siyasi baskı grubu ol-
makla alakası yok” mu diyorsunuz?

Bence var!
Çünkü KKTC’den edinilen izlenim, 

Londra’da bölünmüşlük olduğudur.
Önümüzdeki sene umarım her türlü 

egolar bir yana bırakılır ve ortak veya 
birlikte festival düzenlenmesi başarılır.

Dediğim gibi, illa ki bir kez düzenlen-
mesine gerek yoktur.

Birden çok kez düzenlenir ama tek 
yumruk olunduğu açıkça vurgulanır.

-*-*-
Yine de, her iki organizasyonu gerçek-

leştiren herkesi, “keşke birlikte yapabil-
seydiniz” deme hakkımı saklı tutarak, 

yürekten kutlamak isterim.
Özel yaşamlarından, kendilerine ve 

ailelerine ayırmaları gereken zamanların-
dan kesip bu festivallerin hazırlanmasın-
da emeği geçen herkes, büyük iş başar-
mıştır.

Tebrikler...
-*-*-

Ve bir tebrik de Londra Türk toplumu 
Futbol Federasyonu’na...

Yıllardan beridir Londra’da en değerli, 
en büyük işi başaran, bu federasyonu-
muzdur.

En başta sevgili Başkan Serdar Sarı ol-
mak üzere, tüm federasyon yöneticilerini, 
kulüp yöneticilerini, sporcu ve taraftarla-
rı da yürekten kucaklarım.

Çok büyük iş yapıyorsunuz.
Daha büyük işler başarma hedefinizde 

başarılar dilerim... 

Turizm ülkesi Kıbrıs’a sadece barış yakışır
Kıbrıs çevresindeki denizlerde, do-

ğal gaz aramaları ile birlikte başlayan 
“pay kapma” tartışmaları henüz kav-
gaya dönüşmedi.

Daha doğru bir ifadeyle, “henüz si-
lahlı kavga” başlamadı.

Ama “laf atmaları” içeren dalaşma-
lar çoktan beri vardı.

Türkiye, gerek kendi “hakkı” ol-
duğunu iddia ettiği bölgede, gerekse 
Kıbrıs Türk toplumunun haklarının da 
olduğunu iddia ettiği bölgelerde doğal 
gaz veya petrol araması yapıyor; “bu-
lursak kesin çıkarırız” diye mesajlar 
yağdırıyor.

Rum tarafı tepkili.

Onlar da, “arama” gemilerinin per-
sonelini tutuklatacaklarını söylüyor 
hatta bu konuda yasal yöntemlere baş 
vuruyor.

Şimdilerde Türkiye’nin tavrı da 
daha çok “hukuki” alana kaymış olsa 
da, beni en çok ilgilendiren, “etin ne 
kemiğin ne” misali, KKTC yöneticile-
rinin de bu “kavgada” yer alıyor olma-
sıdır.

Kimsenin tanımadığı ve “toplum ol-
mak” dışında hak vermeyi de düşün-
mediği Kıbrıslı Türkler, bu kavganın 
en ciddi mağdurudur aslında.

Neden mi?
Çünkü gerginlik ve KKTC makam-

larının ağızlarına kadar giren tehditler 
yağdırma nedeniyle, örneğin bu yaz 
sezonu, geçmiş yıllara göre turist gör-
meyen bir yaza dönüşmüştür.

Ayağımıza kurşun sıkıyoruz.
Öncül sektör diye canımızı yediği-

miz turizmi ve “öteki öncül sektör” 
diyerek övündüğümüz üniversite sek-
törünü tamamen bitirebilecek bu kav-
ga ve gerginliği adeta umursamıyoruz.

Yazık!
Çok yazık!
Turizm ülkesi Kıbrıs’a yakışan, sa-

dece barıştır...
Ve Kıbrıs sorununa siyasi çözüm 

bulmak kaçınılmazdır.
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Headscarfs are decorated stitch by stitch
Emire Arseven is one of the veterans of Bandabuliya. She sits on a chair in front 
of the shop and knits colourful headscarves and decorates them stitch by stitch...

Mine AVKIRAN NUR

Emire Arseven is one of the veterans 
of Bandabuliya, the historical muni-
cipal market of Nicosia. She sits on a 
chair in front of the shop and knits co-
lourful headscarves and decorates them 
stitch by stitch

Every day, Arseven comes from Gö-
çeri to Nicosia. The sale of headscarves 
does not make much money, but the 
40-year-old habit carries Emire Arse-
ven to Bandabulya.

We talk to Emire Arseven about her 
childhood and the adventure of trades 
that started at her husband’s grocery 
store. In a life story that has come from 
the days of poverty, we were sad and 
also we missed the past times.

“We didn’t go out is the past, we 
didn’t eat meat every day” 

Emire Arseven’s mother is one of the 
girls who were sold to the Arabs. Emi-
re Arseven, whose father is Palestinian 
and mother is Turkish Cypriot, she was 
born in Palestine. When her father pas-
sed away when he was 5 years old, they 
came to Cyprus with her mother and th-
ree other siblings. 

She lived with her grandfather for 
a while which he was a confectioner. 
Emire Arseven, who lived in a very 
crowded family when she moved in to 
her grandfather’s house, had a better 
life when her mother made her second 
marriage with a man working in the Ağ-
rotur Base.

Describing the old days, Arseven 
said, “In the past, we used to suffer a lot 
but we did not know the abundance in 
the present order. We didn’t go out, we 
didn’t eat meat every day. From bairam 
to bairam we has new clothes.”

She cut old shirts and turned them 
into fabric

Emire Arseven talks about her pri-
mary school years with her eyes full of 
tears:

“When I went to primary school, my 
teacher Müfide Akalın had noticed that 
I had talent in handicrafts.

The teacher wanted us to bring fabric 
to school, but because we didn’t have 
enough money, my mother cut my fat-
her’s old shirts and gave them to me 
as fabric. I was embarrassed when my 
teacher asked me ‘Isn’t this fabric old, 
Emire?’ My teacher understood that we 
had financial struggles. Noticing my ta-
lent in handicrafts, my teacher started to 

buy fabrics for me. After making many 
handcrafted products, a school exhibiti-
on took place and Sevim Hanım, one of 
the inspectors of that period, liked the 
handcrafts I made very much. While 
visiting the exhibition, “Who did this?” 
she asked and when my teacher said 
‘Emire’ all the time, she asked “Isn’t 
there any student other than Emire in 
the school?”

Stepfather objected, 
she could not study

Arseven said that she had met the 
inspector and said that she could help 
her study at the Vocational High Scho-
ol for Girls. “However, my stepfather 
objected this, and he didn’t even let me 
go to primary school after that day. I 
went to school secretly for a while, but 

I couldn’t finish primary school.” She 
said and tears came down her eyes.

Had the dream of studying law
Emire Arseven stated that she had 

a dream of being a lawyer in her chil-
dhood and added: “I had the talent to 
do handicrafts but I would like to study 
law. We were afraid to be with our step-
father. I didn’t have the courage to pur-
sue my dreams. ”Emire Arseven, who 
continues to do handicrafts let alone the 
sadness of the end of school years, has 
learned to make thread lace on her hea-
dscarves from her grandmother.

During her young maiden years, Ar-
seven did Lefkara work and wool work 
with the machine; she was a tailor with 
a diploma.Emire Arseven, who helped 
her husband who engaged in grocery 
in Bandabulya from the 70s until 2012 
when she met and married her husband, 
stopped making handcrafts for a long 
time. The Arseven couple raised four 
children, one of them is a girl.

Arseven, after her husband died she 
did not close the shop ve she sells gar-
ment products as well as souvenirs.

There are people from England 
who buy headscarves

Emire Arseven embroidered a thre-
ad lace on the headscarf, which is also 
known as a “tülbent” (cheesecloth) by 
Cypriots. Althought she has a few cus-
tomers coming to her shop, when she 
sells headscarves she mainly does pat-
terns that are preferred by the folklore 
teams.Emire Arseven stated that doing 
trades in Bandabulya does not save 
much money and said: “I mainly make 
headscarves on the order of folklore te-
ams. When they get add up , I get a real 
profit. Our neighbors from Southern 
Cyprus are also keen on headscarves. I 
also sell them to the folklore teams of 
Turkish schools in England. Our citi-
zens living in England are keen on he-
adscarves too. Some buy it to give as 
gifts, some to use in memorial ceremo-
nies. ”

“Do not work without a national 
insurance”

Arseven says that it is an advantage 
that the shops in Bandabulya have a 
low rental fee compared to other shops. 
My advice to young people is to have 
an occupation and work insured so that 
they don’t have to worry about living in 
the future. ”

“Temple of Kodur” will contribute to tourism
Archaeological rescue excavations by 

the Museum of Antiquities and Museums 
of the Ministry of Tourism and the Envi-
ronment revealed a magnificent 3,000-ye-
ar-old temple overlooking the sea and 
forest from the Phoenician period to the 
south of the village of Çayırova on the 
Karpaz peninsula.

Excavations at the temple revealed a 30 
cm high incense terracotta, as well as vo-
tive bowls, perfume bottles, juglet, beads 
and spindle disks.

The name of the temple was defined as 
Kodur Open Air Temple due to the pre-
sence of a geographical place known as 
“Kodur” on the shores of Çayırova village 
where the temple was located.

Kodur Open Air Temple stands out as a 
great tourism value with its proximity to 
Bafra Private Tourism Region. The Ko-
dur Open Air Temple also opened a new 
chapter in the archeology of Cyprus and 
especially the Phoenician research on the 
island.

Speaking to our newspaper NORTH 
CYPRUS UK on the subject, Minister of 
Tourism and Environment, Fikri Ataoğlu 
said that they were happy to reveal ano-
ther historical monument that has made 
a mark in the world of archeology within 
the scope of the works carried out by the 

Department of Antiquities and Museums 
of the ministries.

Fikri Ataoglu said that their aim was 
to open the Temple of Kodur to public 
as soon as possible. Ataoğlu pointed out 
that the location of the Temple of Kodur 
is only a walking distance from the Bafra 
Private Tourism Region, and that his work 
is to open up such an important cultural 
heritage to the visit of both our citizens 
and tourists.

Tekel: “Excavations started in No-
vember 2017”

Again, speaking to our newspaper 
NORTH CYPRUS UK, Gazimağusa 
Branch Manager of the Department of 
Antiquities and Museums, Archaeologist 
Hasan Tekel, been buried in a row in the 
south of Çayırova village of Iskele dist-
rict in November 2017, we examined the 
megalithic rocks to try to understand what 
they are, if the rocks sit on the bedrock or 
not, what appears to be the entire structure 
of the quadrangular and different cultural 
layers under the bottom, the archaeologi-
cal rescue excavations are and started to 
understand and said that they have comp-
leted their work.

Between the villages of Bafra and Ka-
lecik, which includes the Çayırova village 

and known as the “Valia Forest”, the mo-
nopoly, which describes the megalithic ro-
cks buried in the soil for a long time, was 
unearthed during the 2-month working 
period has been reported he stated.

Hasan Tekel added that, in the later peri-
od of the work in the inner part, a separa-
te inner wall was identified and this third 
wall was understood that it was stairs.

The stair traces on both sides of the long 
wall is more prominent, indicating that 
they disappear on the short wall edges. 
This open-air temple in the interior of the 
excavation work carried out in the region 
of hard limestone shaving created the whi-
te floor  that was revealed, Tekel said.

Archaeologist Hasan Tekel, the average 
thickness of  this flooring formed by gy-
psum powder is 20 centimeters, he said.

Altar stone was found in the middle 
of the temple

In the meantime, the entrance to the 
temple is identified at the southern end of 
the western long side wall of the mono-
poly,a  roughly cut rectangular stone was 
identified in the middle of the temple, Te-
kel announced.

Hasan Tekel said, this stone is an altar 
stone on the gypsum floor Between the 
BC XI-V centuries intense presentation of 

the island is made quite intensively and is 
known to be a votive place in almost all 
the Phoenician temple structures, without 
any decorative elements and a typologi-
cally portable altar stone.

Hasan Tekel stated that it was unders-
tood that the structure, which forms a rec-
tangle of approximately 11x6 meters, was 
built as an open-air temple extending in an 
east-west direction at an elevation domi-
nating the environment.

Unearthed, with the excavation work, 
some parts of the gypsum powder ground 
excavation and slight damage was ob-
served about the monopoly, but with the 
spreading to the base of the floor that was 
formed,two megalithic (gigantic stone) 
stones were reported to be located.

Hasan Tekel stated, one of these stones 
seemed to have  small natural holes, as a 
matter of fact, when they examined these 
small pholes they were filled with gypsum 
powder, it was determined that presentati-
ons were made in the votive quality.

Tekel stated that bowls, perfume bott-
les, jugs, beads and spindle whorls were 
among these presentations and explained 
that another megalithic stone was located 
about 50 centimeters in the west of the ot-
her, and the function of this stone was not 
understood.
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Cyprus flavors at Büyükhan
Sedirhan Restaurant, which brings the elite flavors of Cypriot cuisine to its menu in the magical am-
bience of historical Bandabuliya, welcomes every domestic and foreign customers every day.

Mine AVKIRAN NUR

Büyükhan is a place that brings the 
grandeur of Ottoman architecture to the 
present day... It is a two-storey rectan-
gular structure, which is built with yel-
low stones and surrounds a large court-
yard with stones in the flooring. There 
is also a small mosque in the middle of 
the architecture decorated with arches 

throughout.

This is the smells of history ...
Who knows what memories have ac-

cumulated in this place from the past to 
the present day ... Büyükhan was first 
used as a bazaar, then as a prison and 
shelter, the historical authentic struc-
ture has been preserved to the present 
day. This fascinating place attracts the 
attention of both Turkish Cypriots and 
Greek Cypriots and tourists today.

Büyükhan is home to shops selling 
all kinds of antiques, crafts and other 
art products unique to Cyprus.

There is also a restaurant in this his-
toric place that tries to keep the flavors 
of Cyprus. Sedirhan Restaurant, which 
the directors are Özgür-Hamide Arıkan 
couple, offers almost all the tastes of 
Cyprus to its customers and has beco-
me a place frequented by locals and fo-
reigners due to this diversity.

Famous for its oven baked kebab 
and sheftali kebab

We interviewed Onur Kanatlı, one of 
the employees of Sedirhan Restaurant, 
as the North Cyprus UK Newspaper.

Onur Kanatlı is a bartender who loves 
his job. He’s also responsible for the 

till. This shows the trust of restaurant 
director Özgür Arıkan in Onur Kanatlı.

Özgür Arıkan, who took over Sedir-
han Resataurant from his former owner 
5 years ago, made some investments in 
the architecture and made some additi-
ons to the menu. 

The restaurant is famous for its oven 
baked kebab (Kleftiko) and sheftali ke-
bab which are among the most unique 
flavors of Cyprus. However, those who 
would prefer an oven baked kebab 

should notify by reservation. Onur Ka-
natlı stated that they are working with 
a team of 10 people to provide the best 
taste to their customers and that they 
entertain approximately 500 people a 
day as a result of their agreements with 
tour operators as well as their daily cus-
tomers. Kanatlı points out that the we-
ather has an impact on the potential of 
the customers, and that tourists especi-
ally enjoy the sun in the courtyard in the 
winter, and spend time in the refreshing 

air of  Büyükhan in the summer.
Due to Büyükhan’s affiliation to the 

Foundations Administration, all venues 
here have to be closed at 20.00 on we-
ekdays and Saturdays and at 17.00 on 
Sundays. The business has some proje-
cts to serve at night. Onur Kanatlı, touc-
hing on this issue, says that they started 
working to serve at night, but does not 
give more details.

Enjoying breakfast at Büyükhan 
on the weekend

Saying that those who want to have 
breakfast on the weekend prefer this 
place, Kanatlı says that especially the 
pies and bulgur patties peculiar to Cyp-
rus are among the most preferred.

Ravioli and pirohu are also other fla-
vors in Sedirhan. Onur Kanatlı reminds 
us that especially the tourists they had 

previously hosted order ravioli or piro-
hu on their next visit, “Cyprus tastes are 
intense in our kitchen. Tourists are keen 
to taste the cuisine of the country they 
visit. Those who try do not regret it an-
yway” he adds.

Indispensable kebab varieties of Cyp-
riots are a must for the restaurant.

In addition to main courses and star-
ter entrees, Cypriot desserts also stand 
out.

Sach flaky pastry, sini plaky pastry 
and crumpets in thick syrup (ekmek ka-
dayıfı) are the most preferred desserts.

Tourists ask: Is this mine?
Onur Kanatlı also shares interesting 

dialogues with his customers during our 
conversation:

“Particularly tourists, like in all 
countries, think that the service plates 

are small and they order. But when they 
see the food that came to the table after 
they have ordered ‘Is this mine? Am I 
going to eat all this? ’ they ask. In addi-
tion, a customer living in the UK must 
have been pleased with us, so they re-
commended our restaurant to a relative 
who will come to Cyprus. We are glad 
that our customers are satisfied with our 
meals and recommend us. ”

Stating that they were curious about 
making the pastry, Kanatlı said, “We 
opened a display table at the entrance 
of the restaurant so that our customers 
could see how the pastry is made. Tho-
se who visit us see how this laborious 
work is done and take a souvenir photo. 
”

Special occations are also available
Sedirhan Restaurant also hosts speci-

al occations such as weddings and en-
gagements in line with the permission 
of the Foundation Administration. Onur 
Kanatlı states that Büyükhan’s doors 
are open to those who wish to invite 
them in their historical and authentic 
structure, and that they can also con-
tact the Foundations Administration or 
them for the necessary permissions.

The fragrance of Büyükhan is 
something else

When Kanatlı talks about Sedirhan 
Restaurant, he says that he enjoys the 
historical texture of Büyükhan and says 
“ Even the smell of this historical place 
is something else ”.

Onur Kanatlı said that daily life has 
become increasingly inactive and many 
people are looking for a parking space 
very close to where they will go. “Per-
sonally, I do not park my car anywhere 
near my workplace every day. I get out 
of my car and walk through the historic 
streets and examine the old houses and 
breathe in the air. I recommend everyo-
ne to come down to the Nicosia market 
and walk among these historical sites. ”
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“Cache” is now nostalgia
Hasan Karanlık from Bostancı, after his retirement, he gave himself to handicrafts andsince then for 
20 years he has been making caches that shepherd’s use as a bag in the ancient times up until today.

Mine AVKIRAN NUR
Cache is one of the belongings of 

the Cypriot culture. The cache, a shep-
herd’s bag typical of Cyprus from an-
cient times, is made of goat and billygo-
at’s skin. The cache has the ability to be 
used for years without being damaged. 
In some Cypriot houses it is possible to 
see centuries-old caches. Today, althou-
gh almost no one has an interest in this 
object, Hasan Karanlık still continues to 
make caches.

Hasan Karanlık, who lives in Bos-
tancı village of Güzelyurt, is one of the 
70-year-old retired healthcare workers. 
Karanlık, deciding to deal with han-
dicrafts as a hobby after retirement, he 
found a piece of leather and made a cac-
he. When people were interested in Ha-
san Karanlık`s caches,  he bought goat 
skin and began to make caches.

“I’m the master and the appren-
tice”

Hasan Karanlık said that he learned 
how to make caches as a result of small 
researches and did not get any educa-
tion on this. “20 years ago I decided 
to make a cache and I did. Of course, 
there is a great difference between the 
caches I made in the beginning and the 
ones I make now. Previously I did not 
have the necessary tools, I did not know 
the subtleties. I became a master in ca-
ches both when I bought the tools and 
by making continuous trials. Actually, 
I’m an apprentice and a master” he said.

Shepherds and hunters use the 
cache

Karanlık states that the cache has the 
ability to preserve food and beverages 
without going off, therefore shepherds, 
scalpels and hunters use this bag in the 
fields.The cache is made from raw le-
ather obtained from the processing of 
goat and billygoat skin. Hasan Karanlık 
reminds that the cache has waterproof 
properties and it is able to protects its 
contents against harmful animals such 
as snakes and mice.

On the cache to be used by the hun-
ter, Hasan Karanlık said that a pocket 
and a coat hanger was made on the post. 
“A knife was put into the post for the 
hunter to use. In addition, a hanger was 
attached to it made out of leather again 
and the hunted animal would be carried 
on this hanger.”

Hasan Karanlık stated that the ent-
husiasts still exist but these people also 

buy the cache as a decoration. “There 
are not many people using the cache as 
there was in the past.  I sell a maximum 
of 50 caches per year. I can get a cache 
ready in three days” he says.

There are varieties of cache diffe-
red by region

Giving information about cache ty-
pes, Karanlık shares the knowledge that 
broad bottom and long tassels caches 
belong to Mesarya and narrow bottom 
and short tassels caches belong to Pap-
hos region.

Hasan Karanlık said that although it 
seems easy, there are some tricks for 

the cache production, “I pick up the 
goat skin to be used for caches from the 
leather factory and examine it before. I 
don’t take the skin with a hole in it. 

After I get the leather, I come to my 
workshop and start making it. Making 
caches requires fine workmanship. 
Even the hangers of the cache are made 
of leather. 

Uncovering these hangers is also 
troublesome. 

After revealing the cache, I attach the 
beads and the shells collected from the 
sea to the tassels on it ”.

Evaluates residual pieces of leather

Karanlık evaluates residual pieces 
of leather, he makes wallets and bells 
that are hung on goats and sheep. Those 
who are in animal breeding buy these 
bells for their sheep. 

Hasan Karanlık, one of the names 
preferred by cache enthusiasts due to 
his clean labor, “Those who know that 
I do cache know. Anybody finds nice 
things anyway. Some media organisati-
ons, as well as a television channel in 
Turkey came to Cyprus and hada shoot 
in my workshop, “he says.

Those who are curious about Cyp-
rus-specific items can contact Hasan 
Karanlık on 00 90 542 855 50 19.
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