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Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi, bölgeyi ziyaret eden turistlerin büyük ilgisini çekiyor

Dondurulmuş hayvanlar ve
arkeolojik eserler sergileniyor
Ahmet İLKTAÇ
Turizm potansiyeli gün geçtikçe daha
fazla ortaya çıkan Güzelyurt’ta, yapılan
çalışmalarla turistlerin ziyaret edebilecekleri noktalar da artırılıyor.
Doğa ve Arkeoloji olarak 2 bölümden
oluşan Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa
Müzesi de, her gün çok sayıda turisti
ağırlıyor.
Müzenin 1973 yılında Güzelyurt
Metropolit Binası olarak inşa edilen binası, 1979 yılında restore edilerek müzeye dönüştürüldü.
Müzenin; Doğa Bölümü’nde doldurulmuş hayvan koleksiyonu yer alırken,
Arkeoloji Bölümü’nde ise daha çok
2005 yılında Soli Nekropolü’nde yapılan kurtarma kazısında açığa çıkarılan
eserler sergileniyor.
Ziyaretçiler, adaya özgü veya göçmen
kuşlar, balık, yılan, tilki, kuzu, kaplumbağa ve muflonun yanında, Artemis
Heykeli ve Soli’nin Altın Yapraklı Tacı
gibi tarihi eserler yer alıyor. Özellikle 2
bin 500 yıllık olduğu belirtilen Soli’nin
Altın Yapraklı Tacı gelen turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Artemis Heykeli ise, 1980 yılında
Salamis sahilinde tesadüfen bulunarak müzede sergilenmeye başlamıştır.
Heykelin, muhtemelen Anadolu’dan
Salamis’e gelirken batan bir geminin
taşıdığı eşyalar arasında yer aldığı düşünülüyor.
Bahse konu eserler ve müzede sergilenen diğer eserler ziyaretçilerin büyük
ilgisi çekiyor.

SOLİ’NİN ALTIN YAPRAKLI TACI MERAK EDİLİYOR… Müzede, adaya özgü veya göçmen kuşlar, balık, yılan, tilki, kuzu, kaplumbağa ve muflonun yanında, Artemis
Heykeli ve Soli’nin Altın Yapraklı Tacı gibi tarihi eserler yer
alıyor. Özellikle 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen Soli’nin
Altın Yapraklı Tacı gelen turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
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Long Beach
kum zambaklarıyla
çok daha güzel

Ahmet İLKTAÇ

Yeşilin maviyle buluştuğu ender ülkelerden
cennet vatan Kıbrıs’ta da kıyı kesimlerinde görülen
kum zambakları muhteşem görüntüler oluşturuyor

Doğasıyla, havasıyla, deniziyle ve
yeşiliyle cennetten bir parça olan Kıbrıs’ımızda kıyı kesimlerde görülen kum
zambaklarının denizi arkasına alan görüntüleri izleyenleri kendinden geçiriyor.
Ağustos ve Ekim aylarında çiçeklenen, yeşil gövdeleri, bem beyaz yapraklarıyla her biri muhteşem bir görüntüye
sahip olan kum zambakları, ülkemizin
turizm sembolleri arasında yer alıyor.
Mağusa, İskele ve Karpaz kıyılarında
ve özellikle de Long Beach kıyılarında
sıkça görülen kum zambakları yetkili kurumlardan tarafından koparılarak
yok edilmelerini önlemek için koruma
altına alındı. Halen yürürlükteki yasalara göre kum zambaklarına zarar verenlere ciddi para cezaları öngörülüyor.
Kum Zambağı nedir?
Kum zambağı (Pancratium maritimum), nergisgiller (Amaryllidaceae) familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen
soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40–45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalı, korona
tepallerin 2 / 3 ü kadardır. Çiçeklenme
zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır. Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz’in güney kıyılarında yetişir.
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OKUNMUŞ ZEYTİNYAĞININ ŞİFA VERDİĞİNE
İNANILIYOR… Franko- Bizans mimari özellikteki kiliseye Gotik özellikler eklendi. Yapının kuzey batı ucuna
eklenen çan kulesi ve batı ile kuzeyini çevreleyen revaklar 20’nci yüzyılın başlarına ait. Doğudaki Apsis Bölümü ikonlarla süslenmiş bir ikonastasisle ayrılıyor. Aziz
Mamas Kilisesi’nin kuzeyindeki Aziz Mamas’ın yarısı
içerden yarısı dışardan görülebilen lahdinde ahşap bir kapakla örtülmüş bir delikte okunmuş olan zeytinyağı var.
Bu yağın sürüldüğü yerlere şifa geldiğine inanılmaktadır.

Tarihin zenginliği burada
Güzelyurt’ta yer alan Aziz Mamas Kilisesi’nde Kuzey Kıbrıs’ın en eski ikonu olan
Hz. İsa İkonu ile Mikail Fresk’i turistlerin büyük ilgisini çekiyor
Tarihi yapıları, denizi, kumu ve güneşiyle önemli turizm potansiyeline sahip
olan Kuzey Kıbrıs’ın Güzelyurt ilçesinde yer alan Aziz Mamas Kilisesi ve İkon
Müzesi, ziyaretçilerini kendine hayran
bırakıyor.
Aziz Mamas Kilisesi’nin tarihine
bakıldığında uzun bir mimari geçmişi
olduğu anlaşılıyor. Önceleri, kilisenin
yerinde Astarte’ye adanmış bir tapınak bulunduğu tarih kayıtlarında yerini
alırken, Bizans Dönemi’nde tapınağın
üzerine küçük bir kilise yapıldığı, sarı
taştan 16’ncı yüzyılda inşa edilen kilisenin, 18’inci yüzyılda yeniden düzenlendiği ve bir kubbe eklendiği biliniyor.
Franko- Bizans mimari özellikteki
kiliseye Gotik özellikler de eklendi. Üç
neften oluşan yapı, orta nefte bir kubbeyle belirtildi. Doğuda yarım yuvarlak
kubbeyle örtülmüş apsisi vardır.
Yapının kuzey batı ucuna eklenen çan
kulesi, batı ve kuzeyini çevreleyen revaklar 20’nci yüzyılın başlarına ait olduğu belirtiliyor. Doğudaki Apsis Bölümü ikonlarla süslenmiş bir ikonastasisle
ayrılmaktadır.
İkonastasisin mermer olan alt kısmı
incir, üzüm, meşe palamudu figürleri ve
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bir zamanlar renkli armalar taşıyan Venedik kalkanlarıyla bezelidir. Ağaçtan
yapılmış boyalı üst kısmı 16’ncı yüzyılın oymacılık sanatının eşsiz örneklerinden biridir.
Aziz Mamas Kilisesi’nin kuzeyindeki Aziz Mamas’ın yarısı içerden yarısı
dışardan görülebilen lahdinde ahşap bir
kapakla örtülmüş bir delikte okunmuş
olan zeytinyağı var. Bu yağın sürüldüğü yerlere şifa geldiğine inanılmaktadır.
Yine kilisenin içerisinde bulunan Hz.
İsa ikonu Kuzey Kıbrıs’ın en eski ikonu
olduğu belirtiliyor.
Kilisede adanın en güzel fresklerinden biri olan gösterilen dev bir Mikail
freski de yer alıyor. Kilisenin muhteşem
güzellikteki avizelerinin 1950’li yıllarda
Çekoslavakya’dan getirildiği öğrenildi.
1974 sonrasında İkon Müzesi olarak
kullanılan kilisede son yıllarda Kıbrıslı Rum Ortodokslar tarafından yeniden
ayinler yapılmaya başlandı. Yakın zamanda binlerce Ortodoks’un katılımıyla
kilisenin isim günü anısına bir ayin gerçekleştirilecek.
Aziz Mamas efsanesi
Aziz Mamas, Bizans Dönemi’nde

dağlarda yaşayan genç bir keşiş olduğuna
inanılmaktadır. İnanışa göre; dönemin Bizans Dük’ü ondan vergi almak istemiş fakat
o dağlarda mağaralarda yaşadığı, herhangi
bir kamu malından yararlanmadığı, sosyal
yaşama katılmadığı için vergi vermek istememiştir. Daha sonra Dük askerlerini Mamas’ı yakalamak için göndermiş, askerlerde Mamas’ı yakalayıp cezalandırılması için
kente getirirlerken ormanda önlerine kuzuyu yemeye götüren bir aslan çıkmış.
Mamas, tek bir hamleyle aslanı durdurup
önünde eğilmiş ve kuzuyu da alarak Dük’ün
karşısına aslanın üzerine binili olarak çıkmış. Dük bunu gördüğünde Mamas’tan çok
etkilenmiş ve onu ölene kadar vergiden
muaf tutmuş. Aziz Mamas’la ilgili birçok
tarihçinin farklı yorumlar yaptığı da bilinmektedir.

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

Daha fazla bilgi:
07958 352 411
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“Kıbrıslı Türkler, İslam’ı
yeniden benimsemeli”
Nakşibendi tarikatının lideri Şeyh Nazım Kıbrısi’nin torunu Mehmet Nazım,
dinin sisteme dökülüp bir güç olarak kullanılmaya başlaması nedeniyle
Kuzey Kıbrıs’ta ve tüm dünyada insanların dinden soğuduğunu savundu

Ahmet İLKTAÇ
DERGAHIN VE ŞEYH EFENDİNİN KABRİNİN ZİYARETÇİSİ
ÇOK… Mehmet Nazım, dergâhta bayram, Ramazan ayları ve Şeyh efendinin
ölüm yıldönümü gibi günlerde 10 bin
kişiye varan ziyaretçileri olduğunu belirterek dünyaca ünlü şarkıcı Yusuf İslam’ın Şeyh efendinin önemli müritleri
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arasında olduğunu söyledi. KKTC’den
birçok bakan ve milletvekilinin ayrıca
Türkiye Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet eski Bakanı Recep Akdağ’ın Şeyh
efendinin kabrini ziyarete gittiğini ifade
eden Nazım, son olarak da Turizm ve
Çevre Bakanı Ünal Üstel ile milletvekili
Aytaç Çaluda’nın da kabri ziyaret ettiğini açıkladı.

“DİN, İNSANIN RUHUDUR”…
Mehmet Nazım, “İnsanlara birbirlerinin
farklılıklarını eleştirmeyerek o farklılıkları kabullenerek bir hayat felsefesini
benimsemeyi öğretiyoruz. Bu da tasavvuf ilminin önemidir. Sonuçta herkesin
farklı bir dünya görüşü vardır. Biz o görüşlere ve fikirlere saygı gösteririz. Çünkü biz ona saygı göstermezsek o da bize
saygı göstermez. Kıbrıs halkının biraz

daha İslam dinine yaklaşmasını ve İslam’ı daha fazla benimsemesini temenni
ediyoruz. Çünkü din insanın ruhudur.
Bu dinde bulunan maneviyat da insana
güzel bir temel verir” dedi.
Nakşibendi cemaatinin dünyadaki en
önemli isimlerinden olup, 2014 yılı Mayıs ayında hayatını kaybeden Kıbrıslı
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Türk Şeyh Nazım Kıbrısi’nin (Mehmet
Nazım Adil) torunu Mehmet Nazım,
Şeyh hazretlerinin hayatını kaybettiği
günden sonra da dergâha ilginin azalmadığını söyledi.
Dergâhta yaklaşık 100 ailenin mürit
olarak bulunduğunu, özel günlerde de
ziyaretçi sayısının 10 bini bulduğunu
belirten Mehmet Nazım, kabrin Türkiye
Cumhuriyeti (TC) Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet eski Bakanı Recep Akdağ
gibi önemli ziyaretçileri bulunduğunu
bildirdi.
Nazım, Şeyh efendinin ada için
önemli bir değer olduğunu ve ölümünden sonra kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirtti.
Kıbrıs halkının biraz daha İslam dinine yaklaşmasını ve İslam’ı daha fazla
benimsemesini temenni ettiklerini ifade
eden Nazım, diğer milletlerde ve başka
dinlerde olduğu gibi Kıbrıslı Türklerin
de yanlış politikalar ve baskılardan dolayı dinden uzaklaştıklarını savundu.
Mehmet Nazım, “Şu an Avrupa’da
kiliseler bomboştur. Almanya, Fransa
ve İngiltere’de bazı kiliseler satılarak
yerlerine ev yapıldı. Tüm dünyada dine
karşı bir soğuma vardır. Çünkü din, sistematik hale getirilmeye çalışıldı. Din,
insan ile Allah arasındaki yoldur. Bu sisteme dökülüp bir güç olarak kullanılmaya başlayınca insanlar dinden soğudu”
diye konuştu.
“Kıbrısi’den sonra
dergâha ilgi bitmedi”
Lefke’de Şeyh Nazım Kıbrısi’nin
dergâhında gazetemiz NORTH CYPRUS UK’in sorularını yanıtlayan Şeyh
Nazım Kıbrısi’nin torunu Mehmet Nazım, Nakşibendi tarikatının tasavvufta
bir yol olduğunu söyledi. Tasavvufun
İslam’ın manevi kolu olduğunu ve İslam’ın nasıl uygulandığını gösteren bir
ilim olduğunu kaydeden Nazım, Şeyh
hazretlerinin 2014 yılının 7 Mayıs’ında rahmete kavuştuğunu hatırlattı ve “
O rahmetli olduktan sonra da dergâhına
ilgi aynı şekilde devam ediyor” dedi.
Mehmet Nazım, Şeyh efendinin dergâha defin edildiğini anımsattı ve “Burası hem dergâh hem de türbedir. Müritler haricinde türbe ziyaretine gelen çok
insan vardır. Bu ziyaretçilerin tasavvufla ilgisi yoktur ama türbeyi ziyaret
ederek maneviyat elde ediyorlar” diye
konuştu.
Dergâhlarındaki mürit sayısının sürekli değiştiğini, ancak röportajın yapıldığı Ağustos ayının son günlerinde yaklaşık 100 ailenin dergâhta bulunduğunu
anlatan Nazım, 50 ailenin devamlı olarak dergâhta kaldığını, ancak her hafta
dünyanın değişik yerlerinden ziyaretçilerin dergâha giderek bir süre kaldıktan
sonra ayrıldıklarını aktardı.
“Kabrin önemli ziyaretçileri var”
Dergâhta bayram, Ramazan ayları ve
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nine yaklaşmasını ve İslam’ı daha fazla
benimsemesini temenni ettiklerini belirten Nazım, “Çünkü din insanın ruhudur.
Bu dinde bulunan maneviyat da insana
güzel bir temel verir” şeklinde konuştu.

Şeyh efendinin ölüm yıldönümü gibi
günlerde 10 bin kişiye varan ziyaretçileri olduğuna değinen Mehmet Nazım,
dünyaca ünlü şarkıcı Yusuf İslam’ın
Şeyh efendinin önemli müritleri arasında olduğunu söyledi. Nazım, uzak doğu
ve orta doğuda ileri derecede birçok
hanedan ve üst düzey politikacının da
Şeyh efendinin müridi olduğunu belirtti.
Günümüze kadar KKTC’den birçok
bakan ve milletvekilinin Şeyh efendinin kabrini ziyarete gittiğini ifade eden
Nazım, son olarak da Turizm ve Çevre
Bakanı Ünal Üstel ile milletvekili Aytaç Çaluda’nın da kabri ziyaret ettiğini
açıkladı.
Dergâhlarına dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler gittiği için önemli
bir turizm ayağı olduğunu işaret eden
Mehmet Nazım, Turizm ve Çevre Bakanı Üstel’le turizme daha fazla nasıl katkı
sağlayabileceklerini konuştuklarını kaydetti.
Nazım, Şeyh efendinin kabir ziyaretçileri arasında Türkiye’den geçen yıl
Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olan Recep Akdağ’ın da olduğunu
bildirdi.

olsun inanmayan olsun herkes tarafından çok sevilen bir kişiydi. Kıbrıs Türk
halkının kardeşlik ve dostluk duyguları
içerinde yaşamalarını diliyoruz.
İnsanlara birbirlerinin farklılıklarını
eleştirmeyerek o farklılıkları kabullenerek bir hayat felsefesini benimsemeyi öğretiyoruz. Bu da tasavvuf ilminin
önemidir. Şeyh efendimizin yanına çok
zıt görüşlü insanlar gelip, otururdu.
Ama bu insanlar zıt görüşlü olmalarına
rağmen Şeyh efendimiz aracılığıyla bir
antlaşma noktası bulurlardı. Şeyh efendimiz ortada bir yol izler, her iki taraf
da bunu kabul ederdi. Bizim amacımız
da budur aslında. Sonuçta herkesin
farklı bir dünya görüşü vardır. Herkesin
farklı fikirleri vardır. Biz o görüşlere
ve fikirlere saygı gösteririz. Çünkü biz
ona saygı göstermezsek o da bize saygı
göstermez”.
Kıbrıs halkının biraz daha İslam di-

“Baskılar dinden uzaklaştırdı”
Mehmet Nazım, Kıbrıslı Türkler’in
neden dini duygularının fazla olmadığıyla ilgili soruya ise şu şekilde cevap
verdi:
“1974’den sonra Kıbrıs’tan ayrılan insanlar Türkiye’deki üniversitelere girdiler. O dönemde solculuk çok kuvvetliydi. Herhalde nedenlerden biri de budur.
Ben 5 vakit namaz kılsınlar demiyorum
ama bilsinler ki İslam, Kıbrıs Türk halkının kültüründe vardır. İslam’ı bir şekilde benimsememiz lazımdır. Kıbrıs
Türk halkı olarak 1571’de Anadolu’dan
buraya geldik. İslam dinine bağlı olarak
geldik. İslam’a Osmanlı Devleti de hizmet etti.
Dinde yapılan yanlış politikalar ve
baskıdan dolayı insanlar bıkıp usandılar.
Ama sadece bu İslam dininde bu şekilde değildir. Tüm dinlerde böyledir. Şu
an Avrupa’da kiliseler bomboştur. Rum
tarafında bu katılım daha çoktur çünkü
onlarda Ortodoks… Almanya, Fransa
ve İngiltere’de bazı kiliseler satılarak
yerlerine ev yapıldı. Tüm dünyada dine
karşı bir soğuma vardır. Çünkü din sistematik hale getirilmeye çalışıldı.
Din, insan il Allah arasındaki yoldur.
Bu sisteme dökülüp bir güç olarak kullanılmaya başlayınca insanlar dinden
soğudu”.
Dergâhta kalan müritlerin günlerini
nasıl geçirdikleri ile ilgili de gazetemize konuşan Mehmet Nazım, müritlerin
5 vakit namaz kıldıklarını, akşamları
yatsı namazından sonra zikre katıldıklarını söyledi.Kimseye zorla bir şey yaptırılmadığına da dikkat çeken Nazım,
“Günde 3 defa olmak üzere; sabah namazından sonra, öğlen vakti ve akşam
vakti yemek verilir. İsteyen mutfakta
isteyen temizlikte isteyen de bahçelerimizde hizmet eder. Ona göre kendileri
nasıl günlerini doldurmak isterlerse ona
göre hareket ederler” dedi.

“Farklılıklarımızı kabullenen
bir hayat felsefesi öğretiyoruz”
Kıbrıs’ın çok güzel bir ada olduğunu
ve bu adada yaşadığımız için çok şanslı
olduğumuza vurgu yapan Mehmet Nazım konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Şeyh efendimiz bu ada için önemli
bir değerdir. Ölümünden sonra kıymeti daha fazla bilinmeye başlandı. Şeyh
efendimiz halkımız tarafından inanan
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Kıbrıslı Türk ilk kadın pilot Merve Özkıran, kadınların yapamayacakları hiçbir iş olmadığına vurgu yaptı:

Kadınlar,
erkeklere
göre daha
iyi uçuyor
“ÜLKEME DÖNÜP HAVACILIĞI
GELİŞTİRMEK
İSTİYORUM”…
Merve Özkıran, mezun olduktan sonra KKTC’ye dönüp
havacılıkla ilgili geliştirmek
istediği hususlar olduğunu belirterek fırsat verilirse eğitim
uçuşları da yapmak istediğini
kaydetti. Devletin havacılık
sektörünü teşvik etmesi gerektiğine dikkat çeken Özkıran, “Eğer bu teşvikler hayata
geçerse ülkeme dönüp havacılığı geliştirmek adına bir şeyler yapabilirim. Olmazsa ülkeme geri dönemem. Emekli
olduktan sonra ancak ülkeme
dönerim” dedi.
“UÇMAK
ZAMANLA
TUTKUYA DÖNÜŞTÜ”…
2015 yılında Ankara’da Türk
Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki eğitime başlayan Özkıran, “Her geçen yıl motivasyonum daha da arttı. Uçmak
zamanla tutkuya dönüştü.
Şimdi tatil için 1 aylığına Kıbrıs’tayım. Bir aydır uçmuyorum ve bu nedenle kendimde
derin bir eksiklik hissetmeye
başladım. Kendi kendime ‘artık gidip uçmam lazım’ diyorum” dedi.
Ahmet İLKTAÇ
Kıbrıslı Türk ilk kadın pilot
Merve Özkıran, Türkiye’nin
ilk kadın pilotlarından ve dünyanın ilk kadın savaş uçağı
pilotu olan Sabiha Gökçen’i
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örnek göstererek kadınların
yapamayacağı hiçbir iş olmadığını söyledi.
Pilotluk konusunda başarı
için kadınların önünde hiçbir
engel olmadığına dikkat çeken Özkıran, hem kendisine
hem de Ankara’da Türk Hava
Kurumu Üniversitesi’ndeki
eğitmenlerine göre kadınların
erkeklerden daha iyi uçuş yapabildiklerini belirtti.
En çok üzüldüğü konunun
KKTC’de havacılığın sıfır denecek boyutta olması olduğuna değinen Özkıran, Geçitkale Havalimanı’nda Gayraskop
diye adlandırılan uçakla az da
olsa eğitim verildiğini dile getirdi.
Öğretmeninin tavsiyesiyle
pilot oldu
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e konuşan Kıbrıslı
Türk ilk kadın pilot Merve
Özkıran, 22 Aralık 1996 tarihinde Gazimağusa’da dünyaya geldiğini, aslen Erenköylü
olduğunu, ailesinin de eski
Erenköy göçmeni olduğunu
söyledi.
İlk ve orta eğitimini Erenköy’de yaptıktan sonra lise
eğitimini de Gazimağusa Türk
Maarif Koleji’nde tamamladığını kaydeden Özkıran, lise
eğitiminden sonra Türk Hava
Kurumu Üniversitesi’nde pilotaj eğitimine başladığını
bildirdi.
Lise son sınıfta psikoloji öğretmeninin tavsiyesi ile
pilotaj eğitimi almaya karar

verdiğini anlatan Özkıran, “Aslında hep aklımda tıp, diş hekimliği gibi
bölümler vardı. Ancak öğretmenimin
tavsiyesiyle pilot olmayı tercih ettim”
dedi. Pilot olmak istediğini ve üniversite tercihini bu yönde yapacağını önce
ailesine söylediğini ifade eden Özkıran,
bu kararı nedeniyle çevresindeki insanların önce kendisiyle dalga geçtiklerini
dile getirdi.
“Ailem, pilot olacağımı duyunca
şok oldu”
Merve Özkıran, ÖSS sınavının ardından ilk tercihi olan pilotajı kazandığını
söyledi ve şöyle devam etti:
“Babam ve annem bunu duyunca
önce şok oldu. Hatta babam göndermek
istemedi. Kıbrıs’taki üniversitelerde diş
hekimliği ve eczacılık kazanmıştım.
Kıbrıs’taki üniversiteleri tercih etmem
için üzerimde baskı kurdu ancak bu
baskı uzun sürmedi ve ailemde pilotaj
eğitimi almamı kabullendi.
2015 yılında Ankara’da Türk Hava
Kurumu Üniversitesi’ndeki eğitimime
başladım. Eğitmenlerimiz çok motive edici oldukları için bu süreci de
başarıyla tamamladım. Her geçen yıl
motivasyonum daha da arttı. Uçmak
zamanla tutkuya dönüştü. Şimdi tatil
için 1 aylığına Kıbrıs’tayım. Bir aydır
uçmuyorum ve bu nedenle kendimde
derin bir eksiklik hissetmeye başladım.
Kendi kendime ‘artık gidip uçmam lazım’ diyorum.
“Önce yolcu taşımak, sonra
da akrobasi pilotu olmak”
Önce Hususi Pilot Lisansı sürecim
başladı. Bu para karşılığı olmadan yol-

cularla birlikte uçabilmeyi içeren bir
lisanstır. Bu lisans için gerekli eğitim
sürecini tamamladım. Sırada alacağım
lisans ise Hava Ticari Pilot Lisansıdır.
Bu lisans süreci de kendi içerisinde
ayar ve çift motorlu uçuş olarak ayrılır.
Çift motor eğitiminden sonra da çizeceğim güzergâha göre artık iş hayatına
başlayacağım.
Ben havayollarında çalışmak istiyorum. Yolcu taşımak istiyorum. Kargo
da olabilir. İlerleyen zamanlarda da
akrobasi pilotluğu yapmayı hedefliyorum. Pilotlukla ilgili eğitim aldığım
için çevremdeki arkadaşlarım meslekle
ilgili çok soru soruyor. Değişik değişik
sorular geliyor. Garip garip şakalar yapan oluyor.
Mesleğim bir kadına göre sıra dışı
olarak görülüyor. Ama benim hayatım hiç sıra dışı değil. Çok cana yakın
biriyim. Beni çok hostes miyim diye
çok sorguladılar. Cesaretli bir insanım.
Çocukluktan beri cesaretliydim. Hiç
karanlıktan korkmadım. Tabiri caizse
erkek gibiydim”.
“Uçacağımı öğrendiğimde
heyecandan uyuyamadım”
İlk uçağa bindiği tarihin 1 Nisan
2017 olduğunu anlatan Özkıran, “ Şaka
gibi bir gündü. 1 gün önce arayıp sana
uçuş yazıyoruz dediler. O günü tüm pilotaj öğrencileri heyecanla bekler. İlk
ben arandım. Kabul ettim ama o gece
heyecandan hiç uyuyamadım” diye konuştu.
“Uçağa bindim. Eğitmen ismimi sordu. Ben heyecandan soy ismimi söyledim. Önce ‘kesinlikle ben bu uçağı
kullanamayacağım’ dedim. O kadar

çok düğme vardı ki ‘ben nereye basacağım’ diye düşündüm” şeklinde konuşan
Kıbrıslı Türk ilk kadın pilot Özkıran,
eğitmeni Bora Karaoğlu’nun kendisinin hayatını değiştiren insan olduğunu
dile getirdi.
Çok çalıştığını ifade eden Özkıran,
ilk uçuşunu heyecan ve başarıyla tamamladığını aktardı.
Asla unutmayacağı diğer anısının
ise ilk yalnız uçuş deneyimi olduğunu
anlatan Özkıran, ilk uçuş deneyiminde
hissettiklerini şu şekilde anlattı:
“Bunu ilk duyunca önce 5 dakika düşünme süresi istedim. Ben düşünmeden
eğitmenimiz kuleye bağlanıp beni yalnız uçuşa göndereceğini söyledi. Çok
heyecanlıydım. Pistin başına geçtim.
Kuleye bağlandım. Uçuşa hazır olduğumu kuleye ilettim. Kuleden izin aldım. İlk çıkışımı yaptım. Tırmanıştan
düz uçuşa geçtiğimde ‘aman tanrım.
Yalnız başıma uçuyorum’ dedim. Çok
heyecanlıydım. Sonra başarılı bir şekilde uçuşumu tamamladım”.

mek istediği hususlar olduğunun altını
çizdi ve fırsat verilirse eğitim uçuşları
da yapmak istediğini kaydetti.
Devletin havacılık sektörünü teşvik
etmesi gerektiğine dikkat çeken Özkıran, “Eğer bu teşvikler hayata geçerse
ülkeme dönüp havacılığı geliştirmek
adına bir şeyler yapabilirim. Olmazsa
ülkeme geri dönemem. Emekli olduktan sonra ancak ülkeme dönerim” diye
konuştu.
Kadınların yapamayacağı hiçbir iş
olmadığına dikkat çeken Özkıran, Sabiha Gökçen’i örnek gösterdi ve bunun
da kadınların önünde hiçbir engel olmadığını gösterdiğini söyledi. Özkıran,
hem kendisine hem de eğitmenlerine
göre kadınların erkeklerden daha iyi
uçuş yapabildiklerini sözlerine ekledi.

Zeki Ziya’ya ve arkadaşlarına
teşekkür
En çok üzüldüğü konunun KKTC’de
havacılığın sıfır denecek boyutta olması olduğuna vurgu yapan Merve Özkıran, Geçitkale Havalimanı’nda Gayraskop diye adlandırılan uçakla az da olsa
eğitim verildiğini dile getirdi.
Bu çalışmaya emek verenleri başta
Zeki Ziya olmak üzere takdir ettiğini
söyleyen Özkıran, “Çünkü KKTC’de
havacılık namına yapılan tek şey bu
iştir” dedi.
Özkıran, mezun olduktan sonra KKTC’ye dönüp havacılıkla ilgili geliştir-
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3 dağ kalesinin efsaneleri,
4’üncü dağ kalesinin teorisi

bile izin vermiyormuş. Denizden tepeye
kadar yan yana dizilen işçiler, sahilinden sağladıkları su, kum ve taşları elden
ele vererek tepeye taşımak suretiyle kaleyi inşa etmiş.
İnşaat tamamlandıktan sonra kalenin
gizli yerlerinin ifşa edilmemesi için inşaatta çalışan işçiler ile kalenin askerlerini öldürmeye karar vermiş. Böylece kalenin batısındaki uçuruma açılan
odasına çekilmiş, kapının girişineyse
askerlerini dikmiş. Askerlere verdiği talimat ise işçileri teker teker odaya almalarıymış. Odaya giren işçileri oda penceresinden aşağıdaki uçuruma atılmak
suretiyle öldürmüş. İşçilerden sonra
askerleri de ayni şekilde öldürmüş. Kalenin yukarı bölümündeki pencerenin
‘Kraliçe penceresi’ olarak bilinmesinin
nedeni de buymuş.

Hasan KARLITAŞ
Girne sıra dağları üzerinde yer alan, üç
dağ kalesi hem konumları, hem de mimari
özellikleri ile ziyaretçilerini etkiliyor. En
batıda yer alan St. Hilarion Kalesi, daha
ortadaki Buffavento ve en doğuda yer alan
Kantara Kalesi, üç dağ kalesi olarak haklı
bir üne sahip.
Deniz seviyesinden yaklaşık 620 ve 950
metre arasındaki yükseklikleri ile dikkat
çeken kaleler, ortaçağ savunma mimarisinin en önemli örnekleri olarak ayrı bir
öneme sahiptir.
Girne sıra dağlarında yer alan Beşparmak Tepesi, hem de, her üç kale için de
farklı anlatımlar olsa da, halk arasında
101 odalı oldukları ve 101. odasında kalenin kraliçesine ait bir definenin saklı bulunduğuna inanıldığından “Yüz bir Evler
Kalesi” veya “Kraliçe’nin Kalesi” olarak

bilindikleri anlatılmaktadır.
Kesin yapım tarihleri bilinmemesine
karşın, St. Hilarion, Bufavento ve Kantara Kalelerinin, Arap akınlarının son
bulduğu M.S 965 yılından sonra (M.S
XI. yüzyılda) Bizanslılar tarafından gözetleme (işaret) kulesi olarak yapıldığı,
Lüzinyan devrinde sığınma ile savunma
amaçlarıyla kullanıldığı, Venedik döneminde ise boşaltılıp terk edildiği üzerinde durulmaktadır.
Kaleler içerisinde, en alçak konuma
sahip olanı Arapça kemer anlamına gelen Kantara’dır. Turistik olarak en fazla
ziyaret edilen 732 metre yükseklikteki
St. Hilarion Kalesi olurken, tırmanılması en zor olanı ise, yaklaşık üç saatlik
çıkış ve iniş süresi isteyen, Taşkent yakınlarında bulunan, rüzgarlara karşı gelen anlamındaki Buffavento Kalesi’dir.
Kaleler ile ilgili efsaneler
Buffavento Kalesi
Buffavento Kalesi hakkındaki en çok
anlatılan efsane şu şekildedir:
“Ortaçağ döneminde cüzzama yakalanan bir Bizans prensesi kendisi gibi
cüzzam olan köpeğiyle bu uzaktaki
kaleye yerleşmiş. Zamanla köpeğinin
iyileştiğini fark etmiş. Sebebini merak
etmiş ve öğrenmek için takip etmeye
başlamış ve onun bir su kaynağında yıkandığını görmüş. Kendisi de aynı şekilde yıkanarak cüzzamdan kurtulmuş.
İyileşince dönüş hazırlıklarına başlamış ve o gece rüyasında Ayios Ioannis
Chrysostomos’u görmüş. Bu Hristiyan
aziz bir rivayete göre suyun kaynağına
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bir kilise yapmasını, bir başka rivayete
göre ise suyu aşağıdaki kiliseye götürmesini söylemiş.
Suyu götürmüş veya kiliseyi yaptırmış ve ölene kadar da orada yaşamış.
Öldükten sonra da kiliseye gömülmüş.
Kilise, bugün Güngör olarak bilenen
köyün üst tarafında yer alıyor. Kale
girişinde, 27 Şubat 1988’de kalenin
yakınlarına düşen Talia Havayolları’na
ait uçakta hayatını kaybeden yolcular
ve mürettebat için yaptırılan anıt yer
alıyor”.
St. Hilarion
St. Hilarion çevresinde geçen efsaneye göre, bir zamanlar bu kalenin altın sarısı saçları olan, güzeller güzeli
bir kraliçesi varmış. Kraliçe zamanını
saçlarını tarayıp, pencereden bakarak
geçirirmiş. Bir gün kaval çalma konusundaki ünü köylülerce bilinen ve çok
az kişinin rast geldiği çobanın sesini
duymuş.
Çobanı aramak için yollara düşmüş,
onu gördüğündeyse çirkin mi çirkin
olan bu adama aşık oluvermiş. Kraliçe
bir süre sonra çobandan bir kız doğurmuş. Aradan geçen yıllarla beraber en
az kraliçe kadar güzel olan kız büyümüş ve annesinin tembihlerine karşı
gelerek kaleyi terk edip, ormanda yürüyüşler yapmaya başlamış.
O da aynı annesi gibi çobana rastlayıp aşık olmuş... Kraliçe kızındaki
değişikliği fark edip onu sorguya çektiğinde gerçeği öğrenmiş ve kahrına
dayanamayarak kendini pencereden
aşağıya, kayalıkların üzerine bırakmış.

Venediklilerden sonra Zeytinlik köyüne
yerleşen Türkler o günden beri prenses
ile çobanın öyküsünü nesilden nesile
anlatmaktadır. Hâlâ, kış günlerinde dağın tepesindeki bulutların arasında sapsarı güneş ışıklarının uzandığını gören
köylüler, “yine kraliçenin saçları gözüktü” diye yorum yapmışlar.
St. Hilarion’un Walt Disney’in uyuyan prenses serisine ilham kaynağı olması ile ilişkilendirilen efsanesi de turizm anlamında kullanmamız gereken
bir noktadır.
Başka bir rivayete göre kale, Kıbrıs’ın en güzel ve en zalim kadını olarak
anlatılan, ‘Regaena’ (Recina) adıyla bilinen bir kraliçe tarafından inşa edilmiş.
Kalenin inşa edilmesi için askerlerin
denetiminde çalışan işçilere, yüksek
bir kaya üzerine oturarak nezaret eden
zalim kraliçe, onların soluklanmalarına

Kantara Kalesi
Hem Kantara ve Buffavento Kaleleri
için, 1191 senesinde İngiliz kral Arslan
Yürekli Richard’ın, nişanlısını taşıyan
donanmaya el koyduğu gerekçesi ile
Kıbrıs’ı ele geçirdiğinde, onun gücünden korkup kaçan, zalim Isaak Komenus’un saklandığı kale olarak bahsedilmektedir.
Dördüncü dağ kalesi
Henüz tam ispatlanmamış olsa da,
Girne sıra dağlarında dördüncü bir kalenin var olduğu teorisi, bazı araştırmacılar tarafından gündeme getirilmiştir.
Her üç kale, gerek konumları, gerekse
ortak veyahut ayrı anlatılan hikayeleri
ile fazlası ile görülmeye değer. Hatta
bence, en önemli turizm değerlerimiz
arasında geliyor. Kaleler ile ilgili efsaneler ve dördüncü dağ kalesi teorisi kesinlikle araştırılmaya değer… Çünkü,
turizm ve turistler hem mitolojiyi hem
de efsaneleri sever…
Kaynak:
-St.Hilarion Kalesine bir Yolculuk / Tuncer Bağışkan
- Kantara Kalesine bir Yolculuk / Tuncer Bağışkan
-Dördüncü Dağ Kalesi Teorisi / Hans Doleman
-St. Hilarion Kalesi / Mustafa Tolgalı
-Kıbrıs Efsaneleri / Ali Nesim, Şevket Öznur, Zekai Altan.
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Yeşilırmak; Çilek, kolakas ve yerli muz diyarı

Op. Dr. Deniz Kanlıada,
İngiltere’de “En Gözde Plastik
Cerrah Ödülü”nü kazandı
Londra’da çalışan Kıbrıslı Türk,
Baş, Boyun ve Yüz Estetik Cerrahisi
Uzmanı Op. Dr. Deniz Kanlıada, İngiltere’de “2019 yılının En İyi Plastik/
Kozmetik Cerrahi Kategorisi”nde “En
Gözde Plastik Cerrah” ödülü aldı.
Safety in Beauty Diamond Awards’ta bu ödüle layık görülen Kanlıada,
Kıbrıslı Türklerin gururu oldu.
Aslen Mağusalı olan Dr. Deniz
Kanlıada, cerrahi eğitimini 2012 yılında İstanbul’da tamamladı. Kanlıada,
2013 yılında İngiltere’de sağlık alanında çalışmaya başladı.
Medikal ve cerrahi eğitim için 3D
360 Sanal Gerçeklik videoları üreten
Virtual Surgery Training Ltd’nin kuru-

cusu ve CEO’su olan Kanlıada, cerrahi
ve cerrahi olmayan yüz estetik işlemlerinde deneyimli bir cerrah olarak ün
saldı. Kanlıada, rinoplastiye olan özel
ilgisi nedeniyle Londra’da hem cerrahi
hem de cerrahi olmayan rinoplasti için
eğitim kursları düzenliyor. Kanlıada,
şaşırtıcı cerrahi ve cerrahi olmayan
rinoplasti sonuçları nedeniyle “Burun
Kralı” olarak da biliniyor.
“Rhino Weekend” adı altında Londra’dan İstanbul’a burun estetiği ameliyatları için hastalarla birlikte gidip
gelen Kanlıada, Virtual Reality teknolojisini kullanarak estetik botoks ve
dolgu uygulamalarının eğitimini veren
ilk doktor unvanına da sahip.

Hasan KARLITAŞ
Kuzey Kıbrıs’ın en batısında yer alan
Yeşilırmak köyü, pek çok özelliği ve
başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz
kendine özgü güzellikleriyle ayrıcalıklı
bir yerleşim yeri.
Yeşilırmak denildiği zaman ilk akla
gelen ürün, adına festival de düzenlenen
çilek olsa da, köyde yetiştirilen çok sayıda ürün var. Ürün çeşitliliği anlamında ilk akla gelenler, zeytin, harnup, kolakas, muz, narenciye, incir, yenidünya,
erik, şeftali ve üzümdür. Bu listeden de
anlaşılacağı gibi, Yeşilırmak’ta yetiştirilmeyen ürün yok gibidir.
Çalışkan köy insanı yanında, köydeki,
son derece verimli topraklar ve kaliteli
su kaynakları tarımsal üretim çeşitliliğine olanak sağlıyor. Köylü alın terini
akıtarak tarıma elverişli topraklardan
sabahın erken saatinden geç saatlere kadar çalışkanlığı ile sürekli olarak üretim
yapıyor.
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Yerli muz üretimi yeniden arttı
Yaşanılan zorluklardan dolayı, bir dönem azalan yerli muz üretimi, üreticilerin çabaları ile son iki senedir yeniden
çoğaldı.
Köyün ana ürünü olan çilek yanında,
bu sene artış gösteren, halk arasında
‘yerli muz – yerli banana’ olarak tabir
edilen ürünün tadı benzersizdir…
Yeşilırmak ve turizm
Yeşilırmak, konumu itibarı ile alternatif turizm gelişimi için oldukça
zengin bir potansiyele sahip. Turizmin
yükselen trendi olan, eko-agro turizm
ve özel ilgi turizmi için tüm özellikler
burada mevcut.
Özellikle çilek mevsiminde, tarladan
çilek toplama aktivitesi, her sene artan
bir ilgiyle rağbet görüyor. Yeşilırmak
köyünde, denizin mavi rengi ile köyün
yeşili birleşince, seyrine doyum olmaz
bir manzara ziyaretçilerine hoş sürprizler sunuyor…
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Kerim Kuyucu, uzun yıllar İngiltere’de yaşadı. Ancak Kıbrıs özlemi ağır basınca
ülkesine döndü ve ahşap parke satışı yapmaya başladı fakat umduğunu bulamadı.
Bir anda farklı bir işe girişen Kuyucu, şimdi ürettiği eserleriyle tanınıyor

Yöneticiliği bırakıp,
ahşap oymacılığı seçti

Rent A Car

Quality Car Rental

ZEYTİN AĞACINA AHŞAP İŞİYLE
YENİDEN HAYAT VERİYOR… Başarılı
bir şirketteki yöneticiliği bırakıp, 5 yıl önce
İngiltere’den Kıbrıs’a yerleşen Kerim Kuyucu, ahşap oymacılığı öğrendi ve tarihi Lefkoşa çarşısındaki atölyesinden dünyanın farklı
ülkelerine hediyelik eşya satmaya başladı. Oldukça ilgi çekici dokusu olan zeytin ağacını
tercih eden Kerim Kuyucu, her ürünü yaratırken büyük emek veriyor.
İngiltere’de uzun yıllar yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Kıbrıs’a dönen Kerim Kuyucu, ahşap oymacılığı yaparak hayat
sürdürüyor. Kuyucu, Lefkoşa’nın tarihi çarşısındaki ‘Olive Branch’ adını verdiği dükkanında dekoratif ürünlerden mutfak eşyalarına
kadar birçok el yapımı eserin satışını yapıyor.

Best price,

High Quality

Kıbrıs sevgisi ağır bastı
Uzun yıllar İngiltere’de bir ahşap şirketinin
yöneticiliğini yapan Kerim Kuyucu, eşi ve
çocuklarının Kıbrıs’a olan sevgisi nedeniyle 5
yıl önce ailesiyle birlikte Kıbrıs’a taşınma kararı aldı. Kuzey Kıbrıs’a gelince ahşap parke
satışı yapan Kuyucu, bu ürüne yeterli ilginin
olmadığını gördü ve bir arkadaşının tavsiyesi
üzerine ahşap oymacılığı yapmaya karar verdi.
Her ürüne büyük emek veriyor
Kerim Kuyucu, oymacılığı öğrendikten
sonra odunu şekillendirerek kaliteli hediyelik
eşyalar üretip satmaya başladı.Oldukça ilgi
çekici dokusu olan zeytin ağacını tercih eden
Kerim Kuyucu, her ürünü yaratırken büyük
emek veriyor.
Turistlere satış yapıyor
Kerim Kuyucu, Lefkoşa’nın tarihi çarşısındaki dükkanına gidenlerin genellikle turistler
olduğunu belirtiyor ve bu sayede ürünlerinin
dünyanın birçok ülkesine gittiğini anımsatıyor.Kuzey Kıbrıs’ı çok sevdiğini belirten
Kerim Kuyucu, ülkenin kalkınmasını ve görünürlüğünün artmasını istiyor.
Kerim Kuyucu’nun ürünlerini Lefkoşa çarşısındaki dükkanına giderek ya da Facebook’taki ‘The Olive Branch’ isimli sayfadan
görmek mümkün.
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+90 533 822 00 75 +90 533 830 00 10
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Kuzey Kıbrıs’ın batısında Lefke’ye bağlı doğa güzelliğiyle bilinen Bağlıköy’de
yerel turizm kalkınmasına model olacak bir girişime imza atıldı

‘Bağlıköy Konuk Evi’ hizmete açılıyor
KONAKLAMA
İMKANI
OLACAK… Bağlıköy Konuk
Evi-Ambelikou Guest House, eylül ayında hizmete açılıyor. Geleneksel Kıbrıs dokusunu yansıtan,
3 oda ile konaklama imkanı sunacak mekanda, konaklama hizmeti
yanında, köy kahvaltı konseptinin oluşturulması da hedefleniyor. Ailesinin evini restore edip,
yaşatma hayalini gerçeğe dönüştüren emekli basın mensubu Perihan Aziz ise çok mutlu.
Hasan KARLITAŞ
Kuzey Kıbrıs’ın batısında, Lefke ilçe sınırları içerisinde bulunan
Bağlıköy’de, alternatif bir mekan
olarak, tasarlanan Bağlıköy Konuk Evi-Ambelikou Guest House, eylül ayında hizmete açılıyor.
Geleneksel Kıbrıs dokusunu
yansıtan, 3 oda ile konaklama imkanı sunacak mekan, eski özellikleri korunarak restore edildi.
Her bir oda, zemininden tavanına ve tüm ince detaylarına kadar düşünülerek hazırlandı. Eylül
ayı sonrasında, konaklama hizmeti yanında evde, köy kahvaltı
konseptinin de oluşturulması hedefleniyor.
Bağlıköy Konuk Evi’nin, yüzde 65’i Türkiye Cumhuriyeti
tarafından, geriye kalanı ise öz
kaynak ile finanse edildi. Bu özel
mekan, batı bölgesinde yerel turizm kalkınmasına model olacak
bir tasarım anlayışıyla planlandı.
Aziz: Hayalim gerçek oldu
Ailesinin evini restore edip,
yaşatma hayalini gerçeğe dönüştüren, emekli basın mensubu Perihan Aziz, mutluluğunu şu cümlelerle ifade etti:
“En büyük hayalimdi. Maddi
ve manevi olarak zor bir süreç
oldu. Ama sonucu güzel oldu.
Hayalimin gerçek olmasından
dolayı çok mutluyum”.
Cittaslow (sakin şehir) Lefke’de, adını eko köy olarak duyuran Bağlıköy, geleneklerini
yaşatan konuksever insanları,
kerpiç ve taş evleri yanında, dağ
ve deniz arasındaki eşsiz konumu
ile içiçe, doğa ile başbaşa sakin
bir geçirmek isteyen sevenlerini
bekliyor.
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Kısıtlı hareket kabiliyeti olanlar ve engelli
bireyler için tasarlanan Mağusa’da bulunan
Hilmi Efendi Guest House, Kuzey Kıbrıs
turizminde büyük bir eksikliği gideriyor

Engellilere ev
rahatlığında
tatil fırsatı

ODALAR ÖZEL DİZAYN EDİLDİ… Hilmi Efendi Guest House’ta 2
oda, kısıtlı hareket kabiliyeti olanlar için,
1 oda da engelli bireyler için hazırlandı.
Hareket kabiliyetleri yerinde olan ancak
kısıtlı hareket kabiliyeti bulunan aile yakınlarıyla tatile gelenler için de üst katta
muhteşem bir oda yapıldı. Bu oda oldukça lüks. Jakuzisi ve dizaynı ayrıcalıklı, bir
otel odası havasında. Aşağı kattaki odalarda ise nostalji yaşatılıyor.
KUYUYA ŞARAP MAHSENİ, MİSAFİRE ŞARAP KOÇANI… Hilmi
Efendi Guest House sahibi Erol Adalıer,
konukevinin hol bölümünde bulunan kuyunun ortaya çıkmaya başlamasıyla plan
değişikliğine gittiklerini ve mutfak bölümünü kırılmaz camla kuyunun üzerine
oturttuklarını söyledi. Adalıer, kuyuyu
şarap mahzeni yapacaklarını, dileyen konuklarının şaraplarını bu mahzende saklayabileceğini belirtti. Adalıer, “Konuk,
10 yıl sonra dahi geldiğinde yine şarabını
oradan çıkarıp içebilecek. Her şaraba bir
koçan vereceğiz” dedi.
Ahmet İLKTAÇ
Tarihi yapılarıyla ünlü Mağusa Suriçi’nde faaliyete başlayan Hilmi Efendi
Guest House, Kuzey Kıbrıs turizminde
önemli bir eksikliği gidererek kısıtlı hareket kabiliyeti olanlar ve engelli bireylerin
ev rahatlığında nostaljik bir ortamda konaklayabilmelerini sağlıyor.
Hilmi Efendi Guest House ismini geçmişin önemli simalarından olan Bahçeci
Hilmi Efendi’den aldı. Hilmi Efendi Guest House’un sahibi olan Erol Adalıer’in
dedesi olan Bahçeci Hilmi Efendi, tarihi
yapıyı 1850’li yıllarda aşevi ve misafirhane olarak kullanıyordu.
Kusursuz şekilde restore edilerek faaliyete giren Hilmi Efendi Guest House’un
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binasının içerisinde ortaya çıkan 4 metrelik kuyu ise kırılmaz cam ile kaplanıp
muhteşem bir görsel güzellik sunuyor.
Kuyunun şarap mahzeni olarak kullanılacağı ve konuklarının ilerleyen yıllarda da
bu mahzende saklayacakları şaraplarını
yeniden tadabilmelerine olanak sağlayacağı belirtiliyor.
Kısıtlı hareket kabiliyeti ve engelli bireylere konforlu tatil imkanı sağlayabilen
Hilmi Efendi Guest House’da herhangi
bir hareket sorunu olamayan turistler için
ayrıcalıklı dizayn edilmiş bir oda da hizmet veriyor.
Adalıer: Engelli turistlere ev rahatlığında konaklama
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e
konuşan Hilmi Efendi Guest House sahibi Erol Adalıer, Kızılkule Sokak ile Altun
Tabya Sokak arasında, Akkule’nin çapraz
karşısında olan konukevlerinin adının
geçmişte Mağusa’nın önde gelen kişilerinden olan dedesi Bahçeci Hilmi Efendi’den aldığını söyledi.
Adalıer, konukevinin olduğu binanın
dedesi Hilmi Efendi’nin 1850’li yıllarda aşhane ve yatı evi olarak kullandığını
kaydetti.
Konukevlerine Hilmi Efendi ismini
vermeyi ailece kararlaştırdıklarını anlatan
Adalıer, Hilmi Efendi Guest House’da
Mağusa’da olmayanları hayata geçirmeye çalıştığını kaydetti.
Kendisinin insanlara ve çevreye oldukça önem veren bir kişi olduğuna değinen
Adalıer, sadece Mağusa Suriçi’nde değil,
kentin dışında da engelli bireylerin konaklayabilecekleri yerlerin çok az olduğuna vurgu yaptı.
Kendilerinin engelli bireylerin ev rahatlığında kendilerini yabancı hissetmeden nostalji yaşayarak tatil yapmalarını
istediğini ve konukevlerinin mimarisini

buna göre tasarladıklarını ifade eden
Adalıer şöyle konuştu:
“2 odamız kısıtlı hareket kabiliyeti
olanlar için, 1 odamız da engelli bireyler için hazırlandı. Bunun yanında hareket kabiliyetleri yerinde olan ancak
kısıtlı hareket kabiliyeti bulunan aile
yakınlarıyla tatile gelenler için de üst
katta muhteşem bir oda hazırladık. Bu
oda oldukça lükstür. Jakuzisi ve dizaynı
ayrıcalıklı yapılmıştır. Bir otel odası havasındadır. Aşağı kattaki odalarımızda
nostalji yaşatmayı tercih ettik” dedi.

Hayran bırakan restorasyon
Erol Adalıer, Hilmi Efendi Guest
House’u restore ederken Anıtlar Yüksek
Kurulu ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin gerekli kontrolleri yaptığını dile
getirdi.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden
uzmanların incelemeleri sırasında Hilmi Efendi Guest House’a adeta hayran
kaldıklarını aktaran Adalıer, uzmanların
UNDP’nin tarihi yapılara yaptığı restorasyonlardan sonra yapılan en düzgün
yapının Hilmi Efendi Guest House olduğunu söylediklerini ifade etti.
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Konukevinin hol bölümünde bulunan
kuyunun varlığını önceden bilmediklerini anlatan Erol Adalıer, bu kuyu nedeniyle restorasyon aşamasında epeyi
zorluklar yaşadıklarını, kuyunun kazı
yapıldık sonra ortaya çıktığını bildirdi.
Kuyunun ortaya çıkmaya başlamasıyla plan değişikliğine gittiklerini ve
böylece muhteşem görsellikteki kuyuyu
ortaya çıkardıklarını belirten Adalıer,
mutfak bölümünü kırılmaz camla kuyunun üzerine oturttuklarını söyledi.
Adalıer, kuyuyu şarap mahzeni yapacaklarını, dileyen konuklarının şaraplarını bu mahzende saklayabileceğini
işaret etti ve “Konuk, 10 yıl sonra dahi
geldiğinde yine şarabını oradan çıkarıp
içebilecek. Her şaraba bir koçan vereceğiz” dedi.
Şarap koçanlarının üzerinde Mağusa’yı ve Hilmi Efendi’yi anlatan bilgiler
olacağını kaydeden Adalıer, böylelikle
de şarap sahibinin Mağusa’ya yeniden
ziyaret etmesi için bir konuya sahip olacağına vurgu yaptı.
Erol Adalıer bir de engelli park yerleri olacağını dile getirdi ve şöyle devam
etti:
“Misafirlerimiz her istediklerini 100
metre içerisinde bulabilecekleri bir konumumuz vardır. Örneğin, etrafımızda
3 adet restoran, 2 adet kafe ve hediyelik
eşya satan işyerleri vardır. Market ve
barlar çok yakındır. Misafirlerimiz çeşitli medeniyetlere ait kültürel mirasın
içinde yaşayacak”.
“Başka Mağusa yok”
“Başka Mağusa yok” diyen Adalıer,
Mağusa kadar güzel başka bir kent olmadığını söyledi.
Mağusa’nın kıymetinin yeteri kadar
bilinmediğini ifade eden Adalıer, gençlerin son yıllarda Mağusa Suriçi’nde işyeri açmalarının ise oldukça sevindirici
olduğunu aktardı. Hilmi Efendi Guest
House ile aile yadigarına sahip çıkmak
için bu projeyi hayata geçirdiğini belirten Erol Adalıer, devletin de KOBİGEM
ile kendilerine destek verdiğini, devletin desteğiyle kendilerini ateşlediğini
açıkladı. Erol Adalıer, yaklaşık 16 yıldır
turizm sektöründe faaliyetleri olduğuna
dikkat çekti ve şu şekilde konuşmasını
tamamladı:“Scooba, yelken, tekne ve
balık turlarının yanında şimdi de konaklama alanında turizme hizmet ediyoruz.
İnanıyorum ki bununla birlikte diğer
dallar da hızlanacak. Bundan sonraki
hedefimiz Kıbrıs menüsü olan bir restoran açmaktır. Böylelikle gelen misafirlerimizi hem konaklatırız. Hem gezdiririz. Hem de lezzetlerimizi tattırma
imkanı buluruz. Bunlar önemli adımlardır. Kültürümüzün ve Kıbrıs’ımızın
özelliklerini turistlere anlatmalıyız. Biz
bunun için çaba harcıyoruz”.
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Sbir
izinAda’nız
var.

Burada bambaşka
bir hayat var.

welcometonorthcyprus.co.uk
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Farklı farklı el işleri yapmayı çok
sevdiğini belirten Zayımlar, bölge
okulları için bindallılar da dikiyor.

Kısıtlı hareket kabiliyeti olanlar ve engelli
bireyler için tasarlanan Mağusa’da bulunan
Hilmi Efendi Guest House, Kuzey Kıbrıs
turizminde büyük bir eksikliği gideriyor

Hem üretiyor, hem de
Kıbrıs kültürünü tanıtıyor
EL İŞİ DE VAR, KIBRIS
LEZZETLERİ DE…Lefke El
Sanatları ve Lezzetleri Pazarı
sahibi Tezay Zayımlar’ın işyeri,
Gemikonağı girişinde “Küçük Liman” yanında bulunuyor. İşyerinde Lefkara, Koza, folklor kıyafetleri, maça süpürgesi, sele-sepet ile
el yapımı sirke, macun, limonata,
turşu, pastelli ve benzeri Kıbrıs
kültürüne ait ürünler yer alıyor.
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Farklı el işleri yapmayı çok sevdiğini anlatan Zayımlar, bölge okullarındaki öğrencilerin bindallılarını kendisinin yaptığını söyledi.
Ahmet İLKTAÇ
Gemikonağı’nda “Küçük Liman”ın yanındaki çocukluk hayali dükkânında Kıbrıs kültürüne
ait eşya ve yiyecekler satan Tezay
Zayımlar, üretmeyi çok sevdiğine,

toplum olarak üretmemiz gerektiğine dikkat çekti.
Küçük ama sevimli dükkânında
Kıbrıs kültürüne ait yiyecek ve
eşya adına hemen hemen her şeyi
müşterilerine sunan Zayımlar, tamamen kendisine ait el emeği ve
göz nuru ürünler üretip satarak
kültürümüzü tanıtıp yaşatmanın
yanında ülke ekonomisine ve ülke
turizmine büyük katkı yapıyor.

Zayımlar: Bu dükkân hayalimdi
Gazetemiz NORTH CYPRUS
UK’e konuşan Lefke El Sanatları ve
Lezzetleri Pazarı sahibi Tezay Zayımlar, Gemikonağı girişinde “Küçük Liman” yanında bulunan işyerini Ocak
ayında çalıştırmaya başladığını söyledi.
Zayımlar, işyerinde Kıbrıs kültürüyle ilgili her şeyin bulunabildiğini
dile getirdi. İşyerinde Lefkara, Koza,
folklor kıyafetleri, maça süpürgesi,
sele-sepet ile el yapımı sirke, macun,
limonata, turşu, pastelli ve benzeri
Kıbrıs kültürüne ait ürünlerin yer aldığını kaydeden Zayımlar, ürünlerin
tümünün kendisinin el emeği göz
nuru olduğunu belirtti.
Zayımlar, Kız Meslek Lisesi mezunu olduğunu ve en büyük hayalinin
Kıbrıs kültürüne ait ürünlerin satıldığı
bir dükkânı olması olduğunu dile getirdi. “Kısmet bu zamanaymış” diyen
Zayımlar, toplum olarak kültürümüzü
yaşatmak ve tanıtmak istediğini ifade
etti.
Zayımlar, müşterilerinin daha çok
turist, yerli halk ve öğrenciler olduğunu söyledi. Farklı el işleri yapmayı
çok sevdiğini anlatan Zayımlar, bölge
okullarındaki öğrencilerin bindallılarını kendisinin yaptığını kaydetti.
Tezay Zayımlar, kozadan bindallıları olduğunu söyledi ve konuşmasına
şöyle tamamladı:
“Bir şeyi yapmadan önce araştırmasını yaparım. Daha sonra kafamda
tasarlar ve hayata geçiririm. Üretmeyi
çok seviyorum. Toplum olarak çok
daha fazla üretmemiz gerekiyor”.
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Yeni bir hayata, mucizevi “merhaba”
Kuzey Kıbrıs sahillerine yeşil kaplumbağalar ve Caretta Carettalar, her yıl yumurta bırakıyor.
Ağustos ve Eylül ayları, kaplumbağaların yumurtadan çıkışını izlemek için en uygun dönem
Hasan KARLITAŞ
Akdeniz’e yolculuk, minik kaplumbağanın, ilk adımları sonrasındaki ilk kulaçları ile başlıyor...
Yavru kaplumbağaya isim vererek,
onu denize, Akdeniz’e uğurlamak müthiş bir duygu. Unutulmaz bir deneyim.
Bir o kadar da anlamlı...
Küçük adımlar sonrasında, denizle
kucaklaşma ve eğer her şey yolunda giderse, yüzlerce yıllık bir ömrün başlangıcı. Kıbrıs’tan, Akdeniz’den, yeni bir
hayata, mucizevi “merhaba”...
Kıbrıs ayrıcalığını hissetmek için en
özel duraklardan biri de, son yıllarda
yükselen ilgi ile farklı sahillerde düzenlenen, Kaplumbağa Gözlem etkinliklerine katılmak…
Kaplumbağalar
Kuzey Kıbrıs’ı çok sevdi
Kuzey Kıbrıs sahillerinde iki tür kaplumbağa yani yeşil kaplumbağa-Chelonia mydas ve Caretta Caretta, sahillerimize yumurta bırakıyor. Ağustos ve
Eylül ayları, kaplumbağaların yumurtadan çıkışını izlemek için en uygun dönem…
Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti-Society For The Protection of Turtles – (SPOT), araştırma ve koruma
anlamında büyük bir görev yürütüyor.
NORTH CYPRUS UK okurları için bu
sayıda, ülkemizin bu sevimli misafirlerinin fotoğraflarını sizler için derlemeye
çalıştım..
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‘Cengiz Topel Anıtı’ yenilendi
Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri
olan, Türkiye’nin Kıbrıs’taki ilk şehit pilotu
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in anısı yaşatılıyor
Hasan KARLITAŞ
Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli
bir yeri olan, Türkiye’nin Kıbrıs’taki ilk
şehit pilotu Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in anısı yaşatılıyor.
1964 senesinde, uçağının isabet alması
ile paraşütle uçağından atladıktan sonra,
işkence ile öldürülen Cengiz Topel’in,
ismi Lefke bölgesinde değişik şekillerde yaşatılıyor. O yıllarda doğan birçok
kişinin ismi Cengiz Topel, bölgedeki
hastanenin ismi Cengiz Topel Hastanesi,
okulun ismi Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve şehit edildiği köyün ismi ise
Cengizköy olarak isimlendirildi.
Şimdi de onun anısına Cengizköy’de
yapılan Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel
Anıtı, yenilenerek, 8 Ağustos günü törenle açıldı.
Yenilenen anıtın çevresine, Türk Hava
Kuvvetleri’nin katkısıyla Türkiye’de hizmetten çıkmış bir F-100 uçağını elden geçirip, düzenlemesini yapıp, anıt bölgesine
yerleştirildi.
Cengiz Topel’in düştüğü FW766 numarası uçağın gövdesine yazıldı. Ayrıca
sanatçı Sevcan Çerkez tarafından da Cen-
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giz Topel’in heykeli yapıldı.
Yenilenen anıtın açılış törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı
Teberrükken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali
Talat, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin
Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri,
ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi
Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye
Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler, Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Türkiye Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan
Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, dönemin
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik
Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, diğer üst düzey askeri erkan,
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre,
bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye
başkanları, siyasi parti başkanları ile sivil
toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.
Tören sırasında F-16 uçakları halkı
ve şehitleri selamlama uçuşu da gerçekleştirdi.
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Kapalı Maraş’ı ilk kez bu kadar derinden,
bu kadar yakından, bu kadar içinden gezdik...
Gezdirildik...
Ve Kıbrıs’ta bu konuda çeşitli yazılar
yazdık, Haberci gazetesinde...
Aynı yazıların bir toparlamasını ve bazı
fotoğrafları, sizlerle de paylaşıyoruz bugün.
-*-*Hani içine madeni para atar ve aracınızı
park edersiniz ya!
Maraş’ta, inanılmaz güzellikte inşa edilmiş bandabuliyanın yanında onlardan vardı!
Sene 1974!
Maraş’ta hayat ve sene 2019 KKTC’de
hayat!
Maraş’ın en az yarım yüzyıl gerisinde olduğumuzun en bariz kanıtıdır bu!
***
Maraş!
Yollarında keklikler uçan!
Evlerinin içinde bitkiler çıkmış!
Yolları hala sağlam; ama ayakta kalan ev
yok sanırım!
Ve komutanın uyarısı; “lütfen bahçelere
girmeyin, yılan var!”…
Bahçeleri, yılana çıyana kalmış bir hayalet kasaba.
***
Maraş!
Bence insanlığa gösterilmeli!
Ve denmeli ki; “savaşmayın, sevişin!”
Savaş işte budur!
Korkunç büyüklükte bir zenginliğin yerle
bir oluşudur Maraş!
Ve bence Maraş’ın bunca yıldır kapalı
olmasının hiçbir mantıklı sebebi de yoktur!
Türkiyeli subayların avantajı ve kusura
bakmayın avantası dışında!
***
Öyle bir zenginlik ki!
Bir yüzbaşı bilgi veriyor!
Ve diyor ki, şu kadar otel, şu kadar ev!
Ve diyor ki!
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14 tiyatro binası!
Sayın yetkililer ve de yetkisizler!
Solcular ve de sağcılar!
Türkiyeciler, Erdoğancılar; Rumcular!
Hainler, kahramanlar!
Hepsini bıraktım!
Paha biçilmez altın koleksiyonlarını;
yüzlerce gıcır gıcır otomobili; ikonları, müzeleri geçtim.
Dünya’nın en güzel kumsalından da vazgeçtim!
Ama 14 tiyatro!
Bunlardan biri opera binasıymış!
Sene 1974!
Maraş’ta 14 tiyatro binası varmış!
Biri opera amaçlı kullanıyormuş!
***
Makarios geçti gözümün önünden.
Gülümseyen bir surat!
Hiç görmedim hayatımda.
Yorgos Grivas!
Adına cadde de var Maraş’ta!
O’nu da düşündüm, duvarda yazılı ismine bakarken.
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Kapalı Maraş’ı gezdik

EOKA’sı da, EOKA B’si de!
Ve Nikos Anastasiadis de!
Ve önce Maraş’ı, sonra tüm ülkeyi bir
film şeridi gibi belgeselleştirdim beynimde;
kendimi tutamadım; dedim ki içimden, “Allah belanızı versin!”
***
Oturamadınız oturduğunuz yerde!
Şimdi Türkiye’yi suçlamak kolay!
Siz davet ettiniz!
Siz çağırdınız!
“Bekledim de gelmedin” diye şarkılar
bile çaldınız; “bir gece ansızın gelebilirim”e inanmadınız!
Geldiler!
Girdiler!
Ve ne yazık ki yıktılar!
***
Bir dükkândan içeriye baktım; 45 yıllık
meyve suyu tenekeleri toz içinde, ama raf
üzerinde duruyordu.
Bir pubın duvarına çizilmiş karikatürler
aynen yerindeydi!
Shell’i gördüm!

“Benzini Shell’den, hıyarı kelden yiyeceksiniz”…
Shell hala çevremizde; azgın salyaları ile
birlikte, ötekilerle.
***
Hala bitmemiş paylaşım kavgaları…
***
Neyse, Türkiye Turizm Bakanı KKTC’ye
geldi ve Maraş’ı havadan – karadan gezerken, yanındakilerin çektiği görüntüler tüm
TC televizyonlarında yayınlandı ya; bize de
yasak kalktı.
Dün yaklaşık 50 Türkiyeli ve Kıbrıslı
Türk gazeteci, Maraş’ı gezdik.
Yıllar önce de benzeri bir gezi düzenlenmişti ama bu kadar rahat fotoğraf çekilmesine izin verilmemişti.
“Bizimkiler Maraş’ı yerleşime açacak”a
dün ikna oldum.
Daha önce ne Ersin Tatar’a ne de Kudret
Özersay’a inanmıştım!
Kudret Özersay dün muhteşem bir bilgilendirme yaptı.
Maraş’ın bölüm bölüm, yasal hak sahiplerine açılacağını anlattı.
Şövenizim yapmadan.
Özersay’a, birkaç arkadaşımız, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını hatırlattı.
“O kararların yaptırım gücü tartışılır o
başka mesele” dedi ve ekledi:
“… O karar alındığında, Maraş’ın yerleşime açılmasında aktörler, bizim vatandaşlarımızdı” diye konuştu.
Şimdi, planlanan, yasal hak sahiplerinin
gelmeleri.
***
Bir gazeteci, “Maraş’ın yeni belediye
başkanı, bu gezinin bir halkla ilişkiler operasyonu olduğunu söylüyor” diye hatırlattı.
Bence çok haklı, gerçekten muhteşem bir
halkla ilişkiler operasyonu oldu çünkü daha
Maraş’a adım attığımız anda, Türkiye’deki
ve Güney’deki tüm haber sitelerinde birinci
haber buydu. Birinci fotoğraf, buradan çekilmiş fotoğraflardı.

Gezi muhteşem oldu.
Askerimiz dersine çok iyi hazırlamış.
Özersay zaten hep hazır.
Muhteşem bir geziydi.
Emeği geçenlerin tümüne teşekkürler.
***
Haaa çok hüzünlendim.
Çok bozuldum.
Bir Türkiyeli gazeteci sordu; “ne düşünüyorsun?”, dedim ki, “burada babamın veya
dedemin malları olsaydı, herkesi parçalardım”…
Sahiplerini düşündüm.
Ne paralar harcamışlar.
Ne emek vermişler.
Ne de EOKA’cı olmuşlar, ne b.k yemeye
olmuşlarsa!
***
Bence Maraş’ı Rumlar’a açmalı.
Daha önce de yazmıştım.
Her yana da yazılar asılmalı; “Dedeniz ve
babanız, bu güzel Ada’yı Kıbrıslı değil, Yunan görmek istediği için burası böyle oldu”
diye.
***
Evet, Ada’da hemen herkes; Ada’nın
Kuzey’inde her köy veya kasaba, 1955’te
başlayan aptallığın, 1958’de filizlenen benzer hatanın; 1963’te kurşunlara dökülmeye
başlayan kin ve nefretin, 1974’te yeniden
tekrarlanan aynı ısgartalığın kurbanıdır.
Ama Maraş, bu kurbanlar arasında en değerlisidir.
Maraş’ın şu andaki hali, yakın tarihimizin; milliyetçilik denen hastalığın; Amerika
ve İngiltere diye bilinen iki emperyalist katillik merkezinin eseridir.
Aynı katillerle, aynı hataları tekrarlamamak için; herkes Maraş’ı görmelidir.
***
Haaa bir de ne çok çirkin görünüyor biliyor musunuz?
Bir: Orduevi diye kullanılan bir binanın

girişinde, cilalalanmış tarihi olduğuna inandığım amforalar; bir de o muhteşem sahilden sadece ayrıcalıklı bir kesimin faydalanabiliyor olması!
Tıpkı Derinya Plajı gibi!
Türk olmayan giremez ya oralarda; burada Türk olmak da yetmiyor; asker ve Türk
ve onların aile ferdi ya da konukları olmazsanız, giremiyorsunuz.
***
Maraş: Savaşmayın sevişin!
John Lennon’un “Imagine” dediği gibi:
Cennetin olmadığını hayal et / Altımızda cehennem yok. / Üstümüzdeyse sadece
gökyüzü var. / Hayal et bütün insanların bu
gün için yaşadığını… / Hiç ülke olmadığını
hayal et. / Bunu yapmak zor değil. / Öldürecek ve uğruna ölecek bir şey yok. / Ve din
de yok. / Hayal et bütün insanların hayatı
barış içinde yaşadığını…
-*-*Maraş, 45 senelik bir utançtır.

Maraş, bu ülkede, milliyetçiliğin eseridir.
Maraş, Elen ve Türk milliyetçiliği peşinde koşan Kıbrıslıların bir suç delilidir.
Maraş, evet yasal hak sahiplerine verilmelidir.
Maraş, 45 yıl önce askeri bölge ilan edilmiş; yıllarca da öyle kalmıştır.
-*-*Maraş’ın 45 yıl daha kapalı kalması ve
sadece ayrıcalıklı kişiler tarafından çatır çatır faydalanılması engellenmelidir.
Evet çok ciddi para lazımdır.
Evet, imkansız gibi görünen bir yapı söz
konusudur.
Ama herkes malına geri döner; yatırımını
yapabilirse yapar; yapamazsa satar.
-*-*Haaaaa, yargı yolu mu?
Yargı yollarını tıkayan da yok!
Dileyen Kıbrıslı Rum hatta dilerse, Maraş’ı dedesinin sayan Evkaf, uluslararası
hukuk çerçevesinde, her yola başvurabilir.

-*-*Şartlar eski şartlar değildir.Maraş’ta,
“hukuka aykırı bir girişim” olmayacaktır.
Maraş’ta, 21’nci yüzyılın şartlarına uygun,
insan haklarına aykırı olmayacak bir açılım
söz konusu olacaktır.Kudret Özersay’ın
söyledikleri bundan farklı değildir.
-*-*“Maraş’ı Kıbrıs Rum Yönetimi’nin veya
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolüne vermek” gibi bir durumsa talebiniz; onun olmayacağını bilmek de lazım.Maraş, hak sahibi kişi ya da şirketlere, haklarının iadesini
içeren bir açılıma doğru gidiyor.Yönetimi
amcamda ya da dedemde mi olacak kavgası; bütünlüklü çözümün kavgasıdır, hala!
-*-*BM Güvenlik Konseyi kararları mı?
O kararlar, “Maraş’ın yerleşime açılmasına karşıdır”... Yasal hak sahiplerinin dönüşüne değil!
Dikkatli bakalım!
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İnsan Beynini Etkileyen 10 Roman

yeğler. Ölen küçük kızın ruhunun evde
dolaştığına inanan güzel ve gururlu Sethe, bu olayın etkisinden kendisini kurtaramaz.
Aradan on sekiz yıl geçtikten sonra
Sethe’nin evine bir genç kız gelir. Yirmi yaşındaki bu ilginç konuk, nereden
geldiğini bilmemekte, çatlak sesiyle
bir çocuk gibi konuşmaktadır. Sethe’ye
taparcasına bağlı olan genç kız, adının
Sevilen olduğunu söylemektedir.
Roman, Sethe’nin kölelikten özgürlüğe doğru yaptığı zorlu yolculuğu
anlatırken, geri dönüşlerle bu çarpıcı
anlatımın içine Sethe’nin geçmişindeki
ürkütücü gerçekleri de katar.
Irk ayrımının olanca şiddetiyle hüküm sürdüğü günlerde geçen olaylarda,
kör inançlarla, ruhlarla dokunmuş roman örgüsü, yoksulluğun ve özgürlük
verirken, bir köle ve bir anne olarak
Sethe’nin çektiği acıları çok irkiltici bir
biçimde anlatıyor.

Nitelikli kitapları okumak insan beynini geliştirir, sosyal bağları güçlendirir ve bir biçimde bizi iyileştirir.
Bu gerçekten yola çıkan bir grup bilim insanı beyni farklı biçimlerde etkileyen on romanı belirlemiş zamanında.
Toronto Üniversitesi öğretim üyesi
psikiyatr Keith Oatley ve Ingrid Wickelgren tarafından Scientific American’da yazılan makaleye göre, roman
kahramanlarıyla özdeşleşmek, hem hayal dünyasını zenginleştiriyor, hem de
sosyal bağları güçlendiriyor.
Listede yer alan romanlara bir göz
atalım:
1) Johann von Goethe / Genç
Werther’in Acıları (1787)
Goethe’nin, henüz yirmi beş yaşındayken yazdığı bu kitap kısa bir süre
önce Charlotte adlı genç bir kadınla
yaşadığı mutsuz ilişkiden yola çıkıyor.
Edebiyat dünyasına, karşılıksız aşkıyla intihara sürüklenen “Romantik
kahraman”ı armağan eden bu büyüleyici mektup-roman, şiirselliği ve yaşama
tutkulu bakışıyla okuyucuları mıknatıs
gibi kendine çekmişti.
Almanya’da bütün gençliği etkisi altına alan romanın, birçok intihara neden
olduğu, Werther’in giydiği mavi frak,
sarı yelek ve çizmelerin döneminde
moda yarattığı, Napoléon’un bile kitabı
sürekli yanında taşıdığı söylenir.
Son derece duyarlı ve tutkulu bir genç
ressam olan Werther’in, düşsel dostu
Wilhelm’e yazdığı mektuplardan oluşan Genç Werther’in Acıları, edebiyatta
akılcılığın yerini alan duygusallığın bir
başyapıtıdır.
2) Jane Austen / Aşk ve Gurur
(1813)
Aşk ve Gurur, taşralı bir beyefendinin
kızı olan Elizabeth Bennett ile varlıklı
ve soylu toprak sahibi Fitzwilliam Darcy arasındaki çatışmayı anlatır.
Soyluluk ve servetten kaynaklanan
“gurur” ile Elizabeth’in ailesinin soylu
olmayışı karşısında beslediği “önyargı”, Darcy’yi mesafeli davranmak zorunda bırakır. Elizabeth’in davranışında
da hem özsaygının uyandırdığı “gurur”,
hem de Darcy’nin züppeliği karşısındaki “önyargı” etkili olur.
Zeki ve coşkulu Elizabeth İngiliz
edebiyatının en çok ilgi uyandıran kadın roman kişiliklerinden biridir.
3) Nathaniel Hawthorne / Kızıl
Damga (1850)
Kızıl Damga, bir kadının utancının ve
toplumda maruz kaldığı zulmün trajik
öyküsüdür.
Hester Prynne, bir İngiliz bilgini olan
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ve kendisine, bir süre önce geleceğini
söyleyen kocasını iki yıl boyunca bekler. Adam döndüğünde, karısını kucağında bir bebekle bulur. Genç kadın,
işlediği zina suçunun cezası olarak,
elbisesinin göğsüne işlenmiş bir “A”
harfi taşımaya mahkum edilmiş ve sonucunda kendisini hor gören komşuları
tarafından dışlanmıştır.
Hem kocasının hem de sevgilisinin
kimliklerini gizli tutmaya yeminli olan
Hester, yardımseverliğiyle yavaş yavaş
toplumun saygısını kazanmaya başlar.
Hester Prynne’in, suç sayılan günahıyla yüzleşirken sergilediği güç ile onu
tek başına bırakan adamın korkaklığı ve
ahlaki zayıflığının tezatlığı, etkileyici
olduğu kadar üzücü de olan bir sonla
çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriliyor kitapta.
4) Gustave Flaubert / Madam
Bovary (1856)
Sıradan bir doktor olan Charles Bovary ile yüksek idealleri ve lüks tutkusu
olan karısı Emma Bovary’nin, yaşamının tekdüzeliğinden sıyrılmak için girdiği ilişkilerini konu alan roman birçok
çevre tarafından ilk çağdaş realist roman sayılır.
Madam Bovary ilk kez 1857 yılında
basılmıştır. Yapıt, döneminde büyük
yankılar uyandırmış, kitabın tümünün
yayımlanması için Flaubert’in mahke-

meye gitmesi gerekmiştir.
Romantizmin idealist yaklaşımına bir
tepki olarak ortaya çıkan roman, realizm akımının ilk ve en önemli örneklerindendir. Bu kitaptan sonra ‘Bovarizm’
akımı oluşmuş ve psikolojide tatminsizlik, memnuniyetsizlik anlamına gelen
bir rahatsızlık olarak yer almıştır.
Baş karakter Emma Bovary’nin sergilediği davranışlar o dönemde büyük
yankı uyandırmış ve bu yüzden yazar
Flaubert uzun yıllar boyu çeşitli eleştiri
ve suçlamalara maruz kalmıştır.
5) George Eliot / Middlemarch:
Taşra Yaşamı Üstüne Bir Çalışma
(1870)
Romanın hikâyesi 1830 ve 1832 yılları arası, İngiltere’nin iç kısmında yer
alan kurgusal Middlemarch kasabasında geçmektedir. Çok sayıda karakter ve
farklı ama birbiriyle kesişen anlatılar
içeren romanda kadınların konumu, evliliğin nitelikleri, idealizm ve bencillik,
din ve riyâkarlık, siyasi reform ve eğitim gibi temalara değinilmektedir.
6) Leo Tolstoy / Anna Karenina
(1877)
Eser, 1870’lerin Rusya’sında, toplumun üst sınıfına mensup kimseler arasında yaşanan birbirinden bağımsız iki
aşk macerasını anlatmaktadır.
Olaylar Moskova’da, Petersburg’da

ve asilzadelerin yazlık malikanelerinde geçer. Romanda dürüst bir evliliğin
mutluluğu ile yasak bir ilişkinin düş kırıklıkları karşılaştırılır; sadakat, tutku,
kıskançlık gibi temalar işlenir; bir yandan da o dönemde Rusya’da kadınların
durumu, eğitim reformu gibi konular
dile getirilir.
7) Virginia Woolf / Bayan Dalloway (1925)
“Yaşamı ve ölümü vermek istiyorum,
sağlığı ve çılgınlığı; toplum düzenini
eleştirmek istiyorum, işler halinde, en
yoğun biçiminde.”
Virginia Woolf belki de en tanınmış
romanı olan Mrs. Dalloway için bir
yazısında bunları söylüyor. Mrs. Dalloway, edebiyat tarihinde daha sonraları
“bilinç akışı”adıyla anılacak bir tekniğin en başarılı örneğidir.
8) Toni Morrison / Sevilen (1987)
Toni Morrison’un 1988 Pulitzer Edebiyat Ödülü’nü kazanan bu büyük romanın konusu, Amerika’nın iç savaşını
izleyen yıllarda Ohio’da geçiyor; köle
Sethe’nin ve ailesinin çevresinde dönüyor.
Kentucky’de köle olarak bulunduğu
bir çiftlikten kaçan Sethe, yakalanacağını anlayınca, beyazların eline geçmemesi için iki yaşındaki kızını öldürmeyi

9) J.M. Coetzee / Utanç (1999)
1999 Booker Roman Ödülü’nü alan
bu roman dönüşüm geçirmekte olan bir
toplumun, Güney Afrika’nın öyküsünü
anlatıyor.
İki kez evlenip boşanmış, bir kız babası olan, elli iki yaşındaki Profesör Lurie’nin öyküsünde, hem siyasal hem de
kişisel dönüşümler, değişimler yaşayan
bir toplumun insanını tanıtıyor.
Acımasız bir dürüstlükle yazan J.
M. Coetzee, okura yumuşak bir roman
sunmuyor, sert bir öykü anlatıyor, hem
keyifli, hem kasvetli bir öykü.
10) Mohsin Hamid / Gönülsüz
Köktendinci (2007)
İstemeye istemeye “köktendinci”
olan bir genç adamın hikâyesi. İstemeye istemeye ne demek? Köktendinci ne
demek? Bu kavramları da açmayı ihmal
etmiyor yazar.
Kahramanı Cengiz, Amerika’ya okumaya giden yetenekli, zeki, pırıl pırıl
Pakistanlı bir genç. Princeton Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olur.
Sınıfının birincisi, okulun en iyisidir.
Toplumdaki seçkinler arasına katılır.
Bir Amerikan firmasında muhteşem bir
iş edinir.
Bundan sonra tek yapması gereken,
kendini kapitalizmin ritmine uydurmak,
devamlı çalışmak, paralanmak ve yükselmektir. Ancak işler farklı gelişir.
Mohsin Hamid bu “seçilmiş”, “sürüden ayrılmış”, fazlasıyla Amerikanlaşmış Pakistanlı gencin nasıl olup da
11 Eylül sonrası kendi içinde derin bir
kimlik bölünmesi yaşadığını, etrafındaki herkesten ve her şeyden soğuduğunu,
tepkisel ve kindar olduğunu ve son tahlilde Amerika’yı terk edip Pakistan’a
dönmeyi seçtiğini anlatıyor kitabında.
Bu kitapları keşfetmeniz dileğimizle…

37

Haber

NorthCyprus

UK

EYLÜL 2019 Facebook.com/NorthCyprusUK

Facebook.com/NorthCyprusUK

EYLÜL 2019

NorthCyprus

UK

Haber

King Mandalina üretiyor

KTHY’de ve Londra’daki havalimanlarında şeflik görevlerinde bulunduktan sonra ülkesi Kıbrıs’a dönen aslen Limasollu Erol Revan, yaşadığı Güzelyurt’ta hayalini kurduğu işi yapmaya başladı v kendini meyve üretimine verdi
900 ADET MANDALİNA AĞACI
VAR… Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda ve Londra’daki havalimanlarında
yıllarca çalışan Erol Revan, emeklilik
yaşı geldiğinde görevini devretti ve
2012 yılında KKTC’ye döndü. Revan,
Güzelyurt’ta 18 dönümlük arazisine narenciye bahçesi kurdu. En büyük hayalini gerçekleştiren Revan’ın bahçesinde
900 adet King Mandalina, 47 adet yerli
zeytin, 200 adet nar ve 40 adet de asma
ağacı var. Revan, ağaç yetiştirmenin
büyük bir zevk olduğunu, ağaçların
tümünü kendi elleriyle ektiğini ve bakımlarını yaptığını dile getirerek verim
arttıkça işi ticari boyuta taşımayı planlıyor.
Ahmet İLKTAÇ
Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda
(KTHY) ve Londra’daki havalimanlarında şeflik yaptıktan sonra Kıbrıs’a
geri dönüş yapan aslen Limasollu Erol
Revan, Güzelyurt’ta Sümbül Sokak
üzerindeki 18 dönümlük arazisinde
bahçecilik yapmaya başladı.
Bahçesine bir de ev inşa eden Erol
Revan’ın, 900 adet King Mandalina,
47 adet yerli zeytin, 200 adet nar ve 40
adet de asma ağacı bulunuyor.
Ağaçların tümünü kendi elleriyle
ekip bakımını yapan Revan, zevk olarak başladığı bahçecilikten 2020 yılında
iyi gelir elde etmeyi hedefliyor.
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1979 yılında İngiltere’ye gitti
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e
konuşan Erol Revan, 1953 yılında Limasol Binatlı’da doğduğunu söyledi.
1974’den sonra Türkiye’ye tahsile gittiğini anlatan Revan, Ege Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nden 1978 yılında
mezun olduğunu kaydetti.
1979 Ağustos ayında İngiltere’ye
geldiğini, İngiltere’de lisan kursuna gittikten sonra 1982 yılında Kıbrıs Türk
Hava Yolları’nda işe başladığını belirten Revan, KTHY’de şirketinin battığı
21 Ekim 2010 tarihine kadar çalıştığını
söyledi.
Erol Revan, KTHY’de esas görevinin
rezervasyon ve satış şefliği olduğunu,
uzun yıllar da Londra’daki hava limanlarında şeflik yaptığını dile getirdi.
Emeklilik yaşı geldiğinde görevini
genç meslektaşlarına devrettiğini 2012
yılında da KKTC’ye geri döndüğünü
ifade eden Revan, Güzelyurt’ta Sümbül
Sokak üzerinde 18 dönümlük arazisine
narenciye bahçesi kurduğunu söyledi.
Narenciye bahçesini kurduktan sonra
2018 yılında aynı araziye ev inşaatına
başladığını kaydeden Erol Revan, 3
ay önce de evine taşındığını ifade etti.

Erol Revan, Kasım-Aralık ve Ocak aylarında İngiltere’deki eşi ve çocuklarına
gittiğini söyledi.
Bahçesinde 900 adet King Mandalina, 47 adet yerli zeytin, 200 adet nar
ve 40 adet de asma ağacı bulunduğunu
anlatan Revan, sultani, siyah üzüm ve
parmak verigo türü üzüm çeşitleri bulunduğunu belirtti.
Kendisi ekti, kendisi bakıyor
Erol Revan ağaçların tümünün bakımlarını kendisinin yaptığını söyledi
ve şöyle devam etti:
“Narenciye ağaçlarım 6 yaşında.
Henüz ürün alamadım. Tüm umudum
seneye… 2 yıldır zeytin ve nar topluyorum. Bu yıl zeytinyağı da çıkardım.
Kendim ve ailemin zeytinyağı ihtiyacını karşılayabiliyorum. Fazla elde ettiğimde satışını da yapacağım”.
Bu bahçenin en büyük hayali olduğuna vurgu yapan Revan, ağaç yetiştirmenin büyük bir zevk olduğunu, ağaçların
tümünü kendi elleriyle ektiğini ve bakımlarını yaptığını dile getirdi.
Erol Revan bir hobi olarak başladığı
bahçecilikle 2020 yılında iyi bir gelir de
elde etmeyi hedeflediğini ifade etti. “Bu

bahçeye çok para attım” diye konuşan
Revan sözlerini King Mandalina ile ilgili şu bilgileri vererek tamamladı:

“ 2 yıl sonra en az 100 ton King
Mandalina elde etmeyi bekliyorum.
King Mandalina, Balkan ülkelerine
ve Rusya’ya ihraç edilebiliyor. Alıcısı
çoktur. Çok güzel bir tadı vardır. Kocamandır. Turunca benzer bir görünüşü
vardır. Çok dayanıklıdır. 2 King Mandalina’dan 1 bardak meyve suyu çıkar.
Hem lezzetlidir. Hem de şifa verir. Hasat Ocak ayında başlar, Şubat ayında biter. Yerli mandalinanın hasadı ise Şubat
ayında başlar, Nisan ayında biter”.

Turizmin kalkınması
için örnek işbirliği
Lefke’de güzel bir işbirliği örneği
yaşandı.
Lefke Belediyesi, Güney Kıbrıs’tan Platres Belediyesi, Troodos
Network ve Lefke Turizm Derneği
yetkilileri bir araya gelerek, gelecekteki işbirliği projeleri üzerinde
çalıştı...
Lefke Aplıç kapısının açılmasının
ardından, gerçekleşen bu ziyaret,
gelecek için umut verdi. Trodos’un
kalbi durumunda olan önemli turizm merkezlerinden Platres’in
Belediye Başkanı Panayiotis Papadopoullos, Lefke’nin turizm, tarih,
kültür ve doğa potansiyelinden çok
etkilendiğini vurguladı.
Her iki belediye başkanı ve Troodos Network ve Lefke Turizm Der-

neği yetkilileri, turizm ve kırsal kalkınma konusunda, işbirliği yapma
konusunda hem fikir oldu.
7 Ağustos’ta Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Meclis Üyesi Doğan Akkılınç, Lefke Turizm Derneği Başkanı olarak ben, yönetim
kurulu üyelerimiz Teoman Oktay
ve Mariam-Mehmet Gökçebağ ile
Platres’i ziyaret etmiştik.
Belediye Başkanı Panayiotis Papadopoulos, Lefke’nin Lefke’nin
tarihi, kültürel zenginliklerini hazine olarak nitelendirdi.
Lefke Belediye Başkanı Aziz
Kaya ve ben de, ortak işbirliklerinin bölge turizmine ve ülke barışına
katkıda bulunması temennisinde
bulunduk.
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Gece Yatmadan Bunu İçin ve Karaciğeriniz Tertemiz Olsun
Karaciğeriniz siz farkında olmasanız
da vücudunuzu temizleyen en önemli
organlardandır. Eğer fazla yağlı yemekler tüketiyorsanız ve ayrıca alkol
kullanıyorsanız, karaciğerinizi zorluyorsunuz demektir. Düzenli temizlenmediğinde karaciğer fonksiyonlarında
düşüş olabilir ve bu olduğunda sağlığınızı ciddi anlamda kaybedebilirsiniz.
Size bahsetmek üzere olduğumuz içecekleri düzenli olarak tükettiğiniz takdirde karaciğeriniz tertemiz, sağlığınız
da en üst seviyede olacaktır.
Karaciğer temizliği sabah saat 1 ve 3
arasında meydana gelir. Eğer bu saatlerde derin uykuda değilseniz, karaciğerinize iyilik yapmıyorsunuz demektir.
Ayrıca zamanında yatmış olsanız bile,

eğer akşam yemeğinde fazla yağlı bir
şey tükettiyseniz, karaciğerinizi zorlu
bir gece bekliyor demektir. Tek yapmanız gereken karaciğerinize fazla yüklenmemeyi öğrenmek. Gerisini kendisi
halledecektir.
Papatya çayı
Papatya çayı; uykuya kolayca dalmak, vücudunuzu toksinlerden temizlemek ve karaciğer faaliyetlerini iyileştirmek için birebirdir. 1 yemek kaşığı
kuru papatya çiçeği ve bir su bardağı
sıcak suda 10 dakika kadar demleyerek
yatmadan önce için ve karaciğeriniz
tertemiz olsun.
Sıcak limon suyu
1 hafta boyunca her gece yatmadan
bir su bardağı sıcak suya bir limonu sıkın, için ve yatın. İdrar söktürücü etkisi
sayesinde karaciğerinizi ilk günkü gibi
tertemiz yapacaktır.
Limon ve zencefil çayı
Birlikte kullanıldıklarında bağışıklık
sisteminizi güçlendirir, vücut sağlığınızı iyileştirir ve metabolizmanızı hızlandırır. 1 hafta boyunca gün aşırı olarak gece yatmadan önce; yarım limon,
birkaç dilim zencefil ve bir su bardağı
sıcak suyu karıştırın, 10 dakika demlenmesine izin verin ve için. Sonuçlarına
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inanamayacaksınız.
Nane çayı
Metabolizmanız ve sindiriminiz için
harika etkileri vardır. 2 yemek kaşığı
kuru nane yaprağı ve bir su bardağı sıcak suda 10 dakika boyunca demleyin
ve ardından afiyetle tüketin. Gün aşırı
olarak bir hafta boyunca gece yatmadan
tekrarlarsanız, sadece karaciğerinizi temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda
da kilo vermeye başlayacaksınız.

Yulaf
Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, lif
zengini bu yiyeceğin karaciğere iyi
geldiğini biliyor muydunuz? Hem kilo
vermek isteyenler, hem de vücudunu
temiz tutmak isteyenler rahatlıkla yulaf
kullanabilir. 1 su bardağı yulafı tencereye boşaltın ve üzerine 6 bardak su ve bir
çay kaşığı tarçın ekleyin. İyice kaynadıktan sonra yumuşayan yulafları iyice
süzün. Ardından ister süt, ister yoğurt
ve meyve karışımına katarak afiyetle
tüketin.
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The name of ‘Cyprus’ comes from
‘copper’.
• According to mythology, Aphrodite, the goddess of love and beauty,
was born in Cyprus from the foam of
the sea. Aphrodite is the most valuable gift of Cyprus to mythology or
mythology to Cyprus.
• According to archaeological
research, the first human traces in
Cyprus dates back to 10 thousand
years ago.
• Although there are dozens of theories about where the name of Cyprus comes from, it is the most widely accepted that the island’s name
comes from “Cuprum - Cyprium –
Kipros”, which means “Copper”. In
fact, according to some claims, the
copper ore gave its name to Cyprus,
and according to another claim Cyprus gave its name to the copper.
• Famagusta was regarded as one
of the richest cities in the world in
terms of architecture and administration during the Lusignan administration which was the French dynasty.
• One of the symbols of Cyprus,
the endemic muflon can be seen at
the bottom of the Troodos, Paphos
and Dillirga mountains.
• Cyprus’ sweet wine, known as
the ‘king of wines’ or ‘the wine of
kings’, has become famous as one of
the oldest wines in the world.
• The only wedding of the British
Royal Family outside of England
was held on May 12, 1191 at the
Limassol Castle between King Richard nicknamed the Lionhearted and
his wife Berengaria. It was determined by the researchers that there was
dasheen served at the wedding meal.
• Nicosia historical city walls consist of 3 main entrance gates and
11 bastions. The point near Nicosia
Bandabuliya (Closed Market) is the
center of Nicosia which is 804 meters from each bastion.
• There are three medieval castles
on the Kyrenia mountain range. In
similar ways of myth about St. Hilarion, Buffavento and Kantara castles
of 101 houses (Room 101) are told
among the public.
• The only Persian work known
on the island of Cyprus is the Vuni
Palace, which consists of 137 rooms
built at an altitude of about 250 meters above sea level with the influence of eastern architecture.
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‘North Cyprus UK’ is 10 Years Old
WE ARE THE BRIDGE BETWEEN ENGLAND AND NORTHERN
CYPRUS... North Cyprus UK, which
has contributed greatly to the
advertisement and marketing
of Northern Cyprus in the
UK, is celebrating its 10th
anniversary. Our newspaper,
which has been published for
over 10 years, continues to
serve as a bridge between its
readers in the UK and Northern Cyprus through its wide distribution network.
North Cyprus UK, which started bro-

prus: +90
53

3 863 53
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UK: +44 79

58 352 41

adcasting in 2009 to advertise Northern
Cyprus in the UK, is 10 years old. Our
newspaper, which includes Turkish and
English news distributed free
of charge throughout the UK,
draws great attention from its
readers.
North Cyprus UK Editor-in-Chief Zorlu Cezaroğlu
expressed his happiness and
pride for the newspaper’s
10th anniversary and thanked the companies that supported the
newspaper, the readers and the North
Cyprus UK family who have improved

1

Facebook

.com/North

CyprusUK

the newspaper day by day by their appreciation and criticism.
We contribute to the advertisement and marketing of Northern
Cyprus
Zorlu Cezaroğlu, stating that more
than 300 thousand Turkish Cypriots
live in the UK, has taken every aspect of the advertisement and marketing
of Northern Cyprus and said that they
have adopted the mission of doing this
in the UK.
The newspaper, which contains many
information about the advantages of-

fered by the TRNC, investment opportunities, expert opinions, company
advertisements, city and village advertisements, magazine news, interviews
and country tourism, Zorlu Cezaroğlu
explains that the newspaper aims to
carry the TRNC to the UK and distributedthe newspaper in many points in
the UK.
Since its established, North Cyprus
UK has been published in English under the heading of Travel North Cyprus
for the World Tourism Market (World
Travel Market) held in London every
year in November.

(to be continued)
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The wealth of history is here

IT IS BELİEVED THAT BLESSED OLIVE OIL IS HEALING...
Gothic features were added to the
Franco-Byzantine church. The bell
tower attached to the north-west end
of the structure and the porches surrounding the west and north belong to
the beginning of the 20th century.
The Apse Section on the east is separated by an iconastasis decorated
with icons. Half of the Mamas Church, north of the St. Mamas Church, has
blessed olive oil in a hole covered with
a wooden lid in the sarcophagus, half
of which can be seen from the inside.
It is believed that this oil comes to healing where it is applied.
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With its historical buildings, sea,
sand and sun, Saint Mamas Church
and Icon Museum in Guzelyurt district
of Northern Cyprus, which has significant tourism potential, fascinates its
visitors.
The history of the St. Mamas Church shows that it has a long architectural history. It is known in the history
that there was a temple dedicated to
Astarte in the place of the church, a
small church was built on the temple
during the Byzantine Period, and the
church was built in the 16th century in
yellow stone and it was reorganised in
the 18th century and a dome was added.
Gothic features were added to the

Franco-Byzantine church. The structure, which consists of three naves,
is indicated by a dome in the middle
nave. In the east there is an apse covered with a half-round dome.
The bell tower attached to the northwest end of the structure, and the porch surrounding the west and north
belongs to the beginning of the 20th
century. The Apse Section on the east
is separated by an iconastasis decorated with icons.
The marble lower part of the iconastasis is decorated with figs, grapes,
acorn figures and Venetian shields,
which once carried coloured coat of
arms. The painted upper part made of
wood is one of the unique examples of

the 16th century carving art.
Half of the Mamas Church, north
of the St. Mamas Church, has blessed olive oil in a hole covered with
a wooden lid in the sarcophagus,
half of which can be seen from the
inside. It is believed that this oil
comes to healing where it is applied. Again in the church, the Jesus
icon is said to be the oldest icon in
Northern Cyprus.
The church also features a giant
Michail fresco, one of the most
beautiful frescoes on the island. It
was learned that the magnificent
chandeliers of the church were
brought from Czechoslovakia in
the 1950s.

After 1974, the church was used
as an Icon Museum and in recent
years, the Cypriot Greek Orthodox
rituals began to be held again. There will be a ceremony to commemorate the church’s name day with
the participation of thousands of
Orthodox.
The legend of St. Mamas
St. Mamas is believed to be
a young monk who lived in the
mountains during the Byzantine
period. According to belief; The
Duke of Byzantium of the time
wanted to get tax from him but he
did not want to give tax because he
lived in caves in the mountains, did

not benefit from any public goods
and did not participate in social
life. Then the Duke sent his soldiers to capture Mamas, while the
soldiers brought Mamas to the city
to be punished, there was a lion
in the jungle that led them to eat
a lamb.
Mamas stopped the lion in one
sweep and leaned in front of him,
and took the lamb and went in
front of the Duke, riding on the
lion. When the Duke saw tthis, he
was very impressed with Mamas
and exempted him from his tax until his death. It is also known that
many historians made different interpretations of St. Mamas.
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A miraculous “hello” to a new life
Hasan KARLITAS
The journey to the Mediterranean begins with the first swim of the
tiny turtle after the first steps ...
It is a great feeling to give the
baby turtle a name and send him
to the sea, the Mediterranean. An
unforgettable experience. Meaningful...
After small steps, they embrace the sea, and if everything goes
well, it’s the beginning of a life of
hundreds of years. From Cyprus,
the Mediterranean, to a new life, a
miraculous “hello”...
One of the most special stops to
feel the privilege of Cyprus is to
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participate in Turtle Observation
activities organised on different
beaches with increasing interest in
recent years…
Turtles love Northern Cyprus
Two types of turtles, namely the
green turtle-Chelonia mydas and
Caretta Caretta, lay eggs on our
shores. August and September are
the best times to watch the turtles
hatch...
The Society for the Protection of Turtles (SPOT) has a major
role in research and protection. For
NORTH CYPRUS UK readers,
I have tried to compile photos of
these lovely guests of our country
for you.
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