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‘Buddy’ yürüteçle
hayata bağlandı!
www.northcyprusuk.com

Doğuştan felçli sokak kedisi Buddy, kendisine sağlanan yürüteçle yeniden hayata adım attı. Hayvan sever vatandaş Op. Dr. Ergün
Okcun tarafından bakımı üstlenen Buddy, yürüteç sayesinde her
gün birkaç saat da olsa arkadaşlarıyla koşup eğlenebiliyor.
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‘Emlak Dünyası’, müşterilerine daha modern ortamda hizmet vermek adına, ofis
binasını yeniledi. Lefkoşa Küçükkaymaklı’daki 4 katlı yeni ofis, son teknoloji ve
yüksek standartlarla donatıldı

Sayfa 9’da

Sayfa 4

‘Buddy’ yürüteçle
hayata bağlandı!
‘Tarsan Gurme’, tüketiciyle buluştu

Evcil güvercin Lucky,
ailesine mutluluk katıyor
Bu bir evcil kedi ile yaralı güvercinin hikayesi… Bugüne kadar olan birçok tezi çürüten bu hikaye, ders verici
nitelikte ve gerçek…
Hikayenin kahramanlarından biri ev kedisi ‘Darling’,
diğeri de ‘Lucky’ adı verilen güvercin… Bu iki canlıya
mutlu ve güvenli hayat sunanlar ise Pembe ile Vedat Hudalı çift
Sayfa 5

24 Months
Installment
Opportunity

Long Beach
Iskele

Tarsan Çiftlik, ‘Gurme’ mağazasını Girne’de hizmete açtı. Modern ve şık
tasarımıyla dikkat çeken Tarsan Gurme, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri,
ekmek çeşitleri, salça ve reçeller, donmuş ürünler ve sebzelerin kalitesiyle
dikkat çekiyor. Tarsan Gurme, pastane bölümü, meze ve sıcak yemeklerin
yer aldığı bölümlerin yanı sıra kafesiyle de hizmet veriyor.
Sayfa 16-17

Noyanlar’dan Karpaz’a çıkarma
Noyanlar Şirketler Grubu, yeni yatırım projelerinin hazırlığını yapmak
üzere denizi, doğası, tarihi
dokusu ve doğallığı ile bilinen Dipkarpaz’a çıkarma
yaptı, hazırlıkların sürdüğü
yeni ofis çok yakında bölgeye hizmet vermeye başlayacak.
Sayfa 21
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‘Buddy’ yürüteçle
hayata bağlandı!
Doğuştan engelli olan sokak kedisinin tüm bakımını üstlenip evinin bir üyesi yapan Dr.
Ergün Ökçün, ona sahip çıkmakla kalmadı, koşup oynayabileceği bir hayat da sağladı
Doğuştan felçli sokak kedisi
Buddy, kendisine sağlanan yürüteçle yeniden hayata adım attı. Hayvan
sever vatandaş Op. Dr. Ergün Ökçün
tarafından bakımı üstlenen Buddy,
yürüteç sayesinde her gün birkaç
saat da olsa arkadaşlarıyla koşup eğlenebiliyor.
Buddy’nin yeniden yürüyebilmesini sağlamaktan öte hayatta kalmasını
sağlayan, ona sıcak bir yuva sunan
Op. Dr. Ergün Ökçün, sokak hayvanlarının bakımında devletin de görev
alması gerektiğinin altını çizdi.
Arka ayakları felçti
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’in
sorularını yanıtlayan hayvan sever
yurttaş Op. Dr. Ergün Ökçün, yaklaşık 1 yıl önce sokakta yaşayan bir
kedinin evine geldiğini ve diğer kedilere bıraktığı mamalarla beslendiğini söyledi. Bu kedinin sürekli evine

gelmeye başladığını anlatan Ökçün,
kendisinin de diğer sokak kedilerine
yaptığı gibi bu kediyi de beslediğini
dile getirdi.
Kedinin biraz yabani olması nedeniyle onu yakalayamadığını ve kısırlaştıramadığını belirten Dr. Ökçün,
kısa süre sonra kedinin evlerinin
yanındaki tarlada doğum yaptığını
söyledi. Kedinin bir süre sonra yavrularını alıp, evine getirdiğini kaydeden
Ökçün, 5 yavrudan 1’inin arka ayaklarının felç olduğunu gördüğünü ifade etti.
Op. Dr. Ergün Ökçün, yavru kedinin bu durumuna çok üzüldüklerini
belirtti ve konuşmasına şöyle devam
etti:
“Onu annesi bu durumundan dolayı ölüme terk etmemişti. Tabi ki
biz de terk edemezdik. Yavru kediyi
hemen alıp, Yakın Doğu Hayvan Hastanesi’ne götürdüm. Orada ayakları-

nın tutmamasının yoğun parazitten
kaynaklandığını söylediler. Yaklaşık
1 buçuk ay orada kaldı. Tedavi gördü. Ama maalesef yine de ayakları
iyileşmedi. Bir başka veterinere başvurduk. Orada yapılan muayenede
daha sağlam olan sağ bacağı kurtarabilmek için, hiç tutmayan sol bacağın
ampute (kesilmesi) edilmesi gerektiği söylendi. Yaptık”
Kocaeli’nde yürüteç yapıldı
Yavru kediye “Buddy” ismini verdiklerini söyleyen Ökçün, “Buddy’nin
ayağının ampute edilmesinin ardından yeniden yürüyebilmesi için bir
çözüm arayışına girdiğini anlattı.
Dr. Ökçün, Türkiye Kocaeli’nde Abdülmenaf Çelik isminde bir hayvan
severin Buddy tarzı engelli kediler
için yürüteç yaptığını öğrendiğini
kaydetti. Çelik ile görüştüğünü ve
sadece malzeme ücretini ödeyerek

bu yürüteci yaptırdığını ifade eden
Ökçün, yürüteci kullanan Buddy’nin
yeniden hareket edebildiği için
çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Buddy’nin bakımını evlerinde yaptıklarını anlatan Ökçün, her gün birkaç
saatliğine de olsa Buddy’nin yürüteciyle gezinti yapmaya devam ettiğini ifade etti. Dr. Ökçün, Buddy’nin
yürüteci uzun süre kullanımında
vücudunda yaralar oluşabileceğini
söyledi.
Dr. Ergün Ökçün, dünyanın birçok
ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de
sokak hayvanlarının korunması gerektiğinin altını çizdi. Hayvan bakımının masraflı bir iş olduğuna dikkat
çeken Ökçün, birçok ülkede sokakta
yaşayan hayvanların devlet tarafından kısırlaştırıldığını söyledi. Ökçün,
ülkemizde de sokak hayvanlarının
devlet tarafından kısırlaştırılması gerektiğini vurguladı.
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Evcil güvercin Lucky,
ailesine mutluluk katıyor
Bu bir evcil kedi ile yaralı güvercinin
hikayesi… Bugüne kadar olan birçok
tezi çürüten bu hikaye, ders verici nitelikte ve gerçek…
Hikayenin kahramanlarından biri ev
kedisi ‘Darling’, diğeri de ‘Lucky’ adı
verilen güvercin… Bu iki canlıya mutlu
ve güvenli hayat sunanlar ise Pembe ile
Vedat Hudalı çifti…
Lucky’nin hikayesini öğrenenler, şaşkınlıkla dinliyor… Bazı hayvanların, hatta özellikle de kedi ve kuş türü hayvanların iyi geçinemedikleri yönündeki tezi
yerle bir eden Lucky’nin hayat hikayesi;
sürekli didişen, kavga eden insanlara da
örnek olacak türden.
Lucky’i bir ev kedisi
sokakta buldu
Lucky, henüz daha küçücük bir bebekti. Kanatları henüz daha olgunlaşmamış ve uçamıyordu. Lucky, nedeni
bilinmez, bir gün aniden yere düşüp başını çarparak yaralandı.
Bugünden yaklaşık 4 ay önce bir ev
kedisi olan Darling, her gün çıktığı sokağa gezintisi sonrası eve, Lucky’yle
birlikte döndü.
Ev sahipleri Pembe ve Vedat, Darling’in eve getirdiği güvercinin yaralı olduğunu fark edince hemen ilgilenmeye
başladı. Lucky, çok küçüktü ve uçamıyordu. Aile, onu tedavi etti, sevdi…
Lucky de diğer dört kediyle birlikte
artık evin bir parçası oldu. Büyüyüp
güçlenmeye başlayan Lucky, kedilerle
oyun oynuyor, eğleniyor, tepesini attırdıklarında ise onlara kanatlarıyla ders
veriyor.
Lucky iyileştikten ve doğal yaşamına
hazır olduktan sonra ev sahipleri onu
özgürlüğüne diğer güvercinler arasına
bırakmaya karar verdi. Ve Lucky, özgürlüğüne kanat çırptı…
Ama aynı günün akşam saatlerinde
beklenmedik bir şey oldu ve Lucky evine geri döndü. Pembe ve Vedat, özgürlüğüne kanat çırpan Lucky’nin yeniden
yanlarına döndüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi ve “vefa bu olsa
gerek” dedi.
Onu hayata bağlayanlara, ona sevgi
verenlere sırtını dönüp gitmemişti Lucky ve yuva olarak bellediği eve geri
dönmüştü.
Lucky anne olacak
Pembe ve Vedat, evcil güvercinleri
Lucky’e evlerinde özel bir alan yarattı.
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Yemeği için bir kabı ve yıkanması için
banyosu var Lucky’nin... Bu alana evin
kedilerinden biri yaklaşsa onu kanatlarıyla engeliyor “burası benim yaşam alanım” dercesine mücadele ediyor.
Lucky hemen hemen her gün aklına
estiği zaman dışarıya çıkıp dolaşıyor,
sokaktaki diğer güvercinlerle gezip, zaman geçirdikten sonra evine geri dönüyor. Bazen geciktiğinde sahipleri merak
ediyor, balkona çıkıp ona çağırıyor; Lucky de bu sese kulak veriyor ve eve dönüp, sahiplerinin başına konuyor.
Hayata yeniden tutunan Lucky, şimdilerde heyecanlı günler yaşıyor… Onunla
birlikte ev ahalisi de… Lucky anne olmak için gün sayıyor…
Lucky, bir yumurta doğurdu. Yakın
tarihte yavruları da dünyaya gelecek ve
evlerine yeni bir mutluluk daha doğacak.
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‘Ekmek teknesi’ ve
‘ekmek tahtası’
Kıbrıs’ta eskiden her evde mutlaka
taş fırın vardı… Odun ateşiyle yakılan fırında, yemekler pişirilir, ekmekler, peksemetler, zeytinli ve hellimli ekmekler
yapılırdı.
Marketlerden aldığımız ekmeklerin
yanı sıra köy ekmeğinin yeri hâlâ farklıdır.
Şimdi ekmek yapılırken teknolojiden yararlanılıyor. Ama birçok köy yerinde de Kıbrıs geleneği, kültürü de devam ettiriliyor.
Eskiden hamur işleri yapılırken ‘ekmek teknesinde’ yoğrulurdu. Yoğrulan
hamur da penevet denilen 12’li, 6’lı veya
4’lü yuvarlak gözlerden oluşan ekmek
tahtasına sıralanırdı. Ekmek tahtasının
üzerindeki derin yuvarlaklık, ekmeğe
şeklini verirdi.
Zekai Altan’ın “Ada Mutfağımız”
adlı kitabında ekmek yapımıyla ilgili
bölümde, konu oldukça detaylı şekilde
ele alındı. Altan’ın kaleminden ekmek
yapımı anlatımının bir bölümünde şöyle deniliyor:
“Hamur yoğrulduktan sonra fırın
yakılır. Fırın, kuru zeytin odunu ve çalı
çarpıyla yakılır.
Yanan fırının üst başında hava alması ve çalı çırpının yanması için bir delik
vardır. Bir saatlik süre fırının ısınması
için yeterlidir. Fırının ısındığını anlamak için içerisine bir avuç un atılır. Un,
kahverengi renk alırsa, fırın ısındı demekti. Veya fırının ağzındaki üst başlıkta beyazlanma varsa, fırının hazır olduğu anlaşılır.
Isınan fırının içerisindeki yanmış
olan çalı çırpı ve küller ile közler fırın
demiri yardımıyla kenara çekilir. Bu işlemden sonra sirti olarak bilinen uzun
bir sopa veya değnek üzerine sarılarak
bağlanan harnıp dalları veya bir bez
parçasıyla lengerdeki suya batırılıp ıslatıldıktan sonra fırının zemini köz, kül ve
yanan çalı çırpıdan silinerek temizlenir.
Sirtinin ıslatılarak fırının silinmesi
de ekmeklerin sıcaktan yanmaması için
yapılırdı.
Temizlenen fırına ekmekler fırın küreğiyle salınıri fırının ısısının kaçmaması için fırının tepesindeki delik ile fırının
ağzı kapakla kapatılır. Pişen ekmekler
fırın küreğiyle alınır seleler üzerine yerleştirilip, üstü örtülür”.
Fırın küreği de ekmek teknesi ve
ekmek tahtası gibi tamamen ahşaptan
yapılırdı.
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‘Emlak Dünyası’, müşterilerine
daha modern ortamda hizmet
vermek adına, ofis binasını
yeniledi. Lefkoşa Küçükkaymaklı’daki 4 katlı yeni ofis, son
teknoloji ve yüksek standartlarla donatıldı
Emlak sektörünün önde gelen isimlerinden Emlak Dünyası, ofis binasını
modern bir yapıya kavuşturdu, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da, Özker Özgür
Caddesi üzerinde yer alan eski binanın
yerine 4 katlı ofis inşa etti.
Son teknolojiye uygun olarak inşa
edilen bina, müşterilerine daha konforlu ve modern bir ortamda hizmet
veriyor.
21’inci yüzyıla yakışır modern
bir bina
Emlak Dünyası ortaklarından, deneyimli Emlak Danışmanı Hasan Efe,
kendisiyle birlikle özellikle ortağı Ender Meta’nın binanın her detayıyla ilgilendiğini belirterek, İç Mimar Özde
Güroz’ün tasarımlarıyla ofis binasının
21. yüzyıla yakışır, modern hale geldiğini söyledi.
Hasan Efe, giriş katında 100 metrekare alan içerisinde salon, satış ofisleri
ve mutfak ile kahve köşesi, bodrum
katında seminer salonu ve otoparkın
bulunduğunu ifade ederek sende katında 80 metrekarelik alan içerisinde
toplantı odası, satış ofisleri ile lavabo-tuvaletin yer aldığını ayrıca ofisin
kendi içinde asansörü bulunduğunu
belirtti.
Birinci katta kendisinin, sende katında ise ortağı Ender Meta’ya ait ofis
odalarının yer aldığını ifade eden Hasan Efe, kendisine ait 90 metrekarelik
ofis odasında özel terasın da bulunduğunu söyledi.
Efe, binanın oldukça modern tarzda
bir donanıma sahip olduğuna dikkat
çekerek, ışık sisteminden, merkezi

ısıtma-soğutma sistemine, teknolojik
altyapıdan bilgisayar- TV donanımına
ve özgün tasarlanan ofis mobilyalarına kadar her detayın düşünüldüğünü
anlattı.
Modern ve çağdaş bir ortam
Hasan Efe, 10 kişiden oluşan personelle birlikte iyi bir ekip olduklarının
altını çizerek Lefkoşa ve İskele şubelerindeki personelle haftalık toplantılarını artık daha modern ve çağdaş bir

ortamda yapmaya başladıklarını ifade
etti.Henüz resmi açılış gerçekleştirmemiş olmalarına rağmen sosyal medyadan yaptıkları duyuru sayesinde ofisin
misafir ağırlamaya başladığına dikkat
çeken Efe, yeni ofis binasının büyük
beğeni görmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.
Efe, müşterilerine daha iyi hizmet
verebilmek ve çağdaş ortamda çalışabilmek için ciddi maliyetler ortaya koyarak modern bir bina yarattıklarının

altını çizerek ofisin Küçükkaymaklı’da
Atatürk Öğretmen Akademisi çemberi
ile Çangar çemberi arasında, Merkez
Lefkoşa (açık pazar alanı) karşısında,
Jumbo yanında yer alan konumunun
gerek şehir merkezine gerekse şehirler arası yollara oldukça yakın olduğunu söyledi.
Hasan Efe, yeni ofis binasına tüm
müşterilerini beklediklerini belirterek,
yeni binanın bereket getirmesini diledi.
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‘Walkman’ zamanı

Nostalji defterini karıştırıp,
anılar tazelendikçe hayatımızda
yer edip, iz bırakan birçok konu
aklıma geliyor.
Geçtiğimiz gün cep telefonumdan kulaklıkla müzik
dinlerken, aklıma çocukluk
yıllarımda kullandığımız
‘Walkman’ geldi…
“Taşınabilir kaset oynatıcısı”
veya “çalar gezer” olarak da adlandırılan ‘Walkman’den müzik
dinlemek oldukça keyifliydi…
Kulaklığının üzerindeki süngerlerinin çok ince olduğunu ve
çok çabuk yırtıldığını hatırlıyorum. Süngersiz şekilde kulaklığı
kullandığımızda, kulaklarımız
kıpkırmızı olurdu.
Walkman’e sahip olmak
herkesin hayaliydi, o dönemlerde. 1980’li ve 1990’lı yıllarda
herkeste de bir adet Walkman
vardı.
Şimdilerde tarih öncesi bir
cihaz gibi yorumlansa da, bir-
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çok kişinin evinin bir köşesinde
Walkman olduğunu düşünüyorum.
Walkman’in tarihine de göz
atmak gerekirse; internette yer
alan bilgiler şöyle:
“Sony’nin devrim niteliğinde
teknolojisi 1 Temmuz 1979’da
pazara sürülmüştü. Portatif kaset çalar yani Walkman, o kadar
büyük ilgi toplamıştı ki, gelecek
yıllarda teknoloji pazarının en
çok satan ürünü haline gelmişti. Sony Walkman’den 400
milyon adet satıldı. Bunun 200
milyonluk kısmını kaset çalarlar
oluşturuyor.
İlerleyen yıllarda CD, Mini-Disc, MP3 ve son olarak stream müzik alternatiflerinin gelmesiyle Walkman’e olan ilgi de
azaldı. Sony Walkman serisini
sürekli olarak geliştirdi ve çağa
ayak uydurmaya çalıştı. Ancak
2010 yılında bu serinin üretimine son verdiğini açıkladı”
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Yudi Dağı efsanesi
Hasan KARLITAŞ
Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı, Yedikonuk (Eftakomi) köyünde yer alan “Yudi Dağı”, hem efsanevi hem de
dağın eteklerinde insan yüzüne benzeyen kaya şekilleriyle dikkat çekicidir.
1974 öncesinde, karma bir köy olma özelliğindeki Yedikonuk, konumundan dolayı turizm anlamında da önemli
bir potansiyele sahiptir. Özellikle yürüyüş parkurları,
köyün kültürel dokusu ve Yudi Dağı’nın eşsiz manzarası
önemli çekim değerleridir.
Kuzey sahil şeridi yolu üzerinde bulunan Yudi Dağı’nın, nesilden nesle aktarılıp günümüze kadar ulaşan
ilginç bir de efsanesi bulunmaktadır.
Efsane ile ilgili anlatım farklılıkları olsa da, North Cyprus UK Gazetesi okurları için farklı kaynaklar ile yerel
söylenceleri birleştirerek efsaneyi özetledim.

‘Kanada Nişanı’yla ödüllendirilen
Kıbrıslı Türk bir oyuncu;

Kıbrıslı

ünlüler

İlkay Silk

12

İlkay Silk…
Oyuncu, oyun yazarı, yapımcı,
yönetici ve öğretim görevlisi olarak
bilinen bir Kıbrıslı Türk…
Silk, 1948 yılında Lefkoşa’da doğdu. Henüz 5 yaşındayken, ailesiyle
birlikte Londra’ya göç etti. İlk sahne
deneyimine ilkokul yıllarında başlayan Silk, 11 yaşında Shakespeare’in
ünlü “Hamlet” oyununda görev aldı.
17 yaşına geldiğinde artık oyuncu olmaya karar veren ve Oxford’da
British Drama Derneği’nin atölye çalışmasına katılan Silk, New
College of Speech and Drama’da
tiyatro eğitimi alıp, 1969’da mezun
oldu. Mezuniyetten hemen sonra
Londra’daki The Henrietta Barnett
Grammar School’da drama eğitmenliğine başladı.
Bir yıl sonra da, ileride hayatını
birleştireceği Kanadalı Peter Silk’le
birlikte Kanada’ya gitti. University of
New Brunswick’te drama alanında
doktora yapan İlkay Silk, kendisini
St. Thomas Üniversitesi’nde tiyatro

yönetmeni olarak işe alan profesör
Ted Daigle ile çalışmaya başladı.
İlkay Silk, Ted Daigle sayesinde
Theatre New Brunswick’de (TNB),
1974’te TNB Young Company’yi
kurana kadar çalıştı. 1978’de St.
Thomas Üniversitesi’nde oyunlarını
yönetmek ve drama öğretmek üzere
Drama Koordinatörü olarak yeni bir
kadroya alınan Silk, 1978 ve 2014
yılları arasında St. Thomas Üniversitesi (STU) Drama Direktörü olarak
60’dan fazla oyunu sahneye koydu.
Silk, bu sürede çok sayıda tiyatro
festivalinde yöneticilik yaptı.
İlkay Silk, New Brunswick’in
kültür sahnesinde silinmez bir
iz bırakarak, 2016 yılında New
Brunswick’teki sanat ve kültür organizasyonlarına katkılarından dolayı
Kanada Nişanı ile ödüllendirildi.
Silk, şu anda zaman zaman Kanada’nın Fredericton ve Amerika’nın
Los Angeles şehrinde yaşıyor. İlkay
Silk’in kızı Anna Silk de annesinin
izinden giderek oyunculuk yapıyor.

İnsan yüzlü kayaların hikâyesi
Efsaneye göre, ‘Yudi’ isimli bir çocuk, dağın bulunduğu bölgenin yakınlarında dünyaya gelmiş. Dünyaya
gelen bebek, dişleri ile birlikte doğduğundan, annesinin
memesinden süt emerken, ne kadar süt varsa içiyormuş.
Doymak bilmeyen Yudi’nin bu halleri büyük bir rahatsızlık vermekteymiş. Zamanla, Yudi’nin dişleri annesinin
memesini yaralamış, kadın yorgunluktan, açlıktan ve
mikrop kapan göğsünün tedavi edilememesinden dolayı, son nefesini vermiş.
Yudi’ye acıyan çiftlik sahibi köyün ağası, onu yanına
alarak Yudi’nin her ihtiyacını karşılayarak yetiştirmeye
çalışmış. Sürülerinin başına koymuş… Zamanla büyüyüp
serpilen Yudi, açgözlü hallerinden hiç vazgeçmeyerek,
gözünün her gördüğü, canının her çektiği şeye, ne yapıp
ne edip sahip olmak istiyormuş…
Yudi, bazen masum bazen de olmadık isteklerde
bulunuyormuş. Tanrı’ya yeni ayakkabı almak için dua
eden Yudi’nin isteğini işiten çiftlik sahibi, gece uyurken
yatağının başucuna yeni ayakkabılar bırakmış, melekler dualarının karşılık bulması için çok çalışmış… Çoğu
zaman da istekleri olmuş… Evlenmek istemiş evlenmiş,
mal mülk istemiş mal mülk sahibi olmuş… Ancak Yudi’nin artarak devam eden istekleri hiç bitmemiş…
Yudi, bir gün tanrıdan, Yudi dağının olduğu bölgeyi
kendisine vermesini istemiş. Tanrı melekleri aracılığı
ile Yudi’ye haber göndermiş. Eğer gün batımına kadar
verilen görevleri yapar ve bölgede bulunan, çok üç zorlu
uçurumdan ve köprüden geçmeyi başarırsa bu isteğini
yerine getireceğini iletmiş…
Yudi, görevleri yapmak için hırsla çalışmaya başlar, iki
köprüyü ve diğer engelleri geçmeyi başarmış ancak son
köprüye ulaştığı zaman, onu geçemeden yorgunluktan
son nefesini vermiş. Yudi, her şeye sahip olmak isterken,
doymak bilmeyen, bitmek bilmeyen bir istekle sahip
olduğu elindekileri de kaybetmiş…
Yudi’nin son nefesini verdiği yerde, tanrı onu ibreti
alem için taşa çevirmiş…
Bir diğer anlatıya göre ise, Yudi’nin isteklerinden ve
feryatlarından bıkıp usanan tanrı, onu taşa çevirmiş.
Günümüze kadar gelen yerel efsanede, Yudi Dağı
üzerindeki taşlaşmış yüz şekillerinin Yudi olduğu ve
dağın isminin ‘Yudi Dağı’ olarak onun hatırasına verildiği
anlatılmaktadır.
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Doğru bir duruş; kasların,
bağların, dolaşım sistemimizin
ve organlarımızın uyumu
için hayati önem taşıyor
Vücudu doğru ve dengeli kullanmak yaşam kalitesini artırıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şeniz Kulle, ayakta durma, oturma, yatma veya hareket sırasında farklı doğru duruş şekillerinin
nasıl olması gerektiği hakkında ipuçları veriyor.
Anne-babaların çocuklarına en sık
söylediği şeylerin başında “kambur
durma”, “dik yürü” gibi duruşları ile
ilgili uyarılar gelir. Sadece çocuklarda
değil, yetişkinlerde de; yürürken, otururken, çalışırken hatta uyurken bile
vücudu doğru ve dengeli kullanmak
yaşam kalitesini büyük oranda artırır.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr. Şeniz Kulle, postür olarak adlan-

dırılan doğru duruşun nasıl olması
gerektiği ile ilgili önemli ipuçları verdi.
Normal duruş, kas iskelet sisteminde bir zorlanmaya sebep olmayan, vücudun normal eğriliklerinin korunduğu eklemlere uygulanan kuvvetlerin
dengeli dağıldığı duruşa denir. Kişinin
vücut tipi, ırk, cinsiyet, meslek ve hobileri, psikolojik durumu ve günlük
yaşam alışkanlıklarına göre değişkenlik gösterse de doğru duruş; kasların,

bağların, dolaşım sistemimizin ve organlarımızın uyumu için düzgün ve
sağlıklı postür hayati önem taşıyor.
Vücudun taşıyıcısı olan omurga,
yanlış duruştan en çok etkilenen sistemlerin başında gelir. Omurgaya
binen yüklerin iyi taşınabilmesi için
bağların ve kasların dengede olması
gerekir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Uzmanı Dr. Şeniz Kulle, “Bozuk pos-

türdeki denge bozukluğu, yorgunluğa omurgada asimetriye ve nosiseptif
uyarılarla ağrıya yol açar. Anormal
postürü korumak için kaslar aşırı gerilir. Zamanla spazm ve ağrı ortaya
çıkar” sözleriyle yanlış duruş pozisyonlarının etkilerine değiniyor. Doğru
postürle ilgili ise “Doğru duruşta her
ağırlık vücut bölümüne ağırlık dağılır,
şok absorbe edilir, hareket açıklığı korunup, stabilite ve mobilite için gerekli

hareketler bağımsız kontrol edilir” ifadelerini kullanıyor.
Doğru oturmak, doğru uyumak
Uzm. Dr. Şeniz Kulle, iyi bir postürün; ayakta durma, oturma, yatma
veya hareket sırasında farklı özellikler taşıdığını vurguluyor: “Ayakta dururken baş dik, göğüs ileride, karın
içe çekik şekilde olmalıdır. Bu estetik
bir görünüşten çok vücut kısımlarının birbirleriyle ilişkilerini ayarlayan,
organ, kol ve bacakların en az enerji
tüketerek fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan bir duruştur.”
Yürümek, oturmak, uyumak günlük
hayatımızın temel döngülerindendir.
Bunları yaparken doğru bir şekilde hareket etmek ve duruş sergilemek hayat
kalitemizi de yükseltir. Özellikle masa
başı çalışan insanların günlerinin büyük bir bölümü oturarak geçiyor. Peki
doğru oturma biçimi nasıl olmalıdır?
Uzm. Dr. Şeniz Kulle, “Otururken sırt
düz ve omuzlar geride olmalı. Kalçalar
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sandalyenin arkalığına değmeli, bel
çukurluğu bir yastıkla desteklenmelidir. Vücut ağırlığı kalçalara eşit dağıtılmalı, dizler kalçalardan hafif yüksekte
olmalı. Bunun için ayak yükselticisi
kullanılabilir. Anacak en önemli kurallardan biri aynı pozisyonda 30 dakikadan fazla oturmamaya dikkat ederek
bacak bacak üstüne atılmamalıdır.
Oturma pozisyonundan ayağa kalkarken, sandalyenin önüne doğru yer
değiştirilmeli ve bacaklar düz hale
getirilerek kalkılmalıdır. Belden öne
eğilmekten kaçınılmalıdır” ifadesini
kullanıyor.
Uzm. Dr. Şeniz Kulle, uyku pozisyonu ise hem uyku kalitemizi hem
de fiziksel yorgunluğumuzun seviyesini belirlediğini hatırlatıyor. Doğru
uyku pozisyonu için önerilerini ise,
“Uyurken baş altına mutlaka yastık
konulmalı fakat yastık çok yüksek olmamalıdır. Omuzlar yastığın altında
kalmalıdır. Sırtüstü yatarken dizlerin
altına, yan yatarken bacakların ara-

sına yastık konulmalıdır. Uzun süreli
yüzüstü yatılmamalı, yüzüstü yatarken karın altına yastık konulmalıdır”
sözleriyle sıralıyor.
Nedenler, sonuçlar...
Doğru duruş alışkanlıklarına sahip
olmayan insanlar ise günlük hayatlarında önemli sağlık sorunları ile karşılaşma riski taşıyor. Uzm. Dr. Şeniz
Kulle, “En sık görülen duruş bozuklukları arasında kifoz, skolyoz, artmış
lordoz, düzleşmiş bel, düşük omuz ve
başın önde olduğu duruşlar sayılabilir” diyor.
Kötü postürün en sık nedenleri olarak da “kalıtımsal bozukluklar, alışkanlıklar ve eğitim eksikliğini” sayıyor. Uzm. Dr. Kulle, “Diğer kötü postür
nedenleri arasında obezite, kas zayıflıkları, gergin kaslar, esneklik kaybı,
yanlış ayakkabı seçimi, kötü çalışma
koşulları, uyku bozuklukları ve ruhsal
durum bozuklukları sayılabilir” ifadesini kullanıyor.
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‘Tarsan
Gurme’,
tüketiciyle
buluştu
Mis gibi
Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise düğün,
sünnet töreni ve bayram gibi özel günlerde konuklarına ikram ediyor

kokusu
ve tadıyla
pilavuna

16
16

Tarsan Çiftlik, ‘Gurme’ mağazasını Girne’de hizmete açtı. Modern ve şık tasarımıyla dikkat
çeken Tarsan Gurme, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek çeşitleri, salça ve reçeller,
donmuş ürünler ve sebzelerin kalitesiyle dikkat çekiyor. Tarsan Gurme, pastane bölümü,
meze ve sıcak yemeklerin yer aldığı bölümlerin yanı sıra kafesiyle de hizmet veriyor.

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN
Kıbrıs kültürünün geleneksel
lezzetlerinden birdir pilavuna…
Mis gibi kokusu ve enfes lezzetiyle, vazgeçilmez bir tat…
Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ortak kültür zenginliklerin-

den bir olan çörek türü pilavuna,
geçmişten günümüze her evde
yapılan ve sevilerek tüketilen
geleneksel bir hamur işi olarak
biliniyor.
Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar
paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise
düğün, sünnet töreni ve bayram

Turizmin önde gelen isimlerinden
Çağıner ailesinin ülkeye yaptığı
yatırımlardan biri olan Tarsan Çiftlik,
ürünlerini Tarsan Gurme’de buluşturdu.
Girne’nin merkezinde, eski
Passport’un bulunduğu yerde faaliyete başlayan Tarsan Gurme, üst
katında bulunan ve kafe mekanıyla
da hizmet veriyor.
Çağıner ailesinin üçüncü nesil
yöneticilerinden Tarsan Gurme Direktörü Su Kavuklu, Tarsan Gurme’nin
ortaya çıkışını ve hizmetlerini North
Cyprus UK Gazetesi’ne anlattı.
“Talep artınca Tarsan Gurme’yi
tüketicilerle buluşturduk”
Su Kavuklu, 1993 yılında kurulan
Tarsan Çiftlik’in Acapulco Resort
Convention Spa Hotel’in et ve süt
ürünleri ihtiyaçlarını karşıladığını,
Covid-19 pandemisinin başlaması

ve ülkeye turist akışının durmasıyla Tarsan Çiftlik ürünlerini online
olarak satmaya başladıklarını belirtti.
Kavuklu, ürünleri önce evlere daha
sonra marketlere vermeye başladıklarını, talebin arttığını görünce tüm
Tarsan Çiftlik ürünlerinin bir arada
olduğu Tarsan Gurme’yi tüketicilerle
buluşturduklarını söyledi.
Su Kavuklu, Tarsan Çiftlik ürünleri
arasında, süt ve süt ürünleri, et ve et
ürünleri, ekmek çeşitleri, salça ve reçeller, donmuş ürünler ve sebzelerin
yer aldığını belirtti. Kavuklu, Tarsan
Gurme’de tüm bu ürünlerin yanı sıra
unlu mamüller ve tatlı çeşitlerinin
yer aldığı pastane bölümü ile soğuk
mezeler ve sıcak yemeklerin yer aldığı bölümler ve kafe bölümü yanında
ihtiyaç duyulacak belli başlı diğer
ürünlerin bulunduğunu ifade etti.
“Kalite ve doğallık, en önemli

hassasiyetimiz”
Kaliteye büyük önem verdiklerinin altını çizen Su Kavuklu, şunları
söyledi:
“Müşterilerimize, gönül rahatlığıyla
alabilecekleri ürünleri sunuyoruz.
Kalite, en önemli hassasiyetimizdir.
Ürünü bozacak herhangi bir katkı
maddesi kullanmıyoruz. Şişelerde
satışa sunulan keçi sütü, Kıbrıs’ta ilk
ve tektir. Yine keçi sütünden yapılmış
dondurma çeşitlerimiz de özel ürünlerimizden birisidir.
Peynir ürünlerimiz, geleneksel
Kıbrıs ürünlerinden ceviz macunu,
badem macunu ve reçel çeşitlerimiz,
özel ürünlerimizden bazılarıdır. Ayrıca, Tarsan Çiftlik’te yetişen küçükbaş
ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et ürünleri paketlenmiş şekilde
Tarsan Gurme’de yer almaktadır.

Tarsan Gurme’deki sebzeler de
yine Tarsan Çiftlik’teki seralarda yetişen ürünlerdir. Ürünlerimizi, doğallık
ve sürdürülebilirlik çerçevesinde
üretmekteyiz”.
Tarsan Gurme’nin kafe bölümünün ise self servis olduğu belirten
Su Kavuklu, sınırlı sayıda da olsa
hoş ve sıcak bir mekan yarattıklarını
kaydetti. Kavuklu, kısa bir süre sonra
Tarsan Gurme’nin üst katının da devreye gireceğini ve burada workshop
şeklinde yemek kursları verileceğini
belirtti.
Uygun koşullar sağlanması halinde
Tarsan ürünlerini İngiltere’de yaşayan
Kıbrıslı Türklere ulaştırmayı istediklerini de söyleyen Su Kavuklu, “Onları,
Girne’de hizmete açtığımız Tarsan
Gurme’de görmeyi çok istiyor ve
önemsiyoruz” dedi.
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alibaturay@yahoo.com
Ülke çok kötü yönetiliyor… Covid-19 cihazlar zamanında tamir edilemiyor, tam
salgını nedeniyle ülkenin her zamankinden bir iflas hali var.
daha iyi yönetilmesi, daha itinalı olunması
Günlerdir vatandaşlarımız PCR ve antijegerekirken, tam tersine felaket bir yönetim nin ücretli mi ücretsiz mi olacağı yönündeki
var.
tartışmalar, sürekli değişen kararlarla periBu ülke hiçbir zaman çok iyi yönetilmedi, şan edildi.
şu ya da bu nedenle vasatı aşabilen hükümetBaşbakanın bir dediği bir diğer dediğiyle
ler olamadı, ülkede yaratılan kötü sistemi ve Resmi Gazetede yazılanlarla çelişiyor,
hiçbir hükümet bozamadı, tam tersine bu sis- vatandaş sürekli değişen veya pratikte uygutemin birer parçası oldular ama UBP- DP-Y- lanamayan kararlarla çıldırmış durumda.
DP Hükümeti gibisi de hiç görülmedi…
Ekonomik olarak ülke dibe çöktü, son zaÇok kötü hükümetler de gördük ama bu manlarda çek yasağına girenlerde yüzde 40
azınlık hükümeti herhalde en kötüsüdür, artış olduğu açıklandı, işyerleri kapanmaya
çünkü bugünkü başbakan ve hükümeti, ne devam ediyor, ayakta durmaya çalışanların
yaptığını bilmez, şaşkınlar ordusu gibidir.
dayanacak gücü kalmadı, işsiz kalan emekCovid-19’la mücadelede bir avuç sağlık çiler artıyor.
çalışanının özverisiyle, vakalar konusunda
Bu konularda hükümetin hiçbir çalışması,
çok kötü durumlara düşmedik ama pandemi hazırlığı yok. Tüm kesimler kaderiyle baş
ekibi de yoruldu. Daha ne kadar dayanabile- başa bırakılmış durumda…
cekler bilemiyoruz.
Üstelik hükümet asgari ücreti de bir türlü
Hükümet pandemi mücadelesinde zafi- belirleyemedi… Her zaman olduğu gibi ihyetler gösteriyor, vakalar yüksek seyrediyor, mal edilen taraf özel sektördeki emekçi halk
ölümlerde artış var. Üstelik Covid-19 dışı oluyor.
Kemancı Asaf
Bagdadi,
Cümbüş
sağlık hizmetlerinde
ciddi
aksamalar
baş Ahmet
Yine özel sektörü ilgilendiren sosyal siBecerikli ve Darbuka Ahmet Altıparmak
gösteriyor.
gorta prim desteği de kaldırıldı. Başbakan,
üç gerçek
Lefkoşali
dügün ve
sünnetlerin
Covid-19
dışı sağlık
servislerinde
soruntepkiler üzerine “devam edecek” dedi ama
olmaz
çalgıcılari.
lar var,olmazsa
ameliyatlar
yapılamıyor,
ilaç eksik- hiçbir sonuç alınmadı.
liği yakıcı bir hal almaya başladı, bozulan
Prim desteğinin kaldırılması, emekçileri
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Üzerimize serilmiş bu ölü
toprağını atmamız gerekiyor
vuracak; ya işveren tarafından işten çıkarılacaklar ya da yatırımları yapılmayacak.
Hükümet aslında prim desteğini kaldırmakla
emekçiyi vurduğunun farkında bile değil.
Öte yandan hemen her şey pahalı oluyor,
hükümet pahalılığı engelleyeceğine tam tersine devlet eliyle zamlar yapıyor. Hayat gittikçe daha da zorlaşıyor.
Onca sorun içinde Cumhurbaşkanı ve
Başbakan başka havada… Ülke kan ağlarken Cumhurbaşkanı, Türkiye’de gereksiz
geziler yapıyor ve tuhaf demeçler veriyor.
Avrupa üniversitelerinde eğitim gören
Kıbrıslı Türk gençler, ülkeden çıkarken de
gelirken de sorunlar yaşıyor.
KKTC’de yapılan Covid-19 aşıları yurt
dışında geçersiz sayılıyor, halen Kıbrıs
Cumhuriyeti aşı sistemiyle uyumlaşma yapılamadı ama cumhurbaşkanı bu konularla
ilgileneceğine Rum liderle diyalog kuracağına ülkede bile yok, geziyor.
Öte yandan hellim tescili gibi hayati bir
konuda KKTC halen hazır değil, hazır olacak gibi de görülmüyor.
Başbakanın da aklı kurultayda, ülkeyle
ilgilenecek hali yok, zaten ilgilenir gibi yaptığında da ne yaptığı anlaşılamıyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK),

isteyerek sorunların içine batırılıyor, itibarsızlaştırılıyor. Yıllar sonra elektrik kesintileri yapılıyor, eski günlere döndürüldük…
Günlerce tüp gaz bulunamadı bu ülkede…
Ancak her konuda beceriksiz, başarısız
olan azınlık hükümeti halen atamalar yapıyor, kurumlara partizanca istihdamlar yapılıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve hükümet, el birliğiyle ülkeyi uçuruma sürüklüyor… Kıbrıs
sorununu adeta çıkmaz sokağa soktular, ülkeyi çözülemeyen sorunlarla boğdular…
Ülke insanı umutsuzluğa, çaresizliğe sürüklendi… İşin kötü tarafı bu umutsuzluk,
toplumsal muhalefeti de darbeledi. Halbuki
bu yapılanlara ciddi tepkiler koyup, bir umudun olduğunu, bu kör kuyudan çıkış yolu olduğunu göstermek lazım.
Peki bunu kim yapacak? Halka gerçek
güç olduğunu kim gösterecek, kim öncülük
edecek? İşte bu konuda siyasi partilere, sendikalara, diğer tüm sivil toplum örgütlerine
büyük görev düşüyor.
Artık üzerimize serilmiş bu ölü toprağını
atmamız gerekiyor. Bunu bir gelecek olan
bir süper güç yapacak değil, biz vatandaşlar
yapacağız… Bunu yapmamız, umut kapısını
aralamamız gerekir.

Up to
50 months
interest free
payments
plans

Restaurant and Bar
200m away from Long Beach
Kids Swimming Pool and Water Slides
Barbecue Zone
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Outdoor Swimming Pool
Outdoor - Indoor Playground
Fitness Center,Spa Center
Volleyball, Tennis & Basketball Court
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Çalı süpürgesi

POMAK Fotoğraf: Sosyal medyada “Pomak Dil Kültür” grubu
ADAM
Sosyal medyada “Adamız” grubunun paylaşımı.
Fotoğrafın 1979 yılına ait
olduğu belirtiliyor.

Kapıların, bahçelerin önündeki
kuru yaprakları süpürmek, özellikle
hayvan ahırlarını ve çevreyi temizlemekte kullanılan çalı süpürgesi,
şimdilerde dekoratif olarak kullanılıyor.
Bazı köylerimizde halen kullanıldığı görülüyor.
Uzun ömürlü olan bu süpürgeler,
doğal çalılardan yapılıyor.
Geçmişte ev kadınları evlerini sadece çalı süpürgesiyle temizliyordu,
gelişen teknolojiye el yapımı çalı süpürgeleri de yenik düştü.
Candaş Yolga’nın “Kuzey Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası” adlı kitabında çalı süpürgesi şöyle anlatılıyor:
“Yaklaşık 1.5 metre boyunda ucu
çatallı düz bir ağaç dalından sopanın ucuna ‘maca’ denilen dikenli büyük çalıların bağlanmasıyla yapılır.
Çalıların yassı bir şekil alması için
üzerine ağır plaka veya taş konurdu.
Çalı süpürgesi genellikle topraklı
alanları, ahırları, avluları ve meydanları süpürmede kullanılırdı.
Bundan dolayı da çalı süpürgesine ‘meydan süpürgesi’ de denirdi.
Tülümbe adı verilen bir başka
çalıdan bağlanan süpürgeler daha
uzun olduğu için tercih edilirlerdi”.
*Sayfamda gördüğünüz fotoğrafların çoğu sosyal medyada Kıbrıs
kültürüyle ilgili fotoğrafların paylaşıldığı grupların sayfalarından temin
edilmiştir.

TEPE
Sosyal medyada Zekiye Baş’ın
paylaştığı bu fotoğraf Tepebaşı’nda
çekildi. Osman Sadrazam, çalı süpürgesi yaparken.
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Noyanlar’dan Karpaz’a çıkarma
Noyanlar Şirketler Grubu, yeni yatırım projelerinin hazırlığını yapmak üzere denizi, doğası, tarihi dokusu ve doğallığı ile bilinen Dipkarpaz’a çıkarma yaptı, hazırlıkların sürdüğü yeni ofis çok yakında bölgeye hizmet vermeye başlayacak.
Yatırımlarıyla adamıza değer katan Noyanlar Şirketler Grubu, Kıbrıs
adasının doğusunda bulunan bakir
bölge Dipkarpaz’da yatırım fırsatları
planlıyor.
Noyanlar Şirketler Grubu direkötleri ile personeli, turizm potansiyeli
giderek artan Dipkarpaz’a giderek,
bölgede inceleme ve değerlendirmelerde bulundu ve yeni ofisi
müjdeledi.
Dipkarpaz ziyaretinde, Noyanlar
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu
Üyesi, Yurt Dışı Pazarlama Sorumlusu ve Satış Direktörü Zarif Noyan
ile Noyanlar Şirketler Grubu Satış
Direktör Yardımcısı Doğa Noyan
ve satış ve pazarlama işlerinden
sorumlu personel yer aldı.
Ziyarette konuşma yapan Zarif
Noyan, Noyanlar Şirketler Grubu’nun, Yenierenköy ve Karpaz
bölgesinde yeni yatırım projeleri
bulunduğunu belirterek, bunun hazırlığını yapmak üzere Dipkarpaz’da
incelemeler yaptıklarını söyledi.

özellikle Dipkarpaz’da eko turizm,
doğa yürüyüşü, yoga, bisiklet sürüş
etkinlikleri, kır koşusu ve Apostolos
Andreas Manastırı’na yönelik dini
turizm aktiviteleri yapılıyor.
Dipkarpaz’daki turizm tesislerinde konaklamalar da bölgeye ve
bölge insanına katkı sağlıyor.
Gerek turların bölgeye kanalize
edilmesi gerekse yabancı turistlerin
gelmesiyle yıl sonu itibariyle bölgeyi 80 bin turistin ziyareti etmesi
planlanıyor.

Turizm potansiyeli
giderek artıyor
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu bölgenin turizm
potansiyeli giderek artıyor. Kıbrıs
adasının sıcak bir iklime sahip
olması sayesinde her mevsimde
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“Muhammed Ali’nin terzisi”

Bir insan

Ahmet Yusuf

22

İngiliz gazetelerinin “Birmingham’ın efsanevi terzisi” olarak tanımladığı ve ünlü boksör Muhammed Ali’nin terzisi olarak bilinen
Ahmet Yusuf, bir Kıbrıslı Türk…
Geçtiğimiz ay içerisinde 85
yaşında yaşamını yitiren Ahmet
Yusuf, 1936 yılında Kıbrıs’ta
doğdu.
Babası onun çiftçi olmasını
istiyordu ancak Ahmet Yusuf,
azma rahatsızlığı olduğu için
Lefkoşa’daki akrabalarının yanına
gitti ve terzi dükkânında çalışmaya başladı.
Ahmet Yusuf, 18 yaşına
geldiğinde, 1954’te İngiltere’ye
gelir ve Birmingham şehrine
yerleşir. Yusuf’un amacı en kısa
zamanda kendi terzi dükkânını
açmaktır. Ülkeye geldikten üç yıl
sonra 1957’de kendi terzi dükkanını açar. Ahmet Yusuf, sürekli
kendini geliştirir ve dükkânını
büyütür, erkek giyim mağazasına
dönüştürür.
Yusuf, Birmingham’ın en
önemli merkezlerinden biri olan
Chad Square’da erkek giyim mağazasının sahibi olur.

Ahmet Yusuf, ilk dükkânını
açtıktan sonra Muriel’le evlenir ve
bu evlilikten Metin, Sonay, Leyla
ve Deniz isimli çocukları olur.
Deniz, son 30 yıldır babası Ahmet
Yusuf ile birlikte çalışır.
Ahmet Yusuf, 1976 yılında Birleşik Krallık’ta yılın terzisi seçildi.
Yusuf, 1983 yılında tanıştığı ünlü
boksör Muhammed Ali’ye de o
tarihten sonra çok sayıda takım
elbise diker ve adı “Muhammed
Ali’nin terzisi” olarak söylenmeye
başlar.
Covid-19 pandemisinin başladığı iki yıl önce emekliye ayrılan
Yusuf, işini kızı Deniz’e devreder.
Ahmet Yusuf’un kızı Deniz,
babasının başarısını şu şekilde
anlattı:
“İnsanlar babamı severdi.
Dükkâna giren herkese aynı davranırdı. İnsanları rahatsız etmezdi, sadece bir fincan çay, kahve
isterler mi diye sorardı. Dükkân
bir cemiyet merkezi haline geldi.
Kıbrıslı Türk arkadaşları gelip
dükkândaki arka odada tavla
oynardı. Sadece bir dükkân değil,
insanların buluştuğu bir yerdi”.

Kıbrıslı Türk Ahmet Yusuf, 1954’te geldiği İngiltere’de hayalini kurduğu terzi dükkanını 1957’de açtı. Kendini geliştiren ve dükkânını büyüten Yusuf, Birmingham’ın en
önemli merkezlerinden biri olan Chad Square’da erkek giyim mağazasının sahibi oldu
23
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Kertikli
hamam
Mağusa Surlariçi Naim Efendi Sokakta yer alan bir Osmanlı
devri yapısıdır. Bu hamam
kubbeleriyle ilgi çekmektedir.
Yapı, üzeri kubbe ile örtülü altı
odadan, odaların arkasında
tonozla örtülü bir su deposundan ve soyunmalık olduğuna
inanılan üst örtüsü yıkık kısımlardan oluşmaktadır.
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Pile’deki Çınlar kardeşler, son zamanların gözde tropikal meyvelerinden olan ejder meyvesi
yetiştirip ada geneline satıyor. Çınlar kardeşler, üretimin artmasıyla ihracata yönelmeyi planlıyor

Ejder meyvesi,
ihracat yolunda

Mehmet Çınlar, “2 bin 300 kadar
ejder meyvesi ağacına sahibiz. Sezonluk olarak yaklaşık 168 bin kilogram
ejder meyvesi elde ediyoruz. Her geçen sezon ağaç olgunlaştıkça verim
düzeyi artıyor” dedi.
Sıra dışı görüntüsü, enfes tadı ve
vitamin zenginliğiyle bilinen ejder
meyvesinin üretimi, Kuzey Kıbrıs’ta
giderek yaygınlaşıyor.
Dragon fruit ve pitaya olarak da
bilinen ejder meyvesinin fiyatı, diğer
meyvelere göre pahalı olsa da piyasada alıcı buluyor.
Hobiyi, aile işletmesine dönüştürdüler
Pile’de yaşayan genç girişimci
kardeşler Mehmet ve Hasan Çınlar, 4
yıldan bu yana ejder meyvesi üretimi
yapıyor. Genç girişimciler, ürünlerini
hem market gibi alışveriş alanlarına
hem de sosyal medya aracılığıyla
daha geniş bir kesime ulaştırıyor.
Mehmet Çınlar, 4 yıl önce kardeşi
Hasan Çınlar ve babası Kaner Çınlar
ile Kıbrıs’ın güneyinde gördükleri ejder meyvesinin dikkatlerini çektiğini
belirterek, iyi verim elde edilebilmek
açısından bu meyvelerin ada iklimine
uygunluğunu araştırdıklarını ve hobi
olarak ejder meyvesi yetiştirmeye
başladıklarını söyledi.
Ejder meyvesinin 4-5 yıl kadar önce
Kıbrıs’ın kuzeyinde pek bilinen bir
meyve olmadığını belirten Mehmet
Çınlar, bu meyvenin bilinirliğinin
yaygın hale gelmesi ve taleplerin artmasıyla aile işletmesi kurup üretime
başladıklarını ifade etti.

artıyor” dedi.
Ejder meyvesi ağacının mayıs ayı
içerisinde tomurcuklanmaya, haziran
ayı içerisinde de meyvelerinin çiçek
açmaya başladığını belirten Çınlar,
çiçek açtıktan yaklaşık 30 gün sonra
meyvenin olgunlaştığını ve hasada
hazır olduğunu anlattı.
İhracat hazırlığı yapıyorlar
Mehmet Çınlar, ejder meyvelerini
ilk olarak halka açık yerlerde tanıtmaya başladıklarını ve açık pazar
yerlerinde stant kurduklarını söyleyerek, talebin artmasıyla toptancılar
ve marketler aracılığıyla daha geniş
kitleye satış yapmaya başladıklarını
kaydetti.
Çınlar, yeni yetişen fidanların meyve vermeye başlamasıyla ihracat yapma planları bulunduğunu vurguladı.
Mehmet Çınlar, KKTC’de bulunmayan farklı ejder meyvesi türlerini
Avrupa’daki farklı ülkelerden adaya
getirip üretime başladıklarını ifade
ederek, “Avrupa’dan getirtmiş olduğumuz 20 çeşit yeni ejder meyvesi
türü, farklı renk tonlarında ve farklı
boyutlardadır. Hasat zamanı geldiğinde ise Avrupa’dan getirtmiş olduğumuz yeni ejder meyvesi türlerini de
ithal etmeye başlayacağız” dedi.

Bir sezonda yaklaşık 168 bin
kilogram verim alınıyor
Mehmet Çınlar, Pile’de bir dönümlük alanla başladıkları üretimi artırıp
yaklaşık 15 dönüme yaydıklarını
söyleyerek, “2 bin 300 kadar ejder
meyvesi ağacına sahibiz. Sezonluk
olarak yaklaşık 168 bin kilogram ejder
meyvesi elde ediyoruz. Her geçen sezon ağaç olgunlaştıkça verim düzeyi
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“Üretmenin
mutluluğu,
yaratıcılığın
etkisiyle
bütünleşiyor”
Seramik sanatçısı Özlem Kul, “7 Alma Mora Seramik
Atölyesi”nde kursiyerleriyle birlikte birbirinden güzel
eserler ortaya çıkarıyor. Kursiyerler, hem boş vakitlerini
değerlendiriyor hem de el becerilerini geliştiriyor
El becerisiyle yapılan özgün
üretimler dünyada değer görüyor.
Bunlardan biri de killi toprak ile
yaratılan seramikler.
Lefkoşa’daki 7 Alma Mora
Seramik Atölyesi Sahibi, Seramik
Sanatçısı Özlem Kul, kendi seramik
çalışmalarını sürdürürken, profesyonel olarak seramik eğitimleri de
veriyor.
Kurs eğitimleri, yetişkinler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.
North Cyprus UK Gazetesi’ne
konuşan Seramik Sanatçısı Özlem
Kul, seramik sanatını “Üretmenin
mutluluğu, yaratıcılığın etkisi ile
bütünleşiyor” şeklinde tanımlıyor.
Seramik sanatı ve çini tekniği
eğitimi aldı
Trabzon doğumlu olan ve 16
yıldır Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Özlem
Kul, Çukurova Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu Seramik
Bölümü mezunu.
Üniversiteden mezun olduktan
sonra Kütahya’da çini tekniği eğitimi
aldığını belirten Kul, çini tekniği
atölyesinde çalışma fırsatı bularak
kendini geliştirdiğini söyledi.
Kul, 2015 yılından bu yana yetişkin ve çocuklara profesyonel olarak
seramik sanatı eğitimi verdiğini
ifade ederek atölyesini 2019 yılında
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kurduğunu ve 3 yıldır atölyede çalışmalar yaptığını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği üyesi olan Kul, 2016 yılından
bu yana dernek çatısı altında birçok
karma sergiye katıldığını ifade
ederek, 2018 yılında İzmir’de Ege
Sanat Günleri adında uluslararası bir
sergide yer aldığını söyledi. Kul, her
geçen gün kendini daha da geliştirmeyi amaçladığını kaydetti.

“Sabır gösterilip gerçekten
istenirse seramik yapmak çok
keyiflidir”
Özlem Kul, seramik sanatının zor
olmadığını ancak ilk etapta alışılması ve seramiğin üç boyutlu bir hale
dönüştürülmesinin biraz zorlayıcı
olabildiğini ifade ederek, “Sabır gösterdikten ve gerçekten istedikten

sonra seramiğin çok keyifli bir sanat
dalı olduğunu görürsünüz” dedi.
Özlem Kul, kendisinden bilgi
almak isteyenler için Instagram’da
‘ozlem.kul_ceramist’ ile ‘7_almamora_ceramics_lefkosa’ hesaplarının
aktif olduğunu ayrıca ‘https://wa.
me/message/JXWJVASF6MSHA1’
linki üzerinden WhatsApp mesaj
hattı bulunduğunu belirtti.

Seramiklerde; hayatın
başlangıcı,
aile ve duygu temaları ön planda
Seramik Sanatçısı Özlem Kul,
çalışmalarında hayatın başlangıcını,
aileyi ve duyguları işlediğine dikkat
çekerek, şunları söyledi:
“Çamur, bir tutku benim için...
Kilin pozitif bir etkisi var insanı
doğasına çeken... Bakıldığında, bir
avuç çamur ama onu alıyorsun, yoğuruyorsun... Ruhundan, enerjinden
katarak onu şekillendiriyorsun. Sonra onu bırakıyorsun kuruyor, pişiyor
ve karşınıza bir obje olarak geliyor.
Bu, çok mükemmel bir duygu. Üretmenin mutluluğu, yaratıcılığın etkisi
ile bütünleşiyor seramik sanatında.
Kilin pozitif etkisi, sabır gerektiren
süreci, bana ve öğrencilerime olumlu şekilde yansıyor”.
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Çiçek masalı gibi
Çiçek tutkusuyla tanınan
Sanatçı Hikmet Uluçam, Lapta’daki evinin bahçesini bir
ay boyunca ziyarete açtı.
36 yıllık emeğin ürünü olan
ve adadaki endemik bitkileri
içinde barındıran peyzaj
sergisi, büyük ilgi gördü.
Görenleri büyüleyen
bahçede, 500 farklı türde 10
bin kadar kaktüs, yüzlerce
siklamen (tavşan kulağı)
yanında, Kıbrıs endemiklerinin en bilineni Kıbrıs
Lalesi (Tulipa Cypria), Kıbrıs
Kazteresi (Arabis Cypria), St.
Hilarion Lahanası (Brassica
Hilarionis), Kıbrıs Karanfili
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(Dianthus Cyprius) ve Lapta
Dam Koruğu (Sedum Lampusae), pembe gelincik, 16 tür
orkide, arpa çiçekleri, yabani
şebboy ve dil damaklar türü
çiçekler bulunuyor.
‘7. Cyclamen + Peyzaj ve
Seramik Sergisi’, 19 Mart- 10
Nisan tarihleri arasında ziyaret edildi.
Ziyaretçiler, bahçede
dakikalarca vakit geçirirken
çiçekler arasında anı fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.
Hikmet Uluçam, evinde
de “Fosil Atıklar” adını verdiği seramik sergisini beğeniye
sundu.
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Ev yapımı yoğurdun
tadı bir başka
Covid-19 salgını döneminde aylarca
evlerimizde kapalı kalmamız, herkesi
daha doğal bir yaşama yönlendirdi.
Mutfaklarımızda denenmeyenler denendi, market ihtiyacı en aza indirilecek
şekilde, birçok yiyecek ev yapımı olarak
sofralara geldi.
Bunların başında ekmek, yoğurt, limonata ve macun çeşitleri geliyor.
Taze süte kolaylıkla ulaşabilenler, ev
yapımı yoğurdun tadını alınca, bu enfes
lezzetten vazgeçmedi.
Evde yoğurt yaparken koyun ya da
keçi sütü kullanılıyor. Yoğurt yapımındaki püf noktaları da unutmamak gerekiyor. Çiğ sütü tülbent yardımıyla süzmek,
kaynayan sütü tahta kaşıkla karıştırmak
ve mayalanmaya bırakılan yoğurtları
kalın bir battaniyeye sarmak en önemli
ayrıntılar...
Nasıl yapılır?
Evde yoğurt yapımı sanıldığının aksine oldukça pratik. Nasıl mı? İşte yanıtı:
Süt tülbentle süzülür ve 90 dereceye
gelinceye kadar kaynatılır. Kaynama
süresince tahta kaşıkla karıştırılıp içindeki suyun bir kısmının buharlaşması
sağlanır. Daha sonra tencere ocaktan
alınıp soğuması için su dolu bir kabın
içine konulur.
Ilık bir kıvama gelen süt içerisinden
biraz alınıp 4 çorba kaşığı yoğurtla birlikte iyice karıştırıldıktan sonra tenceredeki süte ilave edilir.
Mayalanmış hale gelen süt, ister cam
ister toprak kaba konulur. Kapların
kapakları kapatılmaz sadece üzerlerine
konur. Ardından da kalın bir battaniye
ile iyice örtülür. 4 saat bekletildikten
sonra buzdolabına konur. 12 saat kadar
bekletildikten sonra istenilen yoğurt
kıvamı elde edilir.
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Spring has
come to
Cyprus and
the Island has
turned into
Paradise!
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Spring has come to
Cyprus and the Island has
turned into Paradise!
The almond trees have turned white like a
bride, flying butterflies and chirping birds
give the good news of spring when the island
of Cyprus is the most beautiful. Colourful
daisies, tulips, and hundreds of flowers have
turned Northern Cyprus into a paradise.
Spring, the most beautiful season of
the island, said hello with the arrival
of March. On the island adorned with
flowers of all colours, almond trees turn
white like a bride. The Cypriots, accustomed to collecting crowbar, stewardess, blackthorn, and asparagus in the
spring, took advantage of the spring
weather and enjoyed walking around
the countryside. Especially on the
weekends, the villagers and children
selling asparagus and daffodils on the
roadside became a kind of harbinger of
spring.
The fields are covered with colourful flowers…
The unforgettable flowers of spring
and the yellow daisies cover the
countryside like a yellow carpet.
Among the most beautiful features and
beauties of the island are the fragrant
wild myrtles, which turn yellow in November and give the first good news
of the next spring in autumn. The lush
tulips, which bloom from March to April and then dry out, are the most inte-
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resting of the spring plants. Mountain
tulips, which decorate humid and high
places, are enough to make nature lovers happy with their red, pink, lilac,
and bluish-purple colours. Now the
barley flowers are on the green fields
ready to spread like a blanket.
Bird and butterfly paradise!
Along with the flowers, you can see
butterflies that fly around during the
beautiful spring months. As you’re
walking around you can witness them
flying around and accompanying you.
52 different types of butterflies are
found in Northern Cyprus. Spring is
also the best time for bird watching.
There are a wide variety of birds in
Northern Cyprus, including 350 breeds, 46 native, and 7 sub-breeds. Geçitköy, the dam lake is very close to the river, this is a very beautiful water source
surrounded by birds. This spot is where
birds such as Squacco, Herons, Purple,
Warbler, Great Reed, Little Crake, Bittern, Bonelli’s, and Eagle are found.
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Cemile Ceren draws charcoal portraits that are amazingly realistic….

This must be the talent!
Cemile Ceren, who proved her
talent and success with her charcoal
drawings, turned her art into painting, which is her true passion; She
started to draw portraits very realistic
with charcoal and takes orders from
her social media account.
Cemile Ceren, a housewife with 3
children, is fulfilling her postponed
dream of becoming a painter. Being
aware of her talent since her childhood, Ceren took a pen and paper and
started creating portrait drawings
years after getting married and started university education to become a
successful painter upon the positive
reactions of her artwork in the environment.
Ceren, who is currently both studying and taking care of her children,
is earning money by taking orders
from social media and producing
portrait charcoal drawings.
Cemile Ceren, who displays her
talent and success with her drawings,
spoke to the North Cyprus UK Newspaper about her creative charcoal
drawings.
After many years Cemile made
her dream come true…
Cemile Ceren, who said that she
started painting from her childhood
by drawing pictures of nature, stated
that her teachers were always astonished when they saw her watercolour paintings.
Ceren stated that she decided
to develop her painting skills which gave her peace when she was in
secondary school, and said that upon
this suggestion, she went to study at
a medical school abroad, but could
not complete her education due to
financial difficulties, marriage and
establishing a home.
Ceren stated that she first developed herself by making oil paints and
then charcoal drawings by watching
educational charcoal drawing videos.
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she also said “I have worked harder
each day. After about 3 months, big
improvments started to occur in my
drawings and they have begun to be
more realistic now. This was a source
of pride for me.” .
Ceren, stated that her education
status started to be questioned after
she became popular and said that
she started her education in graphic
design this year and received an
honorary certificate in her first year.
Expressing that she feels peaceful
and whole while painting, Ceren
said, “Painting is something that
abstracts people from all the negativity of the outside world. In every
drawing, I feel as if I am inside the
painting.”
Cemile Ceren noted that she
draws portraits of about 200 people
a year, adding that when she finishes
a portrait, she first shows it to her
family to see their positive reactions
which makes her even more happier.
Saying that one of the orders
from social media surprised her, Ceren explained the event as follows:
“I wrote and shared on my social
media page ‘Pencil drawings are
made for your loved ones’. Dozens of
people showed interest, but one person placed a different order. What
that person wanted was a portrait
of his beloved dog. Besides being
surprised at this request, I sincerely
accepted and drew the picture of
the dog. ‘, I realised once again that
for some people, the dog can be a
valuable friend”.

The drawings are amazingly
realistic!
Cemile Ceren stated that she received positive feedback on her paintings when she started sharing them
on social media which turned into a
small personal business.
Ceren, mentioned that her paintings attracted attention and turned
into profit which gave her confidence,
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New Karpaz Projects!
Noyanlar Group of Companies is investing in Dipkarpaz, which is known for its
sea, nature, historical texture and untouched nature, to prepare for new projects. The new office will begin to serve the region very soon.
Adding value to our island
with investments, Noyanlar
Group of Companies is planning investment opportunities in the beautiful region
Dipkarpaz, located in the
east of the island of Cyprus.
Noyanlar Group of Companies directors and staff
visited Dipkarpaz, which
has an increasing tourism
potential, and made examinations and evaluations in
the region and shared the
good news about their new
office.
Noyanlar Group of
Companies Board Member, Overseas Marketing
Officer and Sales Director
Zarif Noyan and Noyanlar
Group of Companies Deputy
Sales Director Doğa Noyan
and sales and marketing
staff took part in the visit to
Dipkarpaz.
During the visit Zarif
Noyan made a speech and
stated that the Noyanlar
Group of Companies has
new investment projects in
Yenierenköy and Karpaz.
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She stated that they are
conducting investigations
in Dipkarpaz to prepare for
the new projects.
The potential for tourism is increasing
The tourism potential of
this region is increasing and
attracts the attention of domestic and foreign tourists.
Thanks to the warm climate
of the island of Cyprus,
eco-tourism, yoga, cycling
activities, country running and religious tourism
activities at the Apostolos
Andreas Monastery are
carried out in every season,
especially in Dipkarpaz.
Accommodation in
tourism facilities in Dipkarpaz also contributes to the
region and the people of the
region.
It is planned that 80
thousand tourists will visit
the region by the end of the
year, both by channeling
the tours to the region and
by the arrival of foreign
tourists.
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