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Sevmek...Ölümsüzlüğe tutsak
“Sevmek küçük bir busenin kanadında
Sevmek, gözlerdeki hüzünde ve mutlulukta
Sevmek, zamana inat, dünde, bugünde ve yarında 
Sevmek, solmasın diye çiçekler, ölümsüzlüğe tutsak ...”  
Bu fotoğraf çekildiğinde 1924 doğumlu Yusuf Cezaroğlu  91 yaşında,  1928 

doğumlu Zeynep Cezaroğlu ise 87 yaşındaydı. 
Yusuf bey, bir asra yaklaşan yaşanmışlığa rağmen yüreğinde taze tuttuğu 

sevgisini anlatmak için her sevgililer gününde olduğu gibi Zeynep hanıma 
çiçekler vererek bu içten duygularını yansıtmaya çalışmıştı.

Genç yaşlarda yeşeren sevgilerini, tüm zorluklara, tüm yorgunluklara ve 
hızla geçen zamana inat büyütüşlerinin hediyesiydi kırmızı güller ve masum-
ca yanağa konan minik öpücük.

Onlar, düşe kalka, birbirlerine dayanarak geçen zamanda, karşılıklı hisset-
tikleri eşsiz duygularını cesurca yansıttılar birbirlerine, gözlerdeki minnetle 
birlikte. 

Bağlılık, özlem, kavuşma ve herşeyden önemlisi iki ruhun sıcacık duygular-
la sonsuz sarmalayışını yansıtan bu fotoğrafla o anlar ve sevgi dünden bugü-
ne, bugünden de yarınlara taşınacak.  

Dünün sevgilerinin bugünün insanlığına ilham olması ve fani dünyada 
sevgilerin yeniden ve yeninden anlam bulması, cesurca, ölümsüzlüğe tutsak 
sevgiler yaşanması için...

(1 Eylül  2018 tarihinde yaşamını yitiren Yusuf Cezaroğlu’na tanrıdan 
rahmet, Zeynep hanıma da sağlıklı günler diliyoruz)

.

Kapak Konusu

Spring has come to Cyprus
The Island has turned into Paradise!

Pages 34-35

Bir hayaldi, gerçek oldu: 
Zagidas Cafe & Patisserie 

Zagidas Cafe & Patisserie, Zarif Noyan işletmeciliğinde 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günün’de İskele Long Beach’te hizmete girdi. 

 Sayfa 20-21

Kuzey Kıbrıs ITB 
Berlin 2023’e katıldı

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Almanya’nın Ber-
lin Şehrinde düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı-
na turizm paydaşları ile birlikte katıldı.

 Sayfa 4,5,6,7

Şavaşan: Hedefimiz Sağlık 
Turizmi gelirlerinde %50, 

istihdamda %20 artış
Sayfa 22
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Kuzey Kıbrıs ITB 
Berlin 2023’e katıldı

Ataoğlu: “Hedefimiz Alman pazarından daha fazla pay almak”
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, 

Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 
Almanya’nın Berlin Şehrinde düzenle-
nen ITB Berlin Turizm Fuarına turizm 
paydaşları ile birlikte katıldı.

Pandemi sonrasında ilk kez yüz yüze 
düzenlenen fuarda 180 ülke yer aldı.

Turizm Bakanlığı, ülkemiz açısın-
dan en önemli pazarlardan biri olan 
Almanya pazarından daha fazla turist 
çekebilmek amacı ile ITB Fuarına ol-
dukça önem veriyor. Turizm profesyo-
nelleri, sektör temsilcileri ve bakanlık 
personelinden oluşan heyet, 7-9 Mart 
tarihleri arasında düzenlenen ITB Ber-
lin Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı-
nı yaparak, 2023 yılının daha iyi geç-
mesi için gerekli tanıtma ve pazarlama 
çalışmalarını sürdürdü.ITB Berlin Fu-
arı’nın ilk gününde Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı 
Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki he-
yet KKTC standını ziyaret ederek, Baş-
bakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir 
görüşme gerçekleştirdi.

Ataoğlu
Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı sadece doğal 

güzellikleriyle değil, kültürel yanıyla 
da pazarladıklarını ve bu yıl Türkiye 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile daha ak-
tif bir tanıtma kampanyası yürüttükle-
rini vurguladı.

Ataoğlu yapılan bu tanıtma ve pa-
zarlama nedeni ile Almanların en fazla 
kullandığı seyahat sitesi olan Trivago 
sitesinde ülkemizdeki şehirlerin fazla 
tıklandığını ve trend şehirler arasına 
girdiklerini de dile getirdi.  

Tarihi ve kültürel mirası ön plana 
çıkararak, özel ilgi turizmine merağı 
olan turistlerin ülkemize getirilmesi 
için çalışma yürüttüklerini söyleyen 
Ataoğlu, Avrupa seyahat pazarının iki 
merkezinden biri olan Almanya’nın, 
Kuzey Kıbrıs turizminde önemli bir 
yere sahip olduğunu belirtti. 

Ataoğlu, uzun yıllardır, turist sayı-
sında ülkemiz için çok önemli bir yere 
sahip olan  Alman pazarının yapılan 
etkili tanıtma ve pazarlama çalışmala-
rı sonrasında Türkiye’den sonra, adaya 
gelen turist profilinde ilk sıraya yerleş-
tiğini de ifade etti.

(Devamı 6. sayfada)
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(5. sayfadan devam)
Ataoğlu, özellikle kış turizmindeki 

turist profiline bakıldığında, bu paza-
rın büyük çoğunluğunu Alman turist-
lerin oluşturduğunu dile getirirken, 
kış turizmi adı altında charter uçuşlar 
ile gelen turistlerin 15 gün adada ko-
nakladığını belirtti.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yaşanan pandemi döneminde de 

görüldüğü gibi Kuzey Kıbrıs Destinas-
yonu gerek sağlık konusunda, gerek-
se güvenlik konularında öne çıkmış ve 
Almanlar tarafından daha fazla tercih 
edilen bir destinasyon olmuştur.

Almanlar Kuzey Kıbrıs’ın havasını 
ve iklimini çok seviyor. Özellikle dağ 
ve deniz manzaralı yürüyüş yollarımı-
zı tercih ediyorlar. Bakanlık olarak biz-
lerde alternatif turizm çeşitlerini artır-
mak için çalışıyoruz. Çünkü her ülke 
insanının tercih ettiği turizm modeli 
farklılık göstermektedir.”

Almanların emlak sektöründe de 
Kuzey Kıbrıs’a olan ilgisinin her geçen 
gün daha da arttığını söyleyen Ataoğ-
lu, pandemi öncesindeki rakamların 
4-5 kat fazla arttığını ve Almanların ül-
kemize yatırım yaptıklarını ifade etti. 

ITB Berlin Turizm Fuarının, değişen 
turist profiline uygun olarak, çeşitlen-
dirilen turizm ürünlerini tanıtılabile-
ceği en önemli fuar olduğunu ifade 
eden Ataoğlu, bu kapsamda, Alman-
ya’dan yeni tur operatörleri ile, görüş-
meler yapılarak, daha fazla turistin ül-
keye taşınması için çeşitli temaslarda 
bulunacaklarını anlattı. 
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Gazimağusa’nın en önemli tarihi değerleri arasında yer 
alan, 725 yaşındaki Cümbez Ağacı tüm görkemi ile tarihi 
Namık Kemal Meydanı’nda, Lala Mustafa Paşa Camii 
avlusunda varlığını sürdürüyor.

 Afrika’nın tropik topraklarından gelen, dünyada doğal 
olarak yalnızca bir kaç bölgede yetişen ve Kıbrıs adası 
da bu bölgelerden biri olan Cümbez Ağacının rivayete 
göre yeniden doğuşu simgelediği bilinenler arasında. Kış 
aylarında bütün yapraklarını dökerek ölü bir görünüme 

bürünen ağaç, baharın yaklaşmasıyla birlikte, yemyeşil 
yaprakları ile hayata döner. Sanat Tarihçisi Yusuf Örs ağa-
cın tarihçesi hakkında bilgi verdi. Yusuf Örs ,Cümbez’in 
literatürde, tropikal bölgelerde yetişen bir tür yaban incir 
olarak geçtiğini, ülkemizde de bir kaç tane örneğinin 
mevcut olduğunu belirterek, 1298 yılında Lala Mustafa 
Paşa Camii’nin yapımı sırasında cami avlusuna dikilen bu 
ağacın gövdesi, 2,70 metreden sonra yedi dala ayrıldığını 
ifade etti.

Kıbrıs’taki bilinen en yaşlı ve canlı ağaç olan Cüm-
bez, yılda yedi kez meyve veriyor. Kutsal bir ağaç olarak 
bilinen ve yılda 12 ay meyve veren Cümbez’in Mağusa’nın 
sembolü haline geldiğini de vurgulayan Örs, Her Daim 
Dostlar Grubu olarak 2016 yılında İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi ile işbirliğine geçerek ağacın bakımına 
ilişkin bir rapor hazırladıklarını ve o tarihten bu yana 
ağacın çok daha sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürdüğü-
nü ifade etti.

Kıbrıs’ın en yaşlısı: 
Cümbez Ağacı

Ataoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm 
Bakanı Ersoy ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Turizm, 
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı 
Fikri Ataoğlu, Almanya’nın Berlin 
şehrinde düzenlenen ITB Berlin Tu-
rizm Fuarı’nda Türkiye Cumhuriye-
ti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy ile bir araya geldi. 
Görüşmede Bakan Ataoğlu’na 
Milletvekili Ahmet Savaşan, KKTC 
Berlin Temsilcisi Büyükelçi Beniz 
Uluer Kaymak ve Turizm Tanıtma 
ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine 
Emiroğlu eşlik etti. 

Bakan Ataoğlu öncelikle Tür-
kiye’de yaşanan deprem felaketi 
nedeni ile Bakan Ersoy’a taziyele-
rini iletirken, ardından turizm ile 
ilgili konular hakkında görüşmede 
bulundu. 

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı 
Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile çok 
iyi bir işbirliği yaptıklarına vurgu 
yapan Ataoğlu, bu yıl Türkiye’nin 
desteği ile yeni bir tanıtım filmi 
daha çektiklerini, Türkiye dahil 
Rusya, Almanya ve İngiltere’de 
yayın yapan TV kanallarında ve 
internet sitelerinde bu filimlerin 
yayınlandığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs destinasyonunu 
daha fazla talep görmesi için TC 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştir-
me Ajansının da tanıtım ve pazar-
lama faliyetlerine destek olduğunu 
anlatan Ataoğlu, KKTC ekonomi-
sinin turizm sektörüne her zaman 
ihtiyacı olduğunu, bu nedenle bu 
pazarın büyüyüp gelişmesi için 
aralıksız çalışmaya devam edecek-

lerini söyledi. 
Kuzey Kıbrıs’tan gelen çok 

sayıda acente ve tur operatörleri 
ile Almaya ve Türkiye pazarında 
faaliyet gösteren acentelerin de bir 
araya geldiğini anlatan Ataoğlu, iki 
ülkenin turizm paydaşlarının her 
zaman bir arada olması gerektiğini 
belirtti.

Yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez 
yüz yüze düzenlenen ITB Berlin 
Turizm Fuarında beklenen tale-
bin üzerinde bir talep olduğunu 

da ifade eden Ataoğlu, pandemi 
ve deprem gibi felaketlerin bir 
daha yaşanmaması temennisinde 
bulundu.

Ataoğlu fuarda görev yapan 
kadınların gününü kutladı

ITB Berlin Turizm Fuarı nedeniy-
le Almanya’da bulunan Ataoğlu, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı 
ile Kadınlara karanfil dağıttı. 

Önce KKTC standında görev alan 
kadınların gününü kutlayan Ata-

oğlu, ardından Türkiye standını da 
ziyaret ederek oradaki kadınlara da 
karanfil vererek günlerini kutladı.

Kadınların sınırsız sevgi, hoşgörü 
ve fedakarlığı dolayısı ile kadınla-
rın değerinin oldukça fazla oldu-
ğunu söyleyen Ataoğlu, “kadınlara 
ne kadar değer versek azdır. Kadın 
güçlüyse aile güçlüdür, toplum 
güçlüdür. Bu yüzden hayatımızın 
her alanında kadınlarımızın gü-
cüne, vicdanına ve aklına ihtiyaç 
vardır.” dedi.
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Kıbrıs’tan Maldivler’e 
uzanan bir hikaye

Akdeniz’in zengin sualtı güzelliklerinin en renkli keşif yerlerinden Kıbrıs’ta, su 
altı tutkunlarından bir tanesi de Faysal Sadıkoğlu. Kıbrıs’tan Maldivler’e uza-

nan, tutkunun başarıya dönüştüğü bir hikaye…   
Kıbrıs adası, kaderi suyla bütünle-

şik bir coğrafya. Adalı insanımız her 
ne kadar da deniz hayatını kendi ha-
yat stiline ve mutfağına yeteri kadar 
dahil edememiş olsa da sayısı çok da 
fazla olmayan sualtı aşıkları, bize bu 
yanı başımızdaki güzelliği ve farklı 
dünyayı tanıma imkanı sunuyorlar. 

Faysal Sadıkoğlu bu sualtı tutkun-
larından biri. Uluslararası PADI eğit-
meni olan Sadıkoğlu’nun dalış serü-
veni 12 yıl önce başlamış. Sadıkoğlu 
bir yandan Kıbrıs adasının su altının 
güzelliklerini bizlere anlatırken diğer 
yandan Mağusa’da kardeşiyle birlikte 

yürüttüğü dalış okulunun, ucu Mal-
divlere dayanan nefes kesen hikaye-
siyle de bizi dünyanın başka cennet-
lerine sürüklüyor. 

Aynı zamanda Sadıkoğlu, Karpaz’ın 
en gözde dalış yerlerinden Oasis’te 
bizleri muhteşem bir su altı yolculu-
ğuna çıkarıyor. 

“Ülkemizde karşımıza çıkan 
sorunları, yaratıcı yollarla aşmak 

zorundayız“
Önce kendi imkânları ile dalgıçlık 

sertifikalarını tamamlayan ve deniz 
tutkusunu, ekipmanlı dalış sporuyla 

birleştiren Sadıkoğlu, ayrıca kendi-
si gibi uluslarası dalış eğitmeni olan 
ağabeyi Tuncay Sadıkoğlu’na destek 
olabilmek için Mağusa Silver Beach 
olarak bilinen yerdeki dalış okuluna 
dahil oluyor.

Burada önlerine çıkan tüm sıkın-
tılara rağmen tutkularından vazgeç-
meyen Sadıkoğlu kardeşler, sonunda 
karşılarına çıkan önemli bir fırsatı de-
ğerlendirmek için Kıbrıs’tan Maldiv-
lere ulaşan bir serüvene başlıyorlar. 

Önce Ağabey Tuncay Sadıkoğ-
lu’nun gidip Maldivlerin bir adasında-
ki 7 yıldızlı bir hotelde dalış okulunu 

açmasıyla Faysal Sadıkoğlu da bura-
daki işlerini yoluna koyup, Maldiv-
lere gidiyor. Oradaki adeta bir hayali 
andıran mecralarda, dünyanın birçok 
yerinden turistleri okyanusa daldı-
ran Sadıkoğlu, edindiği tecrübeleri 
anlatırken, “hayatta karşımıza çıkan 
sorunların bizi durdurmasına izin ver-
mek yerine, yaratıcı yollarla onları aş-
mak zorundayız” diyor.

Tam bir Kıbrıs sevdalısı
Sadıkoğlu, Kıbrıs’a dönüşünün ar-

kasında bu düşüncenin olduğunu be-
lirtmeden geçmiyor. Maldivler’deki 

International Dive Kingdom adındaki bu gü-
zide başarı hikayesi halen devam ettiği hal-
de, ülkesine olan bağlarından ötürü ve halen 
dalış sporunun ülkemizde kendi potansiyeli-
ne ulaşmamasını da düşünerek Kıbrıs’a geri 
gelmiş. Sezon farklarından dolayı hem Kıb-
rıs’ta hem de Maldivlerde dalış tutkusunu 
devam ettirebileceğini de sözlerine ekleyen 
Sadıkoğlu şimdilerde Kuzey Kıbrıs’ta dalış 
sporunun tanıtımı ve sevdirilmesi için çaba 
gösteriyor. 

“Ekipmanlı dalış sporu, Kuzey Kıb-
rıs’ın en önemli özel ilgi turizm kolların-

dan biridir“
Adamızın hemen hemen her dalış noktası-

na dalış gerçekleştirdiğini anlatan Sadıkoğ-
lu, Kıbrıs’ın çeşitlenmiş tarihi dokusunun 
yansımalarını, sualtında da bir çok eser yada 
su altı şehirleri olarak görülebileceğini de 
sözlerine ekliyor ve Kuzey Kıbrıs’ta özellikle 
Girne bölgesinde yoğunlaşan dalış noktala-
rı ile ekipmanlı dalış sporunun, Kuzey Kıb-
rıs’ın en önemli özel ilgi turizm kollarından 
biri olduğunu ve buradaki potansiyelin iyi 
tanımlanması gerektiğini ifade ediyor. 

Özellikle Mağusa’dan Karpaz’a kadar olan 
sahil şeridinde, turizme önemli katkılar sağ-
layacak yeni dalış noktalarının oluşturulma-
sının ve tanıtılmasının önemine de vurgu 
yapan Sadıkoğlu, tek yapmamız gerekenin, 
var olan güzelliklerin tanıtımı ve gösterilme-
si olduğunu da sözlerine ekliyor. 

“Sualtı benim meditasyonum“
Kendisine yönelttiğimiz “İnsanlara neden 

ekipmanlı dalışı tavsiye edersiniz?” sorusu-
na cevaben; ‘şahsen beni sualtına esasen 
bağlayan şey, oradayken dünya dertlerinden 
uzaklaşıp, kendimi dinleyebiliyor olmak ve 
meditasyon yapabilmektir’ diyen Sadıkoğlu, 
su altı yolculuğunu herkese tavsiye ettiğini 
dile getiriyor.

Dalgıç olabilmek için yüzme bilmeye bile 
ihtiyaç duyulmadığını söyleyen Sadıkoğlu, 
ayni zamanda adalı olmanın en güzel yanı-
nın ise bizi çevreleyen deniz ile iyi ilişkiler 
kurmakla değerlendirilebileceğini ifade edi-
yor. 

“Kıbrıs’ta Aslan Balığı“
Sadıkoğlu, değişen iklim koşullarından et-

kilenen sularımızda, artık tropik sayılabile-
cek aslan balığı (lion fish) gibi önemli türle-
rin bile görülebileceği yerler haline geldiğini 
de sözlerine ekliyor. Son olarak da Sadıkoğlu, 
herkesin en az bir kereliğine, sığ suda olsa 
bile, suyun altında nefes almayı deneyim-
lemesi gerektiğini ve ayrıca dalış sporunun 
ciddiye alınması gereken bir spor olduğunu 
da okuyucularımıza aktarmak istiyor.  

Kıbrıs’ın büyüleyici yeraltı güzelliklerine 
yolculuk yapmak ve böylesine unutulmaya-
cak bir deneyimi yaşamlarına katmak iste-
yenler Faysal Sadıkoğlu’na +90 (542) 855 07 
08 numaralı telefondan ulaşabilirler.  
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Kıbrıs’a bahar geldi
Ada cennete döndü 

Badem ağaçları gelin gibi beyaza büründü, uçuşan kelebekler ve cıvıl cıvıl 
kuşlar, Kıbrıs adasının en güzel olduğu ilkbaharın müjdesini verdi. Rengarenk 

papatyalar, laleler ve yüzlerce çeşit çiçek  Kuzey Kıbrıs’ı bir cennete çevirdi.
Kıbrıs adasının en güzel mevsimi İlk-

bahar Mart ayının gelmesiyle birlikte 
merhaba dedi. Her renkten çiçeklerin 
süslediği adada, badem ağaçları gelin 
gibi beyaza büründü. Bahar ayların-
da kazayağı, hostes, karadiken, ayrelli 
veya gonnara toplamaya alışkın olan 
Kıbrıslılar, bahar havasını fırsat bilerek 
kendilerini ovalara, kırlara bıraktılar. 
Özellikle hafta sonları yol kenarların-
da ayrelli ve nergis satan köylüler ve 
çocuklar bir nevi baharın habercisi ol-
dular. 

Kırlar rengarenk 
çiçeklere büründü

Kıbrıs baharının unutulmaz çiçek-
leri Sarıpapatyalar kırları sarı bir halı 
gibi kapladılar. Kasım ayında sararan, 
sonbaharda gelecek ilkbaharın ilk müj-
desini veren çiçeklerden mis kokulu 
yabani mersinler de adanın en güzel 
özellikleri ve güzellikleri arasında bulu-
nuyor. Mart ayından Nisan ayına kadar 
açan ve sonra kuruyan medoş laleleri, 

bahar bitkileri içinde en ilgi çekeni... 
Nemli ve yüksek yerleri süsleyen  Dağ 
Laleleri kırmızı, pembe, leylak renkli ve 
mavimsi mor renkli halleriyle  doğase-
verleri mutlu etmeye yetiyor. Şimdi ise 
arpa çiçekleri bir örtü gibi yayılmaya 
hazır yeşil kırlar üzerinde. 

Kuş ve kelebek cenneti
Çiçeklerle birlikte, kelebeklerde 

kendilerini bu güzel bahar aylarında 
gösterdiler. Siz yürüdükçe, onlarında 
size eşlik ederek, uçuştuklarını fark 
edersiniz. 52 farklı tipte 5’i epidemik ol-
mak üzere, Kuzey Kıbrıs’ta bulunurlar. 
İlkbahar ayları, kuş izlemek için de en 
güzel zamanlardır. Kuzey Kıbrıs’ta 350 
ırk, 46’sı yerli, 7’si alt ırk olmak üzere 
çok çeşitli kuşlar bulunuyor. Geçitköy, 
barajgölü  nehire çok yakındır, burası 
kuşların etrafını çevrelemiş çok güzel 
bir su kaynağıdır. Burada, Squacco, 
Herons, Purple, Warbler, Great Reed, 
Little Crake, Bittern, Bonellis ve Eagle 
gibi ırklar bulunur.
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Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise düğün, 
sünnet töreni ve bayram gibi özel günlerde konuklarına ikram ediyor

Mis gibi 
kokusu 
ve tadıyla 
pilavuna

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN 

Kıbrıs kültürünün geleneksel 
lezzetlerinden birdir pilavuna… 
Mis gibi kokusu ve enfes lezzetiy-
le, vazgeçilmez bir tat…

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türk-
lerin 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 

Taş el değirmeni
  El emeğiyle yapılan, alın terinin 

olduğu her iş çok değerlidir. Tekno-
lojinin henüz hayatımıza girmediği 
dönemlerde insanlar tarlalarını çift 
öküzle sürerdi, çapayla, kürekle, 
tırmıkla işlem yapardı toprakları-
na. Şimdiki gibi tarımda kullanılan 
iş araçları yoktu. Varsaydı bile 
kimsenin gücü bu araçları almaya 
yetmezdi.

   Herkes kendi ürettiğinden 
yazlık ve kışlık yiyeceklerini çıka-
rırdı. Her iş zordu. Sabahın saat 
04.00’ünden belki de daha erken 
gün başlardı onlar için. Çünkü ya-
pılacak çok iş vardı. Evde, tarlada 
baş edilmesi gereken, emek bekle-
yen işler sıraya konulurdu.

   Her mevsimin öncelikli işleri 
vardı. Şimdi de köylerde yaşayan, 
üretimle uğraşan insanlarımız 
aynı zahmeti, aynı emeği, aynı alın 
terini döküyor. Ama bu kez, işleri 
teknolojinin sağladığı imkanlarla 
daha kolay oluyor.

   Bu haftaki konum taş el değir-
menleri… 

   Eskiden kırma ve öğütme aleti 
olarak kullanılan taş el değirme-
niyle, tahıl taneleri (buğday, arpa, 
mısır, çavdar) iki taş arasında 
ezilerek, un elde edilirdi. El değir-
menleri yuvarlak, üst üste iki sert 
taştan oluşurdu.

   Ortası delik olan değirmende, 
üstteki taş üzerine takılan kol, elle 
çevrilerek döndürülürdü. 

   El değirmenleri eskiden tüm 
evlerde vardı. 

   Makinelerin sağladığı kolaylık 
olmadan tahıl tanelerini un ve bul-
gur haline getirmek epey zahmetli 
bir işti. 

   Ekmek yoğurma teknesi veya 
bir siniye (tepsi) doldurulan tahılı 
el değirmeninde öğütebilmek için 
saatlerce diz üstünde oturmak 
gerekiyordu. Üstteki taşı el değir-
meninin sonuna kadar itip sonra 
da geriye doğru çekmek ise, kol-
larda ve sırtta büyük ağrıya neden 
olurdu.

   Teknolojik aletlerin olmadığı bu 
dönemde, üretim için insan gücü-
ne ihtiyaç vardı. Daha çok kadın-
ların üstlendiği bu görev, oldukça 
meşakkatliydi.

   Buğdayı kaynattıktan sonra, el 
değirmenlerinde saatlerce öğüte-
rek bulgur elde eden kadınlar, kışa 
hazırlık için günlerce uğraşırdı. 
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Ali Baturay / MARKAJ
alibaturay@yahoo.com

Üzerimize serilmiş bu ölü 
toprağını atmamız gerekiyor  

Ülke çok kötü yönetiliyor… Covid-19 
salgını nedeniyle ülkenin her zamankinden 
daha iyi yönetilmesi, daha itinalı olunması 
gerekirken, tam tersine felaket bir yönetim 
var. 

Bu ülke hiçbir zaman çok iyi yönetilmedi, 
şu ya da bu nedenle vasatı aşabilen hükümet-
ler olamadı, ülkede yaratılan kötü sistemi 
hiçbir hükümet bozamadı, tam tersine bu sis-
temin birer parçası oldular ama UBP- DP-Y-
DP Hükümeti gibisi de hiç görülmedi…

Çok kötü hükümetler de gördük ama bu 
azınlık hükümeti herhalde en kötüsüdür, 
çünkü bugünkü başbakan ve hükümeti, ne 
yaptığını bilmez, şaşkınlar ordusu gibidir. 

Covid-19’la mücadelede bir avuç sağlık 
çalışanının özverisiyle, vakalar konusunda 
çok kötü durumlara düşmedik ama pandemi 
ekibi de yoruldu. Daha ne kadar dayanabile-
cekler bilemiyoruz.

Hükümet pandemi mücadelesinde zafi-
yetler gösteriyor, vakalar yüksek seyrediyor, 
ölümlerde artış var. Üstelik Covid-19 dışı 
sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar baş 
gösteriyor.

Covid-19 dışı sağlık servislerinde sorun-
lar var, ameliyatlar yapılamıyor, ilaç eksik-
liği yakıcı bir hal almaya başladı, bozulan 

cihazlar zamanında tamir edilemiyor, tam 
bir iflas hali var.

Günlerdir vatandaşlarımız PCR ve antije-
nin ücretli mi ücretsiz mi olacağı yönündeki 
tartışmalar, sürekli değişen kararlarla peri-
şan edildi. 

Başbakanın bir dediği bir diğer dediğiyle 
ve Resmi Gazetede yazılanlarla çelişiyor, 
vatandaş sürekli değişen veya pratikte uygu-
lanamayan kararlarla çıldırmış durumda.

Ekonomik olarak ülke dibe çöktü, son za-
manlarda çek yasağına girenlerde yüzde 40 
artış olduğu açıklandı, işyerleri kapanmaya 
devam ediyor, ayakta durmaya çalışanların 
dayanacak gücü kalmadı, işsiz kalan emek-
çiler artıyor.

Bu konularda hükümetin hiçbir çalışması, 
hazırlığı yok. Tüm kesimler kaderiyle baş 
başa bırakılmış durumda…

Üstelik hükümet asgari ücreti de bir türlü 
belirleyemedi… Her zaman olduğu gibi ih-
mal edilen taraf özel sektördeki emekçi halk 
oluyor.

Yine özel sektörü ilgilendiren sosyal si-
gorta prim desteği de kaldırıldı. Başbakan, 
tepkiler üzerine “devam edecek” dedi ama 
hiçbir sonuç alınmadı. 

Prim desteğinin kaldırılması, emekçileri 

vuracak; ya işveren tarafından işten çıka-
rılacaklar 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 ter-
sine devlet eliyle zamlar yapıyor. Hayat git-
tikçe daha da zorlaşıyor.

Onca sorun içinde Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan başka havada… Ülke kan ağlar-
ken 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 ya-
pılamadı ama cumhurbaşkanı bu konularla 
ilgileneceğine Rum liderle diyalog kuracağı-
na ülkede bile yok, geziyor. 

Öte yandan hellim tescili gibi hayati bir 
konuda KKTC halen hazır değil, hazır ola-
cak gibi de görülmüyor. 

Başbakanın da aklı kurultayda, ülkeyle 
ilgilenecek hali yok, zaten ilgilenir gibi yap-
tığında da ne yaptığı anlaşılamıyor. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 

isteyerek sorunların içine batırılıyor, itibar-
sızlaştırılıyor. Yıllar sonra elektrik kesintile-
ri yapılıyor, eski günlere döndürüldük… 

Günlerce tüp gaz bulunamadı bu ülkede…
Ancak her konuda beceriksiz, başarısız 

olan azınlık hükümeti halen atamalar yapı-
yor, kurumlara partizanca istihdamlar yapı-
lıyor.    

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet, el birli-
ğiyle ülkeyi uçuruma sürüklüyor… Kıbrıs 
sorununu adeta çıkmaz sokağa soktular, ül-
keyi çözülemeyen sorunlarla boğdular…

Ülke insanı umutsuzluğa, çaresizliğe sü-
rüklendi… İşin kötü tarafı bu umutsuzluk, 
toplumsal muhalefeti de darbeledi. Halbuki 
bu yapılanlara ciddi tepkiler koyup, bir umu-
dun olduğunu, bu kör kuyudan çıkış yolu ol-
duğunu göstermek lazım. 

   Peki bunu kim yapacak? Halka gerçek 
güç olduğunu kim gösterecek, kim öncülük 
edecek? İşte bu konuda siyasi partilere, sen-
dikalara, 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. 

Namık Kemal Meydanı’nda, Ma-
ğusa Suriçi’ndeki tarihi eserlerin en 
ihtişamlısı olan Lala Mustafa Paşa 
Camii  veya diğer adıyla  Aziz Nikola-
os Katedrali yer alır. 1292-1373 yılları 
arasında Kıbrıs’ın Lüzinyan Kralları 
Lefkoşa’daki Azize Sofya (Aya Sofya) 
Katedrali’nde taçlandırılmalarını 
müteakip, Kudüs Kralı olarak da taç 
giyme merasimlerini burada gerçek-
leştirmişlerdir. Yine son Lüzinyan 
hükümdarı Kraliçe Caterina Cornaro, 
1489 yılında Venedik Cumhuriye-
ti’nin tekelci güçlerine boyun eğerek 
burada tahttan feragat etmiştir.

Katedral’in, Yakındoğu’da günü-
müze kadar ayakta kalabilmiş en 
güzel ve en görkemli Frenk mimari 
eseri olduğu geniş çapta kabul görür. 
İnşasına yaklaşık 1300 yılında başla-
nan Katedral, Batı’da Rhineland’da 
görülebilen en yenilikçi ve ilginç 
mimari yaklaşımlara yakın olup, 
Lefkoşa’daki Azize Sofya Katedrali ve 

Balabayıs Manastırı’nın örnek teşkil 
ettiği 13.yy.’ın sade ve sağlam çizgi-
lerinden farklılıklar taşır.  Bu haliyle 
de, 14.yy.’dan itibaren Ada genelinde 
uygulanmaya başlayan dekoratif ve 
mimari standartlara öncülük eder.  
Katedral’in en çarpıcı ve korunmuş 
batı cephesindeki ön yüz mimarisi-
nin, Fransa’daki Reims Katedrali’nin 
ön yüzüyle büyük benzerlik taşıdığı 
söylenir.

Yaprak şeklindeki Gotik örgülü 
pencere kalkanı titizlikle işlenmiş 
olup, 3 tane ana giriş kapısı kentin 
ana meydanına ve eski Kraliyet Sara-
yı’na bakmaktadır. Katedral’in apsiti, 
çoğu Kıbrıs kiliselerinde olduğu gibi 
doğu üslubunda ve 3 bölmelidir. Bazı 
hayvan figürleri ile süslü kabart-
manın Salamis’teki bir tapınaktan 
geldiği tahmin edilmektedir. 16.yy. 
Venedik galerisi ise avluda yer 
almakta ve şadırvan olarak kullanıl-
maktadır. 1571’de Osmanlı dönemi-

nin başlangıcından itibaren Cami’ye 
dönüştürülen ve minare eklenen 
Katedral’e, Lala Mustafa Paşa Camii 
adı verilmiştir.

Caminin kuzeydoğu duvarında, 
1365 yılında zatürreden ölen Pis-
kopos Itier de Nabinaux’un mezarı 
vardır. Piskoposla ilgili bilgiler mezar 
üzerindeki motifli ve yazıtlı mezar 
taşında kayıtlıdır. Mezarın yakın 
geçmişe kadar ziyaret edilerek mum-
la yağ yakıldığı ve adak adandığı 
bilinmektedir.

Yine ana giriş kapısının hemen 
solunda görülen cümbez ağacının 
(Ficus Sycomorous) Katedral inşa 
edilirken dikildiği ve 700 küsur ya-
şında olduğu tahmin edilir. Aynı hat 
üzerinde, küçük bir Osmanlı mezarı 
ve bir türbe bulunur. Türbede İmam 
Hatip ve Kavanin Meclisi azalığı 
yapan ve 1903 yılında ölen Mustafa 
Zühtü Efendi gömülüdür. Bura-
nın az gerisinde ise, 15.yy.Venedik 

dönemi sonlarına dayanan ve şu an 

Cafe-Restorant olarak hizmet veren 

bina uzanır. Binanın önceleri açık 

alanda, Katedral’deki genç rahiplere 

eğitim veren bir gramer okulu olduğu 

düşünülmektedir. Camii olarak 

kullanıldığı dönemde ise medrese 

olarak yararlanıldığı söylenmekte-

dir. Dış cephedeki 2 büyük Venedik 

sütunu ve iç taraftaki arma dikkat 

çekici detaylardır. Bragadino’nun 

infazının da tam bu 2 sütun arasında 

gerçekleştirilmiş olduğu sanılmakta-

dır. Lala Mustafa Paşa Camii’nin arka 

bahçe kısmındaysa, geçmişinin 15. 

yy. sonlarına dayandığı  düşünülen 

Bishop’s Chapel (Rahip İbadet Evi) 

bulunur. Chapel, İngiliz Dönemi’nde 

İzci Kulübü, 1974 öncesinde Canbulat 

Radyosu istasyonu olarak kullanılmış 

olup, şu anda Mağusa Suriçi Derneği 

binasıdır.

Lala Mustafa Paşa Camii 
(Aziz Nikolaos Katedrali)
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Zagidas Cafe & Patisserie, Zarif 
Noyan işletmeciliğinde 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günün’de İskele Long 
Beach’te hizmete girdi. 

Zagidas Cafe & Patisserie Direk-
törü Zarif Noyan burada yapmış 
olduğu açıklamada , avrupa pasta 
çeşitlerini, eşsiz konseptiyle hem 
lezzeti hem de konforu müşterileri-
ne sunmayı hedeflediklerini kay-
detti. 

İskele bölgesine apayrı bir renk 
katan ve kaliteyi Zagidas Cafe & 
Patisserie’ye taşıyan işletme, pembe 
renkler üzerine tasarlanmış harika 
bir mekanı bölgeye kazandırdı. Zarif 
Noyan bir hayalini gerçekleştirdiği-
ni ifade ederken açılışa katılan tüm 
konuklarına teşekkür etti.

Bir hayaldi, gerçek oldu: 
Zagidas Cafe & Patisserie 
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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi 
Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet 
Savaşan yarım asrı aşan tarihiyle 
turizme yön veren ve bu yıl 161 
ülkeden 5 bin 500 katılımcıyı bir 
araya getiren Berlin Uluslararası 
Turizm Borsası (ITB Berlin) fu-
arına katıldı. Savaşan konseyin 
uluslararası platformdaki faali-
yetleri ve Health North Cyprus 
markasıyla yeni oluşturulan 
dijital platform sayesinde Kuzey 
Kıbrıs’ın 2023 yılında sağlık tu-
rizmi gelirlerinde %50, istihdam-
da ise %20 artış elde etmesini 
hedeflediklerini söyledi.

Medikal turizm bölümünde 
ülkemizi ve üyelerimizi temsil 

ettik…
Yeni tip koronavirüs (covid-19) 

salgın nedeniyle son üç yıldır yüz 
yüze yapılamayan dünyanın en 
büyük turizm fuarı ITB Berlin’e, 
KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve 
Çevre Bakanlığı şemsiyesi altın-
da katılan Kıbrıs Sağlık Turizmi 

Konseyi bu yıl özel bir alanda ku-
rulan Sağlık ve Medikal Turizm 
bölümünde Kuzey Kıbrıs’ı temsil 
ederek üyelerinin sunduğu medi-
kal hizmetleri tanıttı.

Sağlık Turizminden aldığımız 
payı artırmak için çalışıyoruz…

Sağlık Turizmi’nin genel 
küresel turizm harcamaları 
içinde payının attığına dikkat 
çeken Konsey Başkanı Dr. Ahmet 
Savaşan, önümüzdeki on yılda 
yüzde 25 büyüyerek milyarlarca 
dolarlık hacme sahip olacağı he-
saplanan bu büyük endüstriden, 
Kuzey Kıbrıs’ın da önemli bir pay 
alması için çalıştıklarına vurgu 
yaptı. 

20’den fazla ülke ile yeni anlaş-
malar yapıldı…

ITB Berlin temasları kapsamın-
da Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, TC Berlin Büyükelçisi 
Ahmet Başar Şen, KKTC Berlin 

Temsilcisi Büyükelçi Beniz Uluer 
Kaymak, TÜRSAB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Firuz Bağlıkaya yanı 
sıra 20’den fazla ülke temsilcisi 
ve pek çok basın mensubu ile 
bir araya geldiğini belirten Dr. 
Ahmet Savaşan, “Berlin’de yap-
tığımız görüşmelerde bir araya 
geldiğimiz ülke temsilcileri ve 
paydaşlarımıza bekleme süresi 
olmaksızın, ileri teknolojiye sa-
hip tıbbi cihazlar ve güncel bilgi 
kullanan uzman hekimler eliyle, 
uygun koşullarda, konforlu has-
tane ve kliniklerde, turistik zen-
ginlikler birleştirilerek sunulan 
sağlık hizmetlerimizi tanıttık. 
Kurduğumuz bağlantılar ve yap-
tığımız yeni anlaşmalar sayesin-
de Kuzey Kıbrıs’a 2023 yılında 
başta Almanya’dan olmak üzere 
daha fazla ülkeden sağlık turisti 
geleceğini ön görüyoruz” dedi. 

Health North Cyprus platfor-
mu 10 ülkede dijital pazarlama 

yapacak…

2 yıldan bu yana üzerinde çalı-

şılan ve KKTC Turizm Bakanlığı, 

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi, 

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konse-

yi’nin akredite ettiği sağlık 

turizmi platformu Health North 

Cyprus’un  ( www.healthcyp.com 

) Nisan ayından itibaren 10 ülke-

de tüp bebek, saç ekimi, diş ve 

fizik tedavi gibi seçili alanlarda 

dijital pazarlama faaliyetlerine 

başlayacağına da dikkat çeken 

Dr. Ahmet Savaşan, “hedefimiz, 

konseyimizin uluslararası plat-

formda yürüttüğü çalışmalar ve 

ilk olarak ITB Berlin’de tanıtımını 

yaptığımız dijital sağlık turiz-

mi platformu sayesinde Kuzey 

Kıbrıs’ta sunulan sağlık turizmi 

ürünlerini çok daha etkin bir şe-

kilde tanıtıp pazarlamak ve 2023 

yılında sağlık turizmi gelirlerin-

de % 50, istihdamda ise %20 artış 

elde etmektir” şeklinde konuştu.

+90 392 444 60 60
+90 392 371 40 00 w w w. n o y a n l a r . c o m

BUGÜN
Yatırım Yapın

£190,000 ‘DEN

 BAŞLAYAN FİYATLARLA

YARIN 
Kazanın

Şavaşan: Hedefimiz Sağlık 
Turizmi gelirlerinde %50, 

istihdamda %20 artış
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Kediler Hakkında Az Bilinen 15 
İlginç Bilgi! Dünya üzerinde 34 
değişik ırktan 500 milyondan fazla 
evcil kedi bulunmaktadır. Kedilerin 
kendilerine özgü fiziki özellikleri ve 
karakterleri bulunmaktadır 

1. Kedilerin kalbi insana oranla 
yaklaşık 2 kat daha hızlı atmak-
tadır

Yavru kedilerde nabız dakikada 
170-200 arasında atarken, yetişkin 
kedilerde ise bu sayı 120-140 ara-
sındadır. Bu sayı insanlarda 60-100 
arasında normal kabul edilmekte-
dir.

2. Kediler de insanlar gibi rüya 
görürler!

Evet kedilerde tıpkı insanlar 
gibi uyuduklarında düş görebilir-
ler. 1954 yılında Fransız nöroloji 
alanı bilim adamı Michel Jouvet ve 
çalışma arkadaşlarının kedilerin 
uykularında rüya bölümü olan 
rem bölgelerine müdahale ederek 
kedilerin kafalarını kaldırdıklarına, 
avlanırken yaptıklarını hareketleri 
sergilemelerine ve şahit olmuşlar-
dır.

3. Kediler 200 derecelik görüş 
açısına sahiptirler

İyi bir avcı olarak tanıdığımız 
kedilerin görüş açıları insanlara 
kıyasla değişiklik göstermektedir. 
İnsanlarda ileriye doğru görüş açısı 
180 derecedir. Yani kediler insana 
oranla daha geniş bir görüş açısına 
sahiptir.

4. Kediler deniz suyunu içebi-
lirler

Genetik sentez yapıları ve organ 
fonksiyonları kedilerin deniz suyu-
nu içmelerine imkan verebilir. Ge-

lişmiş böbrek yapıları deniz suyunu 
kolayca filtreleyebilir.

5. Kedilerin duyma fonksiyon-
ları oldukça iyi çalışır

Kediler köpeklerden ve insanlar-
dan daha iyi kulak yapısına sahip-
tirler. Bu gelişmiş kulak yapıları 
sayesinde bizim duymadığımız 
çoğu sesi duyabilirler. Bu sebeble 
kedinizle yüksek sesle konuşma-
nız onu tedirgin edebilir ve strese 
sokabilir. Kedinizle yumuşak ve 
fısıltılı seslerle konuşmanız onun 
çok hoşuna gidecektir.

6. Kediler, insanlara oranla ka-
ranlıkta 5 kat daha iyi görürler

Kedilerin avcı özelliklerinden 
yazımızda bahsetmiştik. Gelişmiş 
gözleri hem karanlıkta hem de 
aydınlıkta rahatça avlanabilmesine 
olanak verir. Az ışıkta görüşü ko-
laylaştıran çubuk hücreleri insana 

oranla çok daha fazladır. Bu fark ke-
dilerin en düşük ışıkta en iyi görüşü 
yapmalarına olanak sağlıyor.

7. Van Kedisi hariç kediler su-
dan korkarlar 

Kediler banyo yapmayı ve yüzme-
yi sevmezler. Bunun sebebi çoğun-
lukla yavru iken maruz kaldıkları 
travmatik sebepler olabilir. Bütün 
gün kendini temizleyen titiz huy-
ları da böyle hissetmelerine sebep 
olabilir. Fakat Van Kedisi bu gruba 
dahil değildir. Dünyada sadece Van 
denizi havzasında yaşayan bu kedi 
türü aynı zamanda iyi bir yüzücü-
dür.

8. Kedi ve insan beyni fiziksel 
olarak %92 oranında benzerlik 
gösterir

Bilimsel araştırmalara göre 
kedilerde tıpkı insanlar gibi loblar 
ve kıvrımlar bulunmaktadır. Fakat 
daha küçüktür. Bütün bu özellikle-
rinden dolayı genetik olarak insan 
beynine en çok benzeyen beyin 
kedilere aittir.

9. Kedileri kısırlaştırma ame-
liyatı ortalama ömrünü %60 
oranında arttırmaktadır

Çoğu insan kısırlaştırma hakkın-
da yanlış bilgilere sahiptir. Kedileri 
kısırlaştırmak olumsuz bir işlem 
değildir, aksine sağlıkları için bir-
çok katkısı vardır.

10. Dilleri ‘’tatlı’’ şeyleri anla-
yamazlar

Dillerindeki reseptörler tatlı ve şe-
kerli gıdaları algılayamaz. Yani tatlı 
duyuları yoktur.

11. Ömürlerinin %60’ı uyku ile 
geçer

Her kedi sahibine bu madde çok 
tanıdık gelecektir. Gün içerisinde 
yaklaşık 15 saatini uyuyarak geçiren 
kediler ‘’uykucu’’ lakaplarını almış-
lardır.

12. Kediler sağlığa yararlıdır
Yapılan araştırmalara göre kediler;
• Kalp krizi riskini düşürme,
• Baş ağrısını giderme,
• Kemik ve eklem ağrılarını azalt-

ma,
• Tansiyonu dengeleme,
• Kırık ve çıkıkların hızlı iyileşme-

si gibi bir çok faydası bulunmakta-
dır.

13. Kedilerin kemik sayısı in-
sandan fazladır

Bir insanda 206 adet kemik ve 
33 omurga bulunurken, kedilerde 
bu sayı 290 kemik 60 adet omurga 
şeklindedir.

14. Kedilerin burun yüzeyleri 
benzersizdir

İnsanlardaki parmak izi nasıl 
benzersiz ise kedilerinde burunla-
rı öyledir. Dünyadaki her kedinin 
burun yüzeyi birbirinden farklıdır. 
İnsanlardaki parmak yüzeyinde 
bulunan kıvrımlar ve çukurların bir 
benzeri kedilerin burunlarında da 
bulunmaktadır.

15. Kediler dünyanın en sevimli 
canlılarıdır

 Her kedi sahibinin bildiği bu özel-
lik onlara olan sevgimizin bir sebebi 
gibidir. Kendilerine has karakterleri 
ve değişken davranışları onları an-
lamamızı zorlaştırır. Onları çözmeye 
çalışırken aynı zamanda sevdiğimizi 
anlarız. Birbirinden ilginç özellikleri 
her gün biraz daha bağımızı güçlen-
dirmektedir.

Kediler hakkında az bilinen 15 İlginç bilgi
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Avustralya’nın Queensland eyale-
tini etkisi altına alan şiddetli yağışlar 
ve sel nedeniyle çok sayıda çiftlik 
hayvanının telef olduğu bildirildi.

ABC News’in haberine göre, sakin-
leri tahliye edilen Queensland eya-
letinin kuzey bölgelerinde telef olan 
birçok çiftlik hayvanı sular üzerinde 
yüzüyor.

Bölgede tahliye görevi yürüten 
helikopter pilotu Jack Clarke, sularda 
birçok hayvan leşi gördüğünü belirte-
rek, “Felaket boyutlarında bir büyük-
baş hayvan kaybı görüyorum. Sığırlar 
günlerdir sularda yüzüyor. Binlercesi 
kendilerini kurtarmaya çalışıyor 
ve birbirlerini eziyorlar.” ifadelerini 
kullandı.

Clarke, bölgede mahsur kalan 
hayvanlara havandan yiyecek atmaya 
çalıştıklarını kaydederek, “Burası bir 
içdeniz. Hayvanlar için biraz kuru 
ot bırakmaya çalıştık ancak bıraka-
cak bir yer bulamadık. Her yer suyla 
kaplı.” dedi.

Bölgeye ulaşım sağlamak hafta-
lar alabilir

Kuzey Bölgesi Acil Durum Yönetim 
Koordinatörü Elliott Dunn yaptığı 
açıklamada, önceliklerinin selden 
etkilenen bölgelere acil ihtiyaç teda-
riki olduğunu söyleyerek, “Maalesef, 
asıl yapılacak işe henüz başlayama-
dık. Temizlik çalışmaları yapmak 
için bu bölgelere gerekli araç gereci 

aktarmak haftalar sürecek.” ifadesini 
kullandı.Bölgedeki birçok büyükbaş 
hayvan çiftliğinin sellerden etkilen-
diğini kaydeden Dunn, helikopterler-
den, su üzerinde yüzen birçok hayvan 
leşinin rapor edildiğini ve sellerin 
toplu hayvan ölümlerine yol açtığını 
söyledi.

Sel sularındaki timsahlar bölge 
halkını tehdit ediyor

Bölge sakinlerini suya girmemeleri 
konusunda uyaran Dunn, sel sula-
rında birçok timsah bulunduğunu 
saptadıklarını aktardı.

Dunn, çamurlu sel sularında görül-
mesi zor timsahların, hayvanlarını 
kurtarmak için hayatlarını riske atan 

çiftçileri tehdit ettiğini söyledi.
Hayatlarını kurtarmak için yüksek-

lere sığınan bölge sakinlerinden Sha-
non Campu, geride kalan hayvanların 
görüntülerinin acı verici olduğu söyle-
yerek, “Ağladıklarını duyabiliyorsu-
nuz, çünkü üşüyorlar ve hayatlarını 
kurtarmaya çalışıyorlar. Ancak onlar 
için yapabilecek çok fazla bir şey yok.” 
dedi. Bir diğer bölge sakini Shannon 
Moren, aile çiftliğindeki hayvanlarının 
boyunlarına kadar suda olduklarını ve 
birçoğunun leşinin su üzerinde yüz-
mesinin üzücü olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki büyük bir çiftliğin sahibi 
Sam Daniels ise 10 bin büyükbaş hay-
vanın telef olacağını tahmin ettiklerini 
söyledi.

Avustralya’daki sellerde 
çok sayıda büyükbaş 

hayvan telef oldu

95. Oscar Ödülleri 
sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve 
sinema dünyasının en prestijli ödül-
lerinden olan 95. Akademi Ödülleri’ni 
kazananlar belli oldu. 95. Oscar Ödül 
Töreni, ABD’nin Los Angeles kentin-
deki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlendi. 
Törenin sunuculuğunu komedyen 
Jimmy Kimmel üstlendi.

En İyi Film ödülü “Everything 
Everywhere All At Once”a gitti. Film 
toplam 7 ödül aldı.

Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli 
bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın 
Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh 
aynı zamanda Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’nın (UNDP) İyi 
Niyet Elçisi.

Kırmızı halı yoktu
Katılımcıların törene gelişlerinde 

üzerinde yürüdükleri geleneksel 
kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi 
halının kullanılması dikkati çekti.

Törende bazı ünlüler, mavi kur-
dele takarak BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliğinin (UNHCR) “Sığınma-
cılarla Birlikteyim” kampanyasına 
destek verdi.Şarkıcı Rihanna ve Lady 
Gaga törende sahne aldı. Lady Gaga 
törenin başında giydiği kıyafetini 
değiştirerek sahneye kot pantolon ve 
tişört ile makyajsız olarak çıktı.

Geçen sene canlı yayında sunucu 
Chris Rock’ı tokatlayarak törenin 
gündemine damga vuran oyuncu 
Will Smith ise seyirciler arasında yer 
alamadı. Smith’in bu olay nedeniyle 
10 yıl boyunca Oscar Ödül törenine 
katılımı yasaklanmıştı.

95. Oscar Ödüllerinin kazanan-
ları şunlar oldu:

- En İyi Film: “Everything Everyw-
here All At Once”

- En İyi Kadın Oyuncu: Michelle 
Yeoh, “Everything Everywhere All At 

Once”
- En İyi Erkek Oyuncu: Brendan 

Fraser, “The Whale”
- En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve 

Daniel Scheinert, “Everything Ever-
ywhere All At Once”

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: 
Jamie Lee Curtis, “Everything Ever-
ywhere All At Once”

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke 
Huy Quan, “Everything Everywhere 
All At Once”

- En İyi Uluslararası Film: “All Quite 
On The Western Front” (Almanya)

- En İyi Özgün Senaryo: “Everything 
Everywhere All At Once”

- En İyi Uyarlama Senaryo: “Women 
Talking”

- En İyi Belgesel: “Navalny”
- En İyi Kısa Belgesel: “The Elep-

hant Whisperers”
- En İyi Animasyon Filmi: “Pinocc-

hio”

- En İyi Sinematografi: James 
Friend, “All Quite On The Western 
Front”

- En İyi Görsel Efekt: “Avatar: The 
Way of Water”

- En İyi Film Kurgusu: “Everything 
Everywhere All At Once”

- En İyi Film Müziği: “All Quite On 
The Western Front”

- En İyi Özgün Şarkı: RRR, “Naatu 
Naatu”

- En İyi Ses Kurgusu: “Top Gun: 
Maverick”

- En İyi Yapım Tasarımı: “All Quite 
On The Western Front””

- En İyi Kısa Film: “An Irish Good-
bye”

- En İyi Kısa Animasyon: “The Boy, 
The Mole, The Fox and The Horse”

- En İyi Kostüm Tasarımı: “Black 
Panda: Wakanda Forever”

- En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: 
“The Whale”
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Doğal depamin kaynağı: Taze bakla
Malzemeler
½ kilo taze bakla
Su Tuz Zaeytin yağı
Limon
1-2 diş sarımsak
Taze nane
2-3 enginar kafası

Bakla alırken, lekesiz, canlı, yeşil renkli ve sert 
olanlarını seçin. Taze fasulye gibi ortadan ikiye 
bölüp tazeliğini kontrol edin. Buzdolabında, poşet 
içinde 1-2 gün taze olarak saklayabilirsiniz. Pişirdi-
ğinizde hemen tüketin.

Yapılışı
Baklaları yıkadıktan sonra ayıklayınız. Bir 

tencereye üzerini geçecek kadar su koyup, haşla-
yınız. Haşlandıktan sonra suyunu süzerek, servis 
tabağına alınız. Zeytinyağı, limon, tuz ekleyerek 
servise hazır ediniz. Taze naneleri de ister üzerine 
süs, isterseniz ince ince kıyıp içerisine serpebilir-
siniz.  Eğer daha sonra haşlayacaksanız, kararma-
ması için, bakla ve enginar kafalarını, limonlu suda 
bekletiniz. Afiyet olsun.  

Baklanın faydaları
Vitamin ve protein açısından son derece zengin 

bir besin olan baklanın taneleri tazeyken yeşil, 
kuruyunca kahverengidir. Kuru Bakla, taze baklaya 
göre daha besleyicidir. Kuru baklanın 100 gramında 
yaklaşık olarak 26 gr. protein, 58 gr. karbonhidrat 
ve 341 kalori vardır. Ayrıca bakla B1, B2, B6 ve K 
vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve magnezyum 
mineralleri açısından da oldukça zengindir.

Bakla, her yerde yetişir. Çiçekleri, unu, kabuğu 
kullanılır. Gıda yönünden çok zengindir. Baklanın 
taze olanının faydaları daha çoktur. Hazmı kolay, 
besleyici bir bitkidir. Çiçekleri zamanında, gölgede 
kurutulur ve kapalı kutularda saklanır. Uzmanlar, 
baklayı pişirdiğiniz gün tüketmenizi öneriyor. Bir-
kaç gün bekleyen bakla yemeği, karaciğeri yoruyor. 
Vücutta su tutma özelliği var. 4-7 yaş çocuklarda 
çok fazla tüketilmemesi gerekiyor. Ancak tüm bu 
yan etkilerine rağmen, sağlık için son derece yarar-
lı. Sadece çok sık tüketmemek gerekiyor.

Kırmızı etten uzak durması gerekenler için bakla, 
çok işlevseldir. İçinde bol miktarda protein, azot ve 
kalori bulunur.

Birçok hastalığa yararlı
Doğal depamin kaynağıdır. Depamin eksikliği, 

Parkinson hastalığına yol açar. Lutein içeriğinden 
dolayı gözler için faydalıdır. Kötü kolesterolü düşü-
rür. Kan şekerini düzene sokar. Bağırsak düzensizli-
ğine iyi gelir. Hemoroit ve kabızlığa iyi gelir. Demir 
ve kalsiyum mineralleri açısından zengindir. Bol 
miktarda A, C, B ve B2 vitaminleri içerir. İdrar yol-
larını temizler. Bağırsak parazitlerini düşürür. Baş 
ağrısına iyi gelir. Yüksek albümün içerir. Böbrek 
kumları için tedavi edicidir. Cilde iyi gelir. Böbrek 
ağrılarını dindirir. Böbrek iltihaplarını giderir.

Böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardım-
cı olur. Lumbago, romatizma, siyatik ve dolama 
şikayetlerini giderir. 

Spring has come to Cyprus
The Island has turned into Paradise!
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It was a dream that came true: 
Zagidas Cafe & Patisserie

Zagidas Cafe & Patisserie 
opened in İskele Long Beach 
on the 8th of March, Interna-
tional Women’s Day, under 
the management of Zarif No-
yan.

Zagidas Cafe & Patisserie 
Director Zarif Noyan said in 
her statement that they aim 
to offer European cake va-
rieties, both taste and com-
fort to their customers with a 
unique concept.

The establishment, which 
has added colour  to the pier 
area and carries quality to Za-
gidas Cafe & Patisserie, has 
brought a wonderful place 
designed in the tones of pink. 
Zarif Noyan expressed that 
she made a dream come true 
and thanked all her guests 
who attended the opening.
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Spring has come to Cyprus
The Island has turned into Paradise!

Almond trees turned white like a bride, flying butterflies, and chir-
ping birds gave the good news of spring when the island of Cyp-
rus is the most beautiful. Colorful daisies, tulips and hundreds of 

flowers turned Northern Cyprus into a paradise.
Spring, the most beautiful season of 

the island of Cyprus, said hello with the 
arrival of March. On the island adorned 
with flowers of all colors, almond trees 
turned white like a bride. The Cyprio-
ts, accustomed to collecting crowbar, 
stewardess, blackthorn, Ayrelli or gon-
nara in the spring, took advantage of 
the spring weather and left themselves 
to the plains and countryside. Especi-
ally on the weekends, the villagers and 
children selling daffodils and daffodils 
on the roadside became a kind of har-
binger of spring.

The fields are covered with color-
ful flowers

The unforgettable flowers of the Cyp-
rus spring, the yellow daisies, covered 
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 No-
vember and give the first good news 
of the next spring in autumn. The lush 
tulips, which bloom from March to Ap-

ril and then dry out, are the most inte-
resting of the spring plants. Mountain 
tulips, which decorate humid and high 
places, are enough to make nature lo-
vers happy with their red, pink, lilac 
and bluish purple colours. Now barley 
flowers are on the green fields ready to 
spread like a blanket.

Bird and butterfly paradise
Along with the flowers, the butterf-

lies showed themselves in these bea-
utiful spring months. As you walk, you 
realize that they are flying, accompan-
ying you. 52 different types, 5 of which 
are epidemic, 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. Here, bre-
eds such as Squacco, Herons, Purple, 
Warbler, Great Reed, Little Crake, Bit-
tern, Bonellis and Eagles are found.
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Gizem and İlke Davulcu couple 
created their own brand by adop-
ting and producing olive trees 
inherited from their grandfather in 
order to take root further in the lan-
ds they live in. Producing products 
such as olives, çakistes and olive oil 
under the brand of Davulcu Olive 
Oil, the couple prefers scientific 
methods in order not to damage 
the tree during the harvest period 
and to obtain quality products.

    Gizem and İlke Davulcu couple, 
in an interview with North Cyprus 
UK Newspaper, talked about the 
process from production to sales 
and gave the message “We protect 
our country by producing”.

QUESTION: While briefly tal-
king about yourself, could you 
also tell us how Drummer Olive 
Oil came to life?

İLKE D.: Me and my wife Gizem, 
we are journalists. In fact, both of 
us are well-trained teachers, but we 
have been working as a journalist 
for years because we could not find 
a job. We have twins. We want to le-
ave a real legacy for them. We took 
care of the olive trees we inherited, 
and additionally planted new olive 
tree saplings. Olive cultivation is 
a legacy from our family’s past. 
Our trees in the village of Kalavaç, 
leaving behind 70 years of defects, 
have approached almost a century. 
Now, we, as Drumcu Olive Oil, 
bring our products to more people.

    We are trying to continue the 
art of growing olive trees and obta-
ining oil from their fruit, which our 
grandfathers made with love and 
devotion, in the same naturalness 
and quality.

QUESTION: Davulcu Olive Oil 
ürünlerini nerede bulabiliriz, 
nasıl sipariş verilebilir?

GİZEM D.: Bizler çok kazanma 
içgüdüsünden arınıp müşterileri-
mize kaliteli ürünler sunuyoruz. 

Bu hedefi gerçekleştirebilmek için 
özellikle marketlere girmeden 
satışlarımızı sadece online veya 
telefonla kabul ediyoruz. Aldığımız 
siparişe göre üretim yapıyoruz. 
Toptan satışı reddeden bir yapıda-
yız. Çünkü herkesin bu mucizevi 
yağı sofrasına koymasını ve tüket-
mesini istiyoruz. Sipariş hattımız, 
+905488391403, Facebook sayfa-
mız ‘Davulcu Olive Oil’, Instagram 
hesabımız ise ‘davulcuoliveoil’ dir.
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içgüdüsünden arınıp müşterileri-
mize kaliteli ürünler sunuyoruz. 
Bu hedefi gerçekleştirebilmek için 

özellikle marketlere girmeden 
satışlarımızı sadece online veya 
telefonla kabul ediyoruz. Aldığımız 
siparişe göre üretim yapıyoruz. 
Toptan satışı reddeden bir yapıda-
yız. Çünkü herkesin bu mucizevi 
yağı sofrasına koymasını ve tüket-
mesini istiyoruz. Sipariş hattımız, 
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mız ‘Davulcu Olive Oil’, Instagram 
hesabımız ise ‘davulcuoliveoil’ dir.

QUESTION: Where can we find 
Drumcu Olive Oil products, how 
can I order?

GİZEM D.: We are free from the 
instinct of earning a lot and offer 
quality products to our customers. 
In order to achieve this goal, we 
only accept our sales online or by 

phone, especially before entering 
the markets. We manufacture ac-
cording to the order we receive. We 
are a structure that refuses who-
lesale. Because we want everyone 
to put this miraculous oil on their 
table and consume it. Our order 
line is +905488391403, our Facebo-
ok page is ‘Drumcu Olive Oil’, and 
our Instagram account is ‘davulcu-
oliveoil’.

QUESTION: What are your 
production conditions and met-
hods?

İLKE D.: We prefer scientific met-
hods. During the harvest season, 
the olive harvesting machines that 
are currently in fashion throughout 
the country actually damage the 

They took care of the 70-year-old olive trees in the village of Kalavaç 
and turned the family heritage of olive cultivation into a brand.

They took care of 
the ancestral trees

olive tree and its fruit. Dropping the 
fruit by hitting it causes the olive 
to produce acid immediately. This 
seriously affects the production qu-
ality negatively. Many articles have 
been published on this subject. The 
healthiest harvesting method is by 
hand and shaking method. Howe-
ver, in today’s world, these metho-
ds are not preferred due to reasons 
such as earning a lot and increa-
sing the profit rate. We preferred 
to produce by collecting our fruits 
one by one by hand. Of course, we 
are of good quality when compared 
to the products on the market. We 
have quality olive products in our 
country. I recommend that all our 
people prefer local and really high 
quality products.

QUESTION: What can you say 
about your olive oil production?

İLKE D.: The pressing process 
is the most important process. Re-
gardless of the amount of harvest, 
we produce daily, every day. For 
example, 3 people can harvest a 
maximum of 100 kilos of olives per 
day by hand. We keep the harvest 
time around 3 hours due to scien-
tific methods. This is because the 
olive starts to produce acid after 4 
hours. Therefore, we obtain our oil 
by cold pressing technique within 
4 hours. We try to keep the acidity 
of our oil below 0.8. Our extra virgin 
olive oils are prepared by hand-pi-
cking and squeezing the olives 
that have reached harvest maturity 
without being damaged. Thus, we 
produce by preserving the aroma, 
smell and valuable vitamins of 
olives unique to Cyprus.

QUESTION: What is the level of 
interest in your products?

GİZEM D.: Our people trust us 
because of our strictness in our 
production standards. You can find 
the products of boutique busines-
ses similar to ours, which produce 
in Europe, only in pharmacies. 
We are working hard to meet the 
demands for olive oil. That’s why 
we thank everyone who supported 
us. In order to raise awareness of 
our customers, we explain the sto-
rage methods. Olive oil should be 
stored in glass or steel containers. 
Most importantly, olive oil should 
be stored in a dark environment to 
preserve its minerals.

QUESTION: Finally, what 
would you like to say…

İLKE D.: The olive tree, also 
known as the ‘Tree of Eternity and 
the Lord of the Trees’, is a historical 
tree. The fact that it is the tree on 

which the most legends have been 
created in the history of humanity 
shows the value given to the olive 
tree in the world. Real olive oil has 
been proven to have hundreds 
of benefits. It is used as a natural 
medicine in many countries aga-
inst diabetes, blood pressure and 

cancer diseases, which are com-
mon in our country. We produce 
with our nearly 400 domestic olive 
trees with the argument of ‘zero 
medicine, zero chemical’. We have 
natural olive trees, one of the best 
in the world, growing on our island. 
For this reason, we should focus on 

solving problems such as branding 
and getting a place in the market.

As the grandchildren of a family 
that grew up among olive trees, 
we share with our people what has 
been entrusted to us. Most impor-
tantly, we think that we protect our 
country by producing.
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One of the most important 
historical values of Famagus-
ta, the 725-year-old Mulberry 
Tree (also known as Cümbez) 
continues to exist in all its 
glory in the historical Namık 
Kemal Square, in the court-
yard of the Lala Mustafa Pasha 
Mosque.

The tree, which comes from 
the tropical lands of Africa, 
grows naturally in only a few 
regions in the world, and the 
island of Cyprus is one of 

these regions, is among those 
known to symbolize rebirth, 
according to rumours. The 
tree, which takes on a dead 
appearance by shedding all its 
leaves during the winter mont-
hs, comes back to life with its 
lush leaves with the approach 
of spring.

Art Historian Yusuf Örs gave 
information about the history 
of the tree. Yusuf Örs stated 
that Mulberry is mentioned 
as a kind of wild fig grown in 

tropical regions in the litera-
ture, and that there are a few 
examples in our country, and 
the trunk of this tree, which 
was planted in the courtyard 
of the mosque in 1298 during 
the construction of the Lala 
Mustafa Pasha Mosque, is 
after 2.70 meters. He stated 
that it was divided into seven 
branches.

Mulberry, the oldest known 
and living tree in Cyprus, bears 
fruit seven times a year. Emp-

hasizing that Mulberry, which 
is known as a sacred tree and 
bears fruit for 12 months a 
year, has become the symbol of 
Famagusta, Örs said, as Always 
Friends Group, they coopera-
ted with Istanbul University 
Faculty of Forestry in 2016 to 
prepare a report on the main-
tenance of the tree and since 
then, the tree has become the 
symbol of Famagusta. He sta-
ted that the tree is still existing 
in a much healthier way.

The oldest tree in Cyprus: 
The Mulberry Tree




