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Kapak konuğumuz ‘İyilik insanı’

“Adaletsizliğe hep karşı çıktı, 
barışı her zaman savundu”

Dr. Teoman Sırrı
Dr. Teoman Sırrı, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk-

ler tarafından ‘iyilik insanı’ olarak tanınıyor. İngiltere 
Kraliçesi II. Elizabeth’ten ödüllü Kıbrıslı Türk Dr. Te-
oman Sırrı (MBE), hem Londra’da hem de Kuzey Kıb-
rıs’ta birçok insana yardım elini uzattı.

Kasım ayında yapılan Mağusalılar Dayanışma Balo-
su’nun tarihi de, Sırrı’nın doğum gününde düzenlene-
rek, kendisine jest yapılmıştı. 

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ile eşi 
Meral Eroğlu’nun da onur konuğu olduğu balo, dokto-
run doğum günü kutlamasına dönüşmüştü. 

Doktorun o gece aldığı en güzel hediye ise, Euromed 
Taşımacılık Şirketi Direktörü Hasan Gazi’nin hazırlat-
mış olduğu ‘Garga Pastası’ olmuştu. Doktor Garga’yı 
kimsesine yedirmedi, partiden sonra evine götürüp  kos-
koca ‘Garga Pastası’nı tek başına afiyetle yedi...

CTP Londra Dayanışma Derneği eski başkanı, Kıbrıs Türk Demokrasi 
Derneği ve Kıbrıs Türk Toplum Merkezi eski yöneticilerinden İlker Kılıç, 
törenle anıldı

İngiltere’de her yıl sonunda hiz-
metlerinden dolayı Kraliçe II. Eli-
zabeth tarafından Britanya İmpa-
ratorluk Nişanı ile ödüllendirilecek 
olan bin 097 kişinin yer aldığı isim 
listesinde bu yıl Hackney Belediyesi 

Meclis Üyesi 27 yaşındaki Mete Ço-
ban, ısıtma ve sıhhi tesisat endüst-
risinde kadınlara 
hizmetinden dolayı 
58 yaşındaki Hati-
ce Hasan da var.

6

Kraliçe’den 2 Kıbrıslı Türk’e 
İmparatorluk Nişanı

22

kalitesiyle 
fark yaratıyor

Başarılı bir yıl geride kaldı

Akol Grup ailesi, yeni yıl yemeğinde buluştu
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13 Mart’ta “Birlik ve 
Beraberlik” balosu var

Kıbrıs Türk 
Gençlik 
Birliği 
İngiltere, 
İngiltere’de 
yaşayan 
Kıbrıslı 
Türkleri bir 
araya getiriyor

İngiltere’de doğup büyüyen, oku-
mak veya yaşamak için Kıbrıs’tan ge-
len gençleri örgütlemek ve Kıbrıs Türk 
kimliğine sahip çıkma misyonuyla 21 
Ekim 2018’de kurulan Kıbrıs Türk 
Gençlik Birliği İngiltere, 13 Mart Cuma 
2020’de ‘Birlik ve Beraberlik Balosu’ 
düzenliyor.

İngiltere’deki gençleri ve büyükleri 
bir araya getirecek baloda, birlik ve be-
raberlik vurgusu ön plana çıkarılacak.

Birlik yönetimi, “Uzun yıllardan 
sonra İngiltere’deki gençler örgütlenip, 
asimilasyon sürecine karşı mücadele 
etmek adına kimliğine ve kültürüne sa-
hip çıkmaya çalışıyor. KTGBİ olarak 
gençlerimizin aidiyet duygusunu pekiş-
tirmek için farklı alanlarda çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz ve sizlerin desteğiyle 
bunu başarıyoruz” diyerek 13 Mart’ta 
düzenlenecek baloya, İngiltere’de ya-
şayan Kıbrıs Türk halkını, sivil toplum 
örgütlerini ve iş insanlarını davet etti.

Birlik yönetimi ayrıca kendilerine 
her zaman destek veren, balonun da 
ana sponsoru olan Cyprus Paradise ve 
Muhammet Yaşarata’ya, HeyPrint Di-
rektörü Yılmaz Özyiğit’e katkılarından 
dolayı teşekkür etti.

Baloyla ilgili “+447594507041 (Na-
fiya Horozoğlu)” ile “+447832913868 
(İsmayil İbrahim)”  telefon numarala-
rından detaylı bilgi alınabilir. 
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“Adaletsizliğe hep karşı çıktı, 
barışı her zaman savundu”

CTP Londra Dayanışma Derneği eski başkanı, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği ve 
Kıbrıs Türk Toplum Merkezi eski yöneticilerinden İlker Kılıç, törenle anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi 
(CTP) Londra Dayanışma Der-
neği’nin uzun yıllar başkanlığını 
yapan, Kıbrıs Türk Demokrasi 
Derneği ve Kıbrıs Türk Toplum 
Merkezi eski yöneticilerinden İlker 
Kılıç, Haringey’deki Kıbrıs Türk 
Toplum Merkezi’nde düzenlenen 
törenle anıldı. 

27 Eylül 2019’da hayata gözleri-
ni yuman İlker Kılıç’ın anma gü-
nüne kalabalık bir topluluk katıldı. 

Geçtiğimiz yıllarda hayatını 
kaybeden Kıbrıs Türk Demokrasi 
Derneği eski başkanı Hasan Raif 
ve CTP Londra Dayanışma Der-
neği eski yöneticilerinden Hulus 
İbrahim de anma gününde unutul-
madı. İlker Kılıç’ın anma gününe 
Hasan Raif’in oğlu Mehmet Raif 
ve İlker Kılıç’ın yeğeni Hamza Ir-
kad da katıldı.

İlker Kılıç’ın dostları törende, 
Kılıç’ın barış, demokrasi, Kıb-
rıs’ta bulunacak çözüm ve federal 
Kıbrıs adına yaptığı mücadeleyi 
anlattı. 

CTP UK Başkanı Cemal Arkut 
da, “Kılıç eşitsizliğe, adaletsizliğe 
hep karşı çıktı ve barışı her zaman 

savundu. İlker Kılıç’ın onurlu ya-
şam mücadelesini saygıyla selamlı-
yorum” dedi.Kıbrıs Türk Toplum 
Merkezi Başkanı Niyazi Enver ise, 
“İlker dostumuz güzel bir insandı. 
Onun meşalesini taşıyabilirsek ona 
en güzel fatihayı okumuş oluruz” 

şeklinde konuşurken Kıbrıs Türk 
Demokrasi Derneği Başkanı Der-
man Saraçoğlu, “Kıbrıs’ta birle-
şik federal bir ada mücadelesinde 
İlker Kılıç mihenk taşıdır” dedi ve 
Kılıç’ın barış mücadelesine verdiği 
katkıları anlattı.
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Starzer Mobilya, kalitesiyle fark yaratıyor
Erbatu Group of Companies bünyesinde 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren 

Starzer Mobilya, son teknoloji makineleriyle muhteşem mobilyalar üretiyor
Kuzey Kıbrıs’ta, Erbatu Group of 

Companies bünyesinde 2003 yılında bu 
yana faaliyet gösteren Starzer Möble 
Artvizyon, tam donanımlı ve son tek-
noloji ürünü makineleriyle muhteşem 
mobilyalar üretiyor. 

Starzer Mobilya, ev ve işyerlerinde 
baştan aşağı tüm dekorasyonu modern 
bir şekilde müşterilerine sunabiliyor. 
Ahşapla ilgili akla gelen her şeyi ürete-
bilen Starzer Mobilya, özellikle müşte-
rilerinin güvenine oldukça büyük önem 
veriyor. 

Şirketin kurucu Direktörü Ramazan 
Karataş, kendilerinin her zamanki en 
büyük çabalarının insanların Erbatu’ya 
olan sonsuz güveninde zerre kadar sap-
ma olmamasını sağlamak olduğuna 
dikkat çekiyor. 

Karataş: Starzer başarılı 
bir şekilde yol alıyor

Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e 
konuşan Starzer Möble Artvizyon 
Kurucu Direktörü Ramazan Karataş, 
Strazer’in 2003-2004 yıllarında kurul-
duğunu söyledi. Erbatu Group olarak 
mobilya sektörüne girme amaçlarının 
kaliteli mobilya seçeneklerini insan-
larımıza sunmak olduğunu ifade eden 
Karataş, aynı zamanda bir diğer amaç-
larının ise şirketleri olan Erbatu Cons-
truction’ın mobilya işlerinde istedikleri 
kaliteyi kendi elleriyle yakalamak ol-
duğunu bildirdi. 

Ramazan Karataş, Starzer’in geride 
bıraktığı zaman içerisinde tam bir mar-
ka haline geldiğini ve başarılı şekilde 
geleceğe doğru yol almaya devam etti-

ğini dile getirdi. 
Strazer Mobilya’nın üretildiği fabri-

kalarında son teknoloji makineler kul-
landıklarına dikkat çeken Karataş, “Son 
teknoloji ürünü olan makinelerimizle 
çok hızlı şekilde çok kaliteli mobilya-
lar üretebiliyoruz. Araştırmalarımıza 
göre tüm adamızda (Kıbrıs) en kaliteli 
ve teknolojik donanım olarak en ileri 
seviyedeki makineleri Starzer Mobilya 
kullanıyor” dedi. 

Ramazan Karataş konu ile ilgili açık-
lamasına şöyle devam etti:

“Fabrikamızda sınırsız bir iş kapa-
sitesi mevcuttur. Makinelerimizi 2 yıl 

önce geliştirmeye başladık. Bu yatırım-
ları da Kapalı Maraş’ın açılması ümi-
diyle yaptık. Yatırımlarımız 3 milyon 
TL civarındadır. Fabrikamızda 15 çalı-
şanımız vardır. Makinelerimiz son tek-
noloji ürünü oldukları için 3 elemanın 
bu bölümde çalışması yeterli oluyor”. 

Türkiye’ye ihracat 
için çalışmalar var

İhracat yapabilmek için yoğun şekil-
de çalıştıklarına vurgu yapan Ramazan 
Karataş, bu konudaki çalışmalarını ge-
rek Güney Kıbrıs gerekse de Türkiye 
için yürüttüklerini aktardı. 

“Bu konuda bir arkadaşımız Türki-
ye piyasasına girebilmek için gerekli 
çalışmaları yapıyor. Bizim fiyatlarımız 
Türkiye piyasasının daha da altınadır. 
Aynı zamanda çok daha kaliteli mobil-
yalar üretiyoruz” diye konuşan Karataş, 
Starzer’in montaj dahil bir kapıyı 900 
TL’ye yaptığını, Türkiye’de ise bunun 
fiyatının en az bin TL olduğunu açık-
ladı. 

Starzer’e iç piyasada vatandaşların 
ilgisinden oldukça memnun olduklarını 
ifade eden Ramazan Karataş, bu konu-
daki başarılarını şu sözlerle anlattı:

“İç piyasada oldukça yoğun çalışı-
yoruz. Mağusa’dan Karpaz’a ve Yedi-
dalga’ya kadar yurdun her köşesinden 
siparişler alıyoruz. Özellikle İngilte-
re’de yaşayan insanlarımız bizden bir 
kez iş yaptırdıkları zaman siparişlerinin 
arkası geliyor. Süreklilik devam ediyor. 

Çünkü makine paktımız gerçekten so-
runsuz iş üretiyor”. 

Her türlü dekorasyon 
yapılabiliyor

Ürün çeşitliliklerine de değinen Ra-
mazan Karataş, mutfak, gardıroplar, 
büro masaları ürettiklerini, tüm bun-
ların yanında dekor yaptıklarını ve ör-
neğin bir eczane veya kefe yapılacaksa 
dizayndan mimarisine kadar her şeyi 
yapabildiklerini dile getirdi.  Bünyele-
rinde 2 İç Mimar barındırdıklarını ve 
ahşapla ilgili akla gelen her işi yapabil-
diklerini anlatan Karataş, baştan aşağı-
ya bir otelin dekorasyonunu yapabile-
cek kapasitede olduklarını kaydetti. 

Ramazan Karataş, Strazer Mobil-
ya’nın dışında kapı üretim bölümleri 
olduğunu da bildirdi ve çardak yani ka-
milya da ürettiklerini belirtti. 

Son teknoloji muhteşem makineler
Starzer Mobilya’nın CNC Makinesi-

nin robotik sistemle çalışan muhteşem 
bir makine olduğuna dikkat çeken Ka-
rataş, “Örneğin, bir kapıya bir kişinin 
resmini yapmak istiyorsunuz. Resmi 
bilgisayara yükleriz. Makine o resmi 
kapının üzerine oymasını yapar. Ardın-
dan da boyamasını yaparız” dedi. 

Camilerin dekor oyma işlerinin geç-
mişte elle yapıldığını anımsatan Ra-
mazan Karataş, CNC Makinelerinin bu 
dekor oyma işini çok daha hızlı şekilde 
elle yapılmış gibi oldukça kaliteli yaptı-

ğını anlattı. Ramazan Karataş, mobilya 
üretim tesislerindeki makineleriyle ilgi-
li detaylı bilgileri şu sözlerle paylaştı:

“Fabrikamızda kapılarla ilgili 5 adet 
makinemiz mevcuttur. Bir makinemiz 
kapıyı paneline ebatlama işini yapıyor. 
Bir makinemiz kapı kasasını çekip, fitil 
ve ayna yeri açıyor. Bir başka makine-
miz kapının birleşim yerlerini yapıyor. 
Bir makinemiz German Kapı üretiyor. 
Sıcak- soğuk pres makinemiz de var-
dır”. 

Müşterilerinin geri dönüşlerinin çok 
iyi olduğunu söyleyen Karataş, “Hiç 
sıkıntı yok demeyeceğim ufak tefek 
sıkıntılar oluyor ama biz bu sıkıntıları 
en geç 3 gün içinde gideriyoruz” diye 
konuştu.

İngiltere’deki kardeşlerimiz 
Starzer’i ziyaret etsinler

Starzer Mobilya Kurucu Direktörü 
Ramazan Karataş, sözlerine şöyle de-
vam etti:

“KKTC nüfusunun 2 katı İngilte-
re’de yaşıyor. Bizim İngiltere’de yaşa-
yan Türklerle kan bağımız vardır. Yani 
kardeşiz. Bizim kardeşlerimiz Kıbrıs’a 
geldiklerinde canı gönülden uğraya-
bilecekleri Erbatu Construction’ın bir 
başka şirketi olan Starzer Mobilya’ya 
gelip mobilyalarını gönül rahatlığıyla 
yaptırabilir. Tıpkı 20 yıldır olduğu gibi 
Erbatu her zaman güvene dayalı çalıştı. 
Starzer’de aynı kişilerin direktörlüğü 
altında çalışıyor. Bizim için güven çok 
önemlidir”. 

Kendilerinin odaklanma noktalarının 
‘güven’ olduğuna vurgu yapan Karataş, 
“Onun dışında biz para kazanmışız, ka-
zanmamışız önemli değil. Para kazan-
ma bizim için detaydır. Güven bizde her 
zaman 1 numaradır” dedi. 

Ramazan Karataş, insanların güveni-

ni kazanmanın kolay bir iş olmadığını, 
güven kazanmanın yıllar aldığını ve 
bunun için de uğraş vermek gerektiği-
ni bildirdi.  Kendilerinin her zamanki 
çabalarının insanların kendilerine olan 
güveninden zerre kadar sapma olma-
masını sağlamak olduğuna vurgu yapan 
Karataş, Erbatu ve Starzer ile insanların 
zihinlerinde bu güveni kazandıklarını 
işaret etti.

“Ramen Öğrenci Yurdu 
bir marka oldu”

Starzer Mobilya’nın yanında diğer 
şirketleri hakkında da bilgiler paylaşan 
Ramazan Karataş, şirket piramitlerinin 
en üst seviyesinde Erbatu Constructi-
on bulunduğunu ifade ederek Erbatu 
Construction’ın kaliteli projelerinin 
tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Bir diğer şirketlerinin ise Ramen Öğ-
renci Yurdu olduğuna değinen Karataş, 
Ramen Öğrenci Yurdu’nun Doğu Ak-
deniz Üniversitesi (DAÜ) Yerleşkesi 
içerisinde olduğunu bildirdi. 

550 kişi kapasitesine sahip olan Ra-
men Öğrenci Yurdu’nun yüzde 99 do-
luluk oranıyla çalıştığını belirten Ka-
rataş, diğer şirketlerinde olduğu gibi 
aynı çalışma azmiyle Ramen Öğrenci 
Yurdu’nda da başarıyı yakaladıklarını 
aktardı.  Karataş, Ramen Öğrenci Yur-
du’nun hizmette 4’üncü yılında oldu-
ğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Gerek fiyatlarımız ve gerekse de 
hizmet kalitemizle Ramen ismini bir 
marka haline getirdik. 5 yıldızlı otel 
edasıyla hizmet veriyoruz. En önem 
verdiğimiz konu hijyendir.  Özellikle 
hijyen ve güvene çok önem veriyo-
ruz. İnsanlar çocuklarını bize teslim 
ederken gönülleriyle bunu yapıyorlar. 
Yurdumuzda kalan bir öğrenci eğitim 
hayatı boyunca da yurdumuzdan ay-

rılmıyor. Bu da memnuniyetlerinin en 
büyük göstergesidir”.

Artmax’a ilgi büyük
Ramazan Karataş, 3’üncü şirketleri-

nin de Yeniboğaziçi A.Ş olduğunu dile 
getirdi. Yeniboğaziçi A.Ş isimli şirket-
lerinin büyük hedeflerle yola çıktığını 
ancak hedeflerinin bir nebze durdurul-
duğunu ifade eden Karataş, bu şirketle-
ri adına Mağusa Glapsides Bölgesi’nde 
10 dönümlük bir yer aldıklarını, bu yeri 

aldıktan bir süre sonra bölgenin sulak 
alan olduğu öne sürülerek bina yapıl-
mayacağının kendilerine bildirildiğini 
anlattı. 

Ramazan Karataş, söz konusu yere 
350-400 yatak kapasiteli sıra dışı bir 
butik otel yapmayı planladıklarını an-
cak az önce söylediği gerekçeden ötü-
rü gerekli izni alamadıklarını aktardı.  
Yine işletmeleri arasında Mağusa’da fa-
aliyet gösteren Artmax isminde bir yapı 
marketleri olduğunu anlatan Karataş, 
her türlü inşaat malzemesinin işyerle-
rinde bulunabildiğini ve fiyatlarının da 
oldukça uygun olduğunu belirtti. 

Karataş, Artmax’a yaklaşık 3 milyon 
TL yatırım yaptıklarını ve yola çok iyi 
şekilde devam ettiklerini söyleyerek sa-
tışlardan oldukça memnun olduklarını 
ifade etti. 

Ramazan Karataş, Starzer Mobil-
ya’nın dâhilinde ‘Zerdor Kapı’ işletme-
leri de bulunduğunu söyledi. 

Zerdor Kapı’nın, KKTC’nin en bü-
yük kapı üretim tesisine sahip olduğu-
nu anlatan Ramazan Karataş, Zerdor 
Kapı’nın her gün 100 kapıyı baştan 
aşağıya üretebilecek kapasite olduğunu 
ve günde yaklaşık 50 kapı üretimi yap-
tıklarını belirtti. Zerdor Kapı’yı kaliteli 
üretimi nedeniyle talebin gün geçtikçe 
arttığına değinen Karataş, kalitelerinin 
en üst seviyede olduğunu, fiyatlarının 
Türkiye fiyatlarının altında seyrettiğini 
ve iç kapılara 5 yıl garanti verdiklerini 
bildirdi.  

Starzer Möble Artvizyon Kurucu Direk-
törü Ramazan Karataş, Erbatu Group 

olarak mobilya sektörüne girme amaç-
larının kaliteli mobilya seçeneklerini 

insanlarımıza sunmak olduğunu ifade 
etti. Karataş, “Son teknoloji ürünü olan 

makinelerimizle çok hızlı şekilde çok 
kaliteli mobilyalar üretebiliyoruz.” dedi. 
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Yerel tatlar, 
Mağusa’da 

buluştu
Slow Food 30’uncu yıl kut-

laması ve 7’nci Toprak Günü 
Mağusa’da “Sanatçılar Çarşı-

sı’nda” sloganıyla kutlandı

Mağusa’da her hafta cumartesi günü 
kurulan “Sanatçılar Çarşısı”nın 7 Aralık 
Cumartesi günü farklı ziyaretçileri var-
dı. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de yer alan “Slow Food” felsefesinin 
30’uncu yılı ve 7’nci Toprak Ana Günü 
“Bizim gıdamız, bizim gezegenimiz ve 
bizim geleceğimiz” sloganıyla kutlandı. 

Sürdürülebilir gıda sisteminin önemi-
ne dikkat çeken Slow Food felsefesi, her 
yıl 7 Aralık’ta tüm dünyada kutlanıyor. 
Bununla birlikte, yerel tatların, yerelde 
üretilenin baş tacı edildiği ve gıdanın 
sağlayıcısı olan üreticinin tüketici ile 
buluştuğu, toprağın, tohumun bereketi-

Ahmet İLKTAÇ

nin konuşulduğu bir gün olarak Toprak 
Ana Günü’nün temelinde; yiyecekleri 
mevsiminde tüketmek, yerli atalık to-
hum kullanmak, insan sağlına zararlı 
yan ürünlerin kullanımından kaçınmak 
ve fazla yol kat etmemiş ekolojik çevre 
dostu yerel yiyecekleri tüketmek bulu-
nuyor. 

Kurşun: Toprağın 
bereketini taçlandıran gün 

Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e 
konuşan Slow Food Salamis Lideri 
Umut Kurşun, Terra Madre (Toprak 
Ana) Günü’nün 2009 yılından bu yana 
her yıl aralık ayında kutlanan ve topra-
ğın bereketini taçlandıran bir gün oldu-
ğunu söyledi.

Umut Kurşun, günün Slow Food fel-
sefesine inanan herkesi, gıda topluluk-
larını ve yerel otoriteleri bir araya geti-
rerek sürdürülebilir bir gıda sisteminin 
öneminin altını çizdiğini kaydetti.

Kurşun, yerel tatların, yerelde üreti-
lenin baş tacı edildiği ve gıdanın sağ-
layıcısı olan üreticinin tüketici ile bu-
luştuğu, toprağın, tohumun bereketinin 
konuşulduğu bir gün olarak Toprak Ana 
Günü’nün temelinde; yiyecekleri mev-

siminde tüketmek, yerli atalık tohum 
kullanmak, insan sağlına zararlı yan 
ürünlerin kullanımından kaçınmak ve 
fazla yol kat etmemiş ekolojik çevre 
dostu yerel yiyecekleri tüketmek üzeri-
ne hareket ettiğini bildirdi.

Slow Food Salamis olarak; Slow 
Food hareketinin doğum günü de olan, 
Slow Food felsefesinin 30’uncu yol 
kutlamaları kapsamında bu yıl 7 Ara-
lık’ta Mağusa Sanatçılar Çarşısı’nda 
DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi 
Bölümü’nün de katılımıyla günün kut-
landığını anlatan Kurşun, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Terra Madre (Toprak Ana) günü 
Slow Food gönüllüleri tarafından top-
rak ananın bereketine şükran günü ola-
rak kutlanıyor. 30’uncu yıl kutlaması-
nın sloganı ise ‘Our food our planet our 
future ( Bizim gıdamız, bizim gezegeni-
miz, bizim geleceğimizdir’. Bu gün bu 
sloganla tüm dünyada kutlanırken slow 
food otoriteleri küresel sorunlarımıza 
gıda üzerinden sorgulayıp tohumun ve 
toprağın da bereketi için küresel ısın-
maya karşı çevresel sorunlarla gıda ve 
iklim değişikliği ilişkisine dikkat çeki-
yor”.
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Sizinbir Ada’nızvar.
Burada bambaşka

bir hayat var.

Kıbrıslı Türk yapımcı ve aktör:

Mem Ferda
İN

G
İL

T
E

R
E

’D
E

K
İ 

K
IB

R
IS

L
I 

Ü
N

L
Ü

L
E

R

Londra’nın Chelsea bölgesinde 
Kıbrıslı Türk anne-babanın oğlu 
olarak 1963’te dünyaya gelen Meh-
met Ferda, 6 yaşındayken ailesiyle 
birlikte Kıbrıs’a gider. 

Mehmet Ferda, 12 yaşına geldi-
ğinde aile tekrar İngiltere’ye göç 
eder. Londra’da yeni bir hayata baş-
layan Mehmet Ferda, üniversitede 

psikoloji eğitimi aldı ve daha sonra 
da İşletme yüksek lisansı yaptı. 

Ferda, sinema ile ilgilenmeye 
başlayınca ünlü The London Aca-
demy of Music and Dramatic Art 
(LAMDA) ve Royal Academy of 
Dramatic Art’da (RADA) eğitimini 
tamamladı. Bugün Hollywood’da A 
listesinde yer alan bir aktör ve film 

yapımcısı olarak bilinen Mehmet 
Ferda, sahne ismi olarak Mem Fer-
da ismini kullanıyor.

Ferda’nın oynadığı en önem-
li filmler arasında REVOLVER 
(2005), LEGACY (2010), THE DE-
VIL’S DOUBLE (2011). Londra’da 
Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
Dalston ve Green Lanes’de çekilen 

PUSHER(2012) filminde “Hakan” 
isminde bir Türk’ü canlandırıyor. 
En son 2015 yılında Drew Barry-
more ve Toni Collette ile birlikte 
oynadığı MISS YOU ALREADY 
filmi var.

Mem Ferda, KKTC merhum eski 
başbakanlarından İrsen Küçük’ün 
yeğeni olarak da biliniyor.
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Happy New Year
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Artık Kıbrıs’a özgü üçüncü bir ende-
mik kuş türümüz var. 

Bu minicik baykuş türünün adı Kıb-
rıs İshakkuşu (Otus cyprius). KUŞ-
KOR Kuş Halkalama Programı tara-
fından elde edilen veriler de dahil, bu 
konuda yapılan yayınların yeniden de-
ğerlendirilmesi ile ortaya çıkan sonuç-
lara dayanarak, Uluslararası Kuşları 
Koruma Konseyi (Birdlife Internatio-
nal) bu yeni türü resmi olarak tanıdığı-
nı bildirdi. Bu demek oluyor ki; Kıbrıs 
İshakkuşu dünyada tek…

Aslında adamızda yaşayan diğer iki 
endemik kuş türünden dolayı Kıbrıs 
zaten Avrupa’daki tek Endemik Kuş 
Alanı. Endemik baykuş türümüzün de 
eklenmesi ile bu özelliğimiz daha da 
pekişmiş oldu.

Uluslararası Kuşları Koruma Konse-
yi’nin bu türü resmi olarak tanıması ta-
bii ki adamıza özgü bu güzelim baykuş 
türünün; Kıbrıs İshakkuşu’nun, yaşam 
alanlarının özenle korunması gerek-
tiğini ortaya koyuyor. Ama bununla 
da kalmıyor, aynı zamanda ülkemizi 
eko-turizm açısından daha gözde bir 
yer haline getiriyor.

Şüphesiz, bu haberi duyan birçok 
kuş meraklısı adamızın endemik kuş-
larını görmek üzere Kıbrıs’ı ziyaret 
etmeye can atacak... 

Fotoğraf: Olkan ERGÜLER
Kıbrıs İshakkuşu!

Sadece Kıbrıs’a özgü yeni 
bir kuş türü bulundu:

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTG-
Bİ)ve Kıbrıs İslam Cemiyeti, yaklaşık 200 ev-
siz insana sıcak yemek, tatlı ve içecek dağıttı.

Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de 10 
binlerce insan karda kışta, yağmurda çamur-
da, aç ve korunmaya muhtaç şekilde başına ne 
geleceğini bilmeden sokaklarda yaşıyor. 

Londra’nın sokaklarında bir karton üzerine 
sığınmış, tren istasyonunda bir köşede gece-
sini geçiren sıcak bir eve hasret olan binlerce 
insan... 

Çoğumuz bu çaresiz insanları görmezden 
geliyoruz, lakin herkes gibi onların da bir ha-
yat hikayesi var. Hayat bazıları için çok acı-
masız ve zor...

Evsizlik, tüm dünya ülkelerinde önemli top-
lum sağlığı sorunlarından biridir. Son yıllarda 
ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin etki-
siyle, evsiz kadın, erkek ve çocukların sayısı 
önemli ölçüde arttı. Bu durumun sağlık risk-
lerine ve problemlerine de neden olduğunu 
unutmamak gerekiyor.

İki örgüt, güçlerini birleştirerek, evsiz in-
sanlara yiyecek, giyecek ve barınmalarına 
yardım edecek eşyalar dağıttı. 

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu yapmış 
olduğu açıklamada; “Bizi anlamlı etkinliğe 
davet eden Husayn Hashim ElBakayi’e katkı 
koyan ve bizi yalnız bırakmayan Münnever 
ablamıza çok teşekkür ederiz. Gençlerimizin 
el birliğiyle, gönül birliğiyle yoksul ve sokak-
ta yaşayan insanlar için göstermiş oldukları 
duyarlılık ve ilgi, tarif edilemez bir duygu. 
Duyarlı gençlerin yaptıkları, tüm topluma ör-
nek olsun” dedi.

Sıcak çorbayla evsizlerin içini ısıttılar
Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere ve Kıbrıs İslam Cemiyeti’nden herkese örnek olacak bir davranış



OCAK 2020 OCAK 2020

20 21

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

NorthCyprus
UK

BİR İNSAN BİR HAYAT

Eşyalara estetik katıyor
Vernik uygulamasıyla yapılan ürünler hem ilgi çekiyor hem de çok beğeniliyor

Hediyelik eşyalarda son trend, vernik 
uygulamasıyla yapılan ürünler olmaya 
başladı. Özellikle ahşap ürünler üzerine 
yapılan uygulama, ürünlere estetik ve şık 
bir görüntü katıyor.

Vernik uygulaması yapılan ürünlere 
ilgi giderek artınca, Kıbrıs’ta el işi yapan 
birçok kişi de bu tür hediyelik eşyalar 
üretmeye yöneldi.

Mehmetçik köyünde yaşayan Cema-
liye Mıstıki, yıllarca terzilik yaptıktan 
sonra Kıbrıs’a özgü el ürünlerine merak 
salarak kendini geliştirmeye başladı.

Köy kadın kursuna katılarak el işi 
ürünlerin yapımını öğrenen Cemaliye 
Mıstıki, 9 yıldan bu yana üretim yapıp 
gelir elde ediyor.

   
Vernikten tepsiler ve örtüler en çok 

ilgi gören ürünler
Köy kadın kursunda Kıbrıs kültürü-

nün önde gelenlerinden Lefkara işi ve 
ipek kozası gibi el işlerini öğrenip, yapan 
Cemaliye Mıstıki, farklı kültürlerden el 
sanatlarının yapımını da öğrenmiş. Bre-
zilya nakışı, çivili tahtada örtü yapımı, 
ahşap oyma ve vernikten yapılan ahşap 
ürünler bunlardan birkaçı. 

Mıstıki, Lefkara işinden kolye, bilek-
lik, kitap ayracı ve çantaların yanı sıra 
bardak altlığı, lamba sehpası, anahtarlık 
ve pano gibi çok sayıda hediyelik eşya 
da yapıyor. Cemaliye Mıstıki, en çok ilgi 
gören ürünlerinin vernikle yapılan tep-
siler, örtüler ve takılar olduğuna dikkat 
çekiyor.

Vernik uygulamasının püf noktaları
Vernikle tepsi yapımının püf noktaları-

na değinen Mıstıki, “Ahşap ürünü boya-
dıktan sonra yüz kat vernik uygulaması 
yapıyorum. Bu uygulama, ince iş gerek-
tiriyor. Vernik içerisinde hava kabarcık-
larının oluşmamasına dikkat etmek gere-
kiyor ve ayrıca kuruyana kadar o objeyi 
yerinden hareket ettirmemek şart. Vernik 
sayesinde ürünümüz daha şık hale geli-
yor. Bu ürünler, en çok tercih edilen he-
diyelikler olmaya başladı” diyor.

Torunlarının okul harcına katkıda 
bulunuyor

Sigorta emeklisi olan Mıstıki, el işi 
ürünler sayesinde ek kazanç elde ederek, 
eğitim alan torunlarının okul harçlarına 
katkıda bulunuyor.

Mıstıki’ye eşi Yücel Mıstıki de yar-
dımcı. Ürünlerin yapımından satışına 
kadar tüm süreçlerde eşine destek oluyor.

Sipariş üzerine hediyelik eşyalar da 
üreten Mıstiki’nin iletişim numaraları 
“0542 855 59 49” ve “0548 860 23 82”.

Hayatını 
barış ve 

demokrasi 
mücadelesine

adadı
Cemal Arkut, İngiltere Kıb-
rıs Türk Öğrenci Birliği’ni 

kurdu, kısa sürede Kıbrıs Türk 
Demokrasi Derneği ve CTP 
Londra Dayanışma Derne-

ği’nin yönetimine girdi. Kıbrıs 
Türk Toplum Merkezi’nde de 

bir süre yönetimde bulunan Ar-
kut, topluma hizmet etmekten 

hiç geri durmadı.

Cemal Arkut, Londra’da Kıbrıs Türk sol hareketin 
önemli isimlerinden biri. Yıllardır gerek Kıbrıs’ta 
barış ve çözüm için mücadele etti, gerekse Lond-
ra’da İngiltere siyaseti adına demokrasi mücadelesi 
verdi.

Arkut, 1957’de Lefkoşa’da doğdu. Lefkoşa Türk 
Lisesi’nde okurken sol düşünceye gönül verdi. 
1975’de liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversite-
si Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünü 
kazandı. Bir yıl bu bölümde öğrenimine devam etti 
ama o yıllarda Türkiye’de devam eden öğrenci olay-
ları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. 

1976’da Türkiye’de üniversiteye ara veren birçok 
genç gibi onun da yolu Londra’ya düştü. Londra’ya 
gelir gelmez, örgütlü mücadelenin içine girdi ve ilk 
önce Kıbrıs Türk Güzel Sanatlar Derneği’nin kuru-
luşuna öncülük etti. Bu dernek çalışmaları sırasında 
ilk kez Kıbrıs halk dansları çalışmaları yapıldığını 
anlatan Arkut, kurdukları ekip ile Londra’da göste-
riler yaptı. O güne kadar Londra’da daha çok Türki-
ye’nin farklı bölgelerinin halk dansları oynanıyordu. 

Arkut, “Biz ilk kez Kıbrıs halk danslarını Londra’da 
sergilediğimizde bize ‘bu Rum oyunudur’ diye tepki 
gösterenler olmuştu. Bugün artık Türk Dili Okul-
larında Kıbrıs halk dansları çalışmaları yapılıyor” 
dedi. 

İlk geldiği yıllarda birkaç arkadaşı ile İngiltere 
Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği’ni kuran Arkut, kısa sü-
rede Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği ve CTP Lond-
ra Dayanışma Derneği’nin yönetimine girdi. Kıbrıs 
Türk Toplum Merkezi’nde de bir süre yönetimde bu-
lundu. Topluma hizmet etmekten hiç geri durmadı.

Bu arada İstanbul’da ara verdiği eğitimine Lond-
ra’da devam eder. Ancak bu kez Orman Mühendis-
liği ile alakalı olmayan bir bölümü seçer. Önce iki 
yıl dil okuluna gider İngilizcesini geliştirir ve daha 
sonra da koleje başlar. Leicester Square’daki Colle-
ge for Disturbute Trade’de Teksil İşletmeciliğinden 
mezun olur. Teksil işine girer ve marketlerde satış 
yapar. Yaklaşık 20 yıl bu işi yaptıktan sonra Kuru 
Temizleme işine girer ve onu da yaklaşık 20 yıl yap-
tıktan sonra geçtiğimiz yıl içinde emekli olur. 

Londra’ya geldiği ilk yıllarda ütücülük ve ek-
mekçilik de yaptığını söyleyen Cemal Arkut, örgüt-
lü mücadeleden, barış ve demokrasi kavgasından 
da hiç vazgeçmez. Lise yıllarında gönül verdiği 
CTP’nin Londra’daki örgütlenmesinde her zaman 
yer aldı. Bugünlerde CTP UK’in başkanlığını yapsa 
da 1985’de CTP Londra Komitesi olarak faaliyetlere 
başladıklarını anlatıyor. 

Daha sonra CTP’nin Londra’daki örgütlenmesi 
daha da gelişir, büyür ve CTP Londra Dayanışma 
Derneği kurulur. Cemal Arkut hep ön saflarda yer 
alır. Kıbrıs’tan gelen CTP yöneticilerinin İngiliz po-
litikacılar ile görüşme yapmasına yol arkadaşları İl-
ker Kılıç ve Hasan Raif ile öncülük eder.

45 yıldır Kıbrıs sorununun barışçıl bir yolla çözül-
mesini beklediğini ve bunun için yıllardır mücadele 
ettiğini söyleyen Arkut, “En büyük dileğim, Kıb-
rıs’ta en erken bir zamanda çözüm olmasını görmek. 
Birçok mücadele arkadaşım bunu görmeden aramız-
dan ayrıldı. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra 
da bunun için mücadele edeceğim” dedi.
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Kraliçe’den 2 Kıbrıslı Türk’e 

İmparatorluk Nişanı
İngiltere’de her yıl sonunda hizmetle-

rinden dolayı Kraliçe II. Elizabeth tara-
fından Britanya İmparatorluk Nişanı ile 
ödüllendirilecek olan bin 97 kişinin yer 
aldığı isim listesinde bu yıl Hackney 
Belediyesi Meclis Üyesi 27 yaşındaki 
Mete Çoban, ısıtma ve sıhhi tesisat en-
düstrisinde kadınlara hizmetinden dola-
yı 58 yaşındaki Hatice Hasan da var.

Hürriyet’in haberine göre; İngiliz 
toplumunun üyelerini Buckingham 
Sarayı’nda gerçekleştirilecek ödül için 
isimlendirme geleneği, kraliçe tarafın-
dan veya kraliçe adına verilen onurlarla 
19. yüzyıldan kalmadır. 

Bununla birlikte, ödüllerin onayı İn-
giliz hükümeti tarafından verilir ve bu 
da ana ödül seçim komitesinde görevli 
12 kişi tarafından tavsiye edilir. İngil-
tere Kabine Ofisi, onur listesinde yer 
alanların yüzde 72’sinin kendi toplum-
larında olağanüstü işler yapmış insanlar 
olduğunu ve yüzde 9.1’inin etnik azın-
lık geçmişinden gelenlere verileceğini 
açıkladı. İlk kez bu yıl onur ödülü ve 
unvana layık görülen kadın sayısının 
yüzde 51 ile (556) erkekleri geçtiği 
kaydedildi. Sivil ve askeri olarak beş 
sınıfı olan nişan en yüksek sınıftan en 
düşük sınıfa göre şu şekilde sıralanıyor: 

Büyük Haç Şövalye (KGBE), Ko-
mutan Şövalye (KBE ya da DBE), Ko-
mutan (CBE), Subay (OBE) ve Üye 

(MBE).

Ödüle doymuyor
Gençlere sunduğu hizmetlerden dola-

yı Londra’da aktif siyaset yapan Mete 
Çoban’a, Kraliçe II. Elizabeth tarafın-
dan MBE Onur payesi verilecek. Türk-
lerin yoğun olarak yaşadığı Hackney 
Belediyesi Meclis Üyesi olan Çoban, 
Balıkesirli bir babayla Kıbrıslı Türk bir 
anneden dünyaya geldi.

Çoban, daha 21 yaşındayken Hack-
ney ilçesinde ‘en genç’ seçilmiş mec-
lis üyesi oldu. O zamandan beri, Mete 
Çoban gençlerin siyasete katılımını 
teşvik etmekte ön plana çıktı. Tüm 
Partiler Parlamento Grubu’nu, gençler 
için daha iyi bir Brexit üzerine kurdu 
ve 2017 İngiltere genel seçimlerinde 
gençlerin katılımının artmasına katkıda 
bulunduğu kabul ediliyor. 

Gençlerin daha iyi temsil edilmesi 
için baskı yapmaya devam ediyor. Ço-
ban, 2018 yılında İngiltere hükümetinin 
‘Yılın Ulusal Demokrasi Değişiklik Ya-
pıcı Ödülü’nü aldı. Geçen ay, genç po-
litikacı ve stratejist, ilçedeki becerileri, 
büyümeyi ve ekonomiyi inceleyen bir 
komisyona başkanlık eden çalışmala-
rından dolayı, Yerel Yönetim Bilgi Bi-
rimi’nden (LGIU) ‘Yılın Meclis Üyesi’ 
ödülüne layık görüldü. 

Bu yılın başlarında, dünyanın en et-

kileyici, etkili, genç politikacılarını kut-
layan ‘2019 Yılın Bir Genç Dünya Po-
litikacısı’ için kısa listeye alındı. Daha 
öncesinde Çoban, Londra Belediye 
Başkanı Sadiq Khan’ın seçim kampan-
yası üzerinde çalıştı ve gençlik katılımı-
na öncülük etti.

Her kadın tesisatçıya rozet verdi
Hatice Hasan, Kraliçe II. Elizabet ta-

rafından ısıtma ve sıhhi tesisat endüst-
risinde kadınlara hizmetinden dolayı 
onurlandırılacak. Kıbrıs Türklerinden 
olan Hatice Hasan (MBE), 1990 yılın-
dan bir İlkokul öğretmeniyken tesisatçı 
olmak için yeniden eğitim almış. 

Ancak bu sektördeki şirketlerin ay-
rımcılık yapması üzerine serbest meslek 
sahibi olmak zorunda kaldı. Ardından 
mükemmel müşteri hizmetleri sunmak 
için eğitilmiş kadın tesisatçılardan olu-
şan Musluk, Isıtma ve Sıhhi Tesisat şir-
keti kurdu. Şu anda Batı Yorkshire’da 
yaşayan Hasan, kendi işini kurmasının 
ardından ücretli iş için mücadele eden 
diğer kadınlara ulaştı. 2011 yılına kadar 
Hatice Hasan ve ekibi ‘serbest meslek 
sahibi kadın tesisatçılar ve ısıtma mü-
hendislerinin ilk ulusal ağı’nı geniş bir 
alanda kurdu. Muslukçu kadın tesisat-
çı işini yeniden markaladı ve franchise 
planlarına kayıtlı her kadın tesisatçıya 
bir rozet verdi.

   Bu ağ bugün Londra’dan Dorset’e, 
Kent ve Hertfordshire’a ve Yorkshi-
re’daki Calder Vadisi’ne kadar uzanı-
yor. Eylül 2017’de, İngiltere’nin her 
yerinden kadın tesisatçılara ve ısıtma 
mühendislerine ev sahipliği yapan ilk 
‘Kadın Tesisatçıları Etkinliğini düzen-
ledi. Bazıları daha önce başka bir kadın 
tesisatçıyla hiç karşılaşmamıştı. Etkin-
lik, kadın tesisatçı sayısını artırmaya 
yardımcı olmak temasa geçen sıhhi te-
sisat üreticilerinin ilgisini çekti. Birkaç 
yıl içinde, şimdi lider endüstri ortakları 
tarafından desteklenen bu konferans, 
sıhhi tesisat takviminde türünün tek et-
kinliğine dönüştü.

Kenya’ya gitti
Endüstrideki kadın sayısı artmış olsa 

da, genel rakamlar Avrupa’nın en dü-
şükleri arasında yer alıyor. Tahminler, 
İngiltere’deki 100 bin kayıtlı sayısının 
sadece 500’ünün kadın olduğunu göste-
riyor. 2015 yılında Hatice, yerel halkın 
suyu korumaya ve kuraklık koşulla-
rında sıhhi tesisat kullanmalarına nasıl 
yardımcı olacaklarını araştırmak için 
Kenya’yı ziyaret etti. 

40 bin litre kullanılabilir su toplayan 
yeni bir yağmur suyu toplama sistemi-
nin tasarlanmasına yardımcı oldu ve 
aynı zamanda yerlileri, tesisatçı olma-
ları için eğitti.
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Ülkemizin lider inşaat firmalarından 
Akol Grup, geçtiğimiz hafta sonu Sala-
mis Bay Conti Otel’de Türkiye’nin ünlü 
sanatçılarından Fatih Ürek’in de sahne 
aldığı yeni yıl balosunda muhteşem eğ-
lence yaşadı.

Yılbaşı yemeğine Başbakan Ersin Ta-
tar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP mil-
letvekili Aytaç Çaluda, UBP milletvekili 
Resmiye Canaltay ile K.T Müteahhitler 
Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve çok sa-
yıda seçkin davetli katıldı. 

Çalışanların ve özel davetlilerin gönül-
lerince eğlendiği gecede 2020’nin önemli 
hedeflerinden söz edildi, başarılı bir yıl 
geçirmek için daha çok çalışılacağı kay-
dedildi.

Başbakan Ersin Tatar, grup direktörü 
Niyazi Şanal ile tüm yönetici ve çalışan-
lara başarılı bir yıl diledi. Tatar “Daha 
güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. 
Bugün ülkemizin müteahhitleri yaptıkları 
projeler ile artık bir dünya markası haline 
geliyor. Akol Grubun yeni yılda yapmayı 
düşündüğü projeleri görünce büyük bir 
heyecan duydum. Emeği geçen herkesi 
kutluyorum” dedi.

Akol Grup Direktörü Niyazi Şanal da 
2019’un artık geride kaldığını 2020 yılın-
da şirket olarak çok büyük projelere imza 
atmak için tüm hazırlıkların tamamlandı-
ğını ve yeni yılın ilk aylarında yeni proje-
lerinin lansmanını yapacaklarını söyledi.

Akol Grubun yeni yıl eğlencesinde 
Ahmet Evan, Latin dans grubu ve Tür-
kiye’nin ünlü sanatçısı Fatih Ürek sahne 
aldı.

Başarılı bir yıl geride kaldı
Akol Grup ailesi, yeni yıl yemeğinde buluştu
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Londra’da bir grup eğitim gönüllü-
sünün kurduğu “Waltham Forest Türk 
Okulu” 1987 yılında beri hizmet veri-
yor. 

32 yıldır her cumartesi günü 10.00-
13.00 saatleri açık olan okulda, 4-18 
yaş arası çocuklara Türk dili ve kültürü 
üzerine eğitim veriliyor. Okulda, Türki-
ye’den ve KKTC’den gönderilen öğret-
menlerin yanı sıra  İngiltere’de yaşayan 
öğretmenler de görev yapıyor.

Tüm Türk dili ve kültürü okulların-
da olduğu gibi belediyelerin yardımla-
rı kesmesinden sonra Waltham Forest 
Türk Okulu da kendi gelirlerini yarat-
mak durumunda kaldı. Hiçbir kâr ama-
cı gütmeden çalışan okul, gelirini okul 
kantininden ve ailelerin yaptığı bağış-
larla sağlıyor.

Okulda ana sınıf, 1’inci, 2’nci, 3’üncü 
ve 4’üncü sınıflar, Türkçe GCSE ve A 
level sınıfları bulunuyor.

Türkçe dersleri yanında son yıllarda 
halk dansları, koro, drama, şiir gibi ak-
tivitelerin de yapıldığı okula, kayıt üc-
reti yıllık 150 sterlin.

Okulla ilgili bilgi almak isteyen veya 
çocuklarını okula kaydetmek isteyenle-
rin “07867605846” numaralı telefonu 
arayabileceği belirtildi. Waltham Fo-
rest Türk Okulu, “150 Seymour Road, 
London E10 7LX” adresinde hizmet 
veriyor.

Waltham Forest Türk Okulu, 32 yıldır hizmet veriyor

Çocuklara ve gençlere, Türk 
dili ve kültürünü öğretiyor

Türk Dili ve Kültürü Okulları
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BAKICI ARANIYOR

Daha fazla bilgi: 
07958 352 411

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

Eğer hayalinizde uzaya gitmek var-
sa ve harcayacak epey yüklü miktarda 
paranız da bulunuyorsa, 2020 sizin için 
heyecan verici bir yıl olabilir.

Ama eğer uzay yolculuğu size göre 
değilse, asıl derdiniz cep telefonunu-
zun çok daha büyük bir ekrana sahip 
olmasıysa, 2020 size de iyi haberler 
getirecek gibi görünüyor.

Diğer yandan artık piyasada çok faz-
la telefon olduğunu düşünüyorsanız ve 
teknoloji sektörünün daha tasarruflu 
davranması gerektiği görüşündeyse-
niz, bazı firmalar sizinle aynı düşünce-
yi paylaşıyor olabilir.

İşte 2020’de teknoloji dünyasında 
beklenen gelişmeler…

Mürettebatlı uzay yolculukları
Havacılık Haftası ve Uzay Tekno-

lojisi Dergisi’nin editörlerinden Guy 
Norris’e göre, 2020 uzay yolculuğu 
açısından oyunun kurallarını değiştiren 
bir yıl olabilir.

NASA, 2011 yılında Uzay Mekiği’ni 
emekliye ayırdığından beri, ABD ast-
ronotlarının Uluslararası Uzay Üssü’ne 
gidiş gelişleri için Rus uzay gemilerine 
bel bağlıyordu.

Ama bu 2020’de tamamen değişebi-
lir. Eğer her şey planlandığı gibi gider-
se, ABD’nin inşa ettiği iki uzay gemisi 
mürettebat taşımaya başlayabilir.

Boeing’in CST-100 Starliner isimli, 
yörüngeye yedi astronot götürme ka-
pasitesine sahip gemisinin 2020’de in-
sanlı ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

SpaceX Dragon kapsülü de 2020’nin 
başlarında nihai bazı testlerden geçiri-

lecek ve sonuçlar beklendiği gibi olur-
sa o da mürettebatlı bir yolculuk için 
hazır olacak.

Dünyaya çok uzak olmayan bazı 
noktalara seyahat için tasarlanan baş-
ka bazı sistemler için de 2020 yılı bir 
dönüm noktası teşkil edebilir. Ama-
zon’un kurucusu milyarder iş adamı 

Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Ori-
gin, New Shepard isimli roketine turist 
almaya başlayabilir.

Virgin Galactic de, şirketin kurucusu 
Richard Branson’ın umduğundan bir 
on yıl sonra olsa dahi, 2020’de nihayet 
uzaya yolcu taşıyabilir. Virgin Galac-
tic’le uçuş yapmak için 600’den fazla 
kişinin şimdiden depozitlerini yatırdığı 
belirtiliyor. Bir biletin fiyatı 250 bin 
dolar.

Guy Norris, “Artık bu uzun zaman-
dır beklenen programların meyvelerini 
vermesinin ve bir dizi yeni teknoloji-
nin kendini kanıtlamasının zamanı ni-
hayet geliyor” diyor.

Teknoloji ve çevre
Yokoluş İsyanı’nın (Extinction Re-

bellion) düzenlediği protesto gösterile-
ri, iklim değişikliğini teknoloji firmala-
rının da gündeminde üst sıralara taşıdı. 
Baskı altındaki firmaların başında cep 
telefonu üreticileri geliyor. Dünya ge-
nelinde 18 milyar kadar kullanılmayan 
telefon olduğu sanılıyor.

2019 yılında 1 milyar 300 bin yeni 

telefon satıldı ve satış rakamları sürekli 
yükseliyor.

Cep telefonu üreticileri üzerinde 
üretimlerini daha çevre dostu yapma-
ları ve ürünlerinin daha kolay tamir 
edilebilmesini sağlamaları için baskı 
artıyor.

Televizyon, çamaşır makinesi ve 
elektrikli süpürge gibi ürünlerin üre-
ticileri de benzeri şekilde baskı altına 
girecek. Ayrıca cep telefonu hizmeti 
sunan şirketlerde de çeşitli değişimler 
bekleniyor.

Vodafone, İngiltere’de 2023 yılına 
dek tüm şebekelerini sürdürülebilir 
enerji kaynakları yardımıyla çalıştıra-
cağı vaadinde bulundu.

Diğer şirketlerin de bunu örnek al-
ması söz konusu olabilir.

İş seyahatleri de kuşkusuz baskı al-
tına girecek.

CSS Insight isimli firmadan analist 
Ben Wood, iş toplantıları için dünyanın 
dört bir yanına uçakla seyahat edilme-
sinin artık kabul edilebilir olmayacağı-
nı, firmaların ‘sanal toplantıları’ tercih 
etmeye başlayacağını söylüyor.

Teknoloji trendleri: Yeni uzay 
gemisi ve esnek ekranlar

Esnek ekranlar
Samsung’un Nisan’da piyasaya sür-

düğü ilk katlanabilir telefonu beklenen 
ilgiyi görmedi. Ürünü ilk test edenler-
den bazıları ekranın kırıldığını belirtti 
ve şirket ürünün Eylül ayında piyasaya 
sürülmesinden önce acil birtakım deği-
şiklikler yapmak durumunda kaldı.

Motorola’nın yeni ürünü Razr ise 
daha başarılı bir performans sergilese 
de fiyatından şikâyet edenler oldu. An-
cak bunun piyasaları frenlemesi bek-
lenmiyor. Samsung’un önümüzdeki yıl 
esnek ekranlı başka ürünleri piyasaya 
süreceği tahmin ediliyor.

Çin’in en büyük ikinci televizyon 
üreticisi TCL de 2020’de ilk katlana-
bilir mobil ürününü piyasaya süreceği 
vaadinde bulundu. Şirketin esnek ek-
ranların geliştirilmesine 5 milyar 500 
bin dolar yatırım yaptığı belirtiliyor.

Uzmanlar ekranların değişik form-
larda her tür yüzeye monte edilebile-
cek şekilde geliştirildiğini söylüyor.

Örneğin akıllı hoparlörlerin etrafında 
sarılı ekranlar söz konusu olabilir, saat 
gibi ürünlerde kayış üzerine bir ekran 
yerleştirilebilir, buzdolabı kapaklarına 
büyük ekranlar konulabilir.

Süper hızlı cep telefonları
Yüksek hızlı cep telefonu şebeke-

lerinin bu yıl da yayılmasını bekle-
yebiliriz. 2019’un sonunda 22 ülkede 
yaklaşık 40 şebeke 5G hizmeti veriyor. 
2020’nin sonuna geldiğimizde ise bu 

sayının iki katından fazlaya çıkması ve 
125’e ulaşması bekleniyor.Ancak uz-
manlar, alınan hizmetin hızına göre fi-
yat belirlemesine gidilmesinin de daha 
sık görülebileceğini söylüyor.

Kuantum bilgisayarlar
2020 yılı, elektron ve fotonlar gibi 

parçacıkların davranışlarını kullanan 
kuantum bilgisayarlar açısından da 
önemli bir yıl olabilir mi?

Google, Ekim ayında, kuantum bil-

gisayarlarının, en hızlı bilgisayarın 
10 bin yılda tamamlayacağı bir göre-
vi, 200 saniyede bitirdiğini açıkladı.
BCG danışmanlıktan Philipp Gerbert, 
“Bu muhteşem bir başarı. Klasik bil-
gisayarları ne kadar geride bıraktıkları 
tartışmalı olsa bile, öne geçtikleri çok 
açık. Şüpheleri haksız çıkarmayı ba-
şardılar” diyor.Gerbert, IBM, Rigetti 
ve IonQ gibi bu alandaki diğer lider 
firmaların da önümüzdeki yılda bu 
alanda ivme yakalayacağını söylüyor. 

Teknolojisi başarıya ulaştığında, kuan-
tum bilgisayarlar kimya, tıbbi ürünler 
ve mühendislik gibi alanlarda devrim 
niteliğinde gelişmeler kaydedebilir.
Google, 2020’de kuantum bilgisayarı-
nın yabancıların kullanımına açılması 
sözü vermiş ancak bu konuda daha 
ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı. Ger-
bert, bunun da heyecan verici bir geliş-
me olacağını, insanların bu bilgisayara 
erişme şansına ulaşmaktan büyük zevk 
alacağını söylüyor.
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Birçok farklı medeniyete 
ev sahipliği yapan Mağusa 
Suriçi’nde Nestoryan Kilise-
si (Ayios Georgious Xorinos) 
son zamanlarda Kıbrıslı Rum 
Ortodoksların ayinlerine ev 
sahipliği yapmasıyla adını 
sıkça duyuruyor. 

58 yıl sonra 2014 yılında 
yeniden ayin yapılmasına 
izin verilen Kilise’nin mima-
ri yapısı özellikle turistlerin 
yoğun ilgisini çekiyor. 

Kilise; Süryanice duvar 
freskleri, çanı ve gül desenli 
penceresiyle gayet dikkat çe-
kici bir görünüme sahip. 

Rivayetlere göre, kilisenin 
yer döşemelerindeki tozlar, 
bir kişinin evine götürülürse 
o kişi 1 yıl içerisinde ölüyor 
veya evini terk ediyor. 

Sir Francis kardeşler 
tarafından inşa ettirildi
Tuncer Bağışkan’ın “Kıb-

rıs’ın Geçmişine Yolculuk” 
isimli kitabından elde edi-
len bilgilere göre kilisenin 
1360-1369 yıllarında kendini 
tanrıya adayan hayırsever bir 
gemi sahibi olan Sir Francis 
Lakhas kardeşler tarafından 
inşa edildi.  

Sir Francis Lakhas kardeş-
lerin Nesturi (Iraklı Keldani-
ler) mezhebinden oldukları 
belirtilirken, Kilisenin ilk ya-
pıldığı dönemde Nesturi Ki-
lisesi olarak bilindiği, 1905 
yılında Mağusa Ortodoks 
Rumların kiliseyi temizleyip 
tamir ettikten sonra Sürgün-
cü Ayios Georgious Xorinos 
adıyla yeniden ibadete açıl-
mıştı. 

Yine, anlatımı Serdar Atai 
tarafından yapılan “Cep Ma-
ğusa Tarihin Kenti” isimli ki-
tapta Nestoryan Kilisesi hak-
kında bilgiler yer almaktadır. 

Bu kitaba göre de; kilise-
de günümüze kadar ulaşan 
duvar fresklerinde Süryanice 
yazıtlar bulunuyor. 14’ncü 
yüzyılda inşa edilen kilisenin 
kuzey ve güney kanatlarına 
iki koridor ile yarım kubbe 
ilave edilerek büyük oranda 
genişletildiği bildiriliyor. 

Söz konusu kilise 1956 yı-
lına kadar İngiliz Dönemi’n-
de Rum toplumunca 1956 
yılına kadar sürekli olarak 
kullanılmıştır. Kilise daha 
sonra 57 yıllık aradan sonra 
2013 yılında yeniden Kıbrıslı 
Rumların ibadetine açılmış-
tır. Günümüzde kilisede ayin 
yapılmasına kısıtlı izin ve-
rilse de dönem dönem ayin-
ler gerçekleştirilip adada bir 
barış ve hoşgörü kültürünün 
gelişmesine olanak sağlan-
maktadır.  

Kilisenin kuzeybatı tara-
fındaki çan kulesi kemerleri 
oldukça Avrupai bir tarz taşı-
dığı ve günümüzde Mağusa 
Suriçi’nde çanı mevcut olan 
tek kilise olma özelliğini taşı-
yor. Kilisenin batı kısmından 
girişinde bulunan kapının 
üzerindeki gül motifli pence-
re gayet dikkat çekicidir. 

Rivayetlere göre, kilisenin 
yer döşemelerindeki tozları 
süpürüp sevmediğimiz bir 
kişinin evine götürülmesi ha-
linde o kişinin 1 yıl içerisin-
de öldüğüne veya evini terk 
ettiğine inanılmaktadır. 

Bu kilisenin tozları, 
ya öldürüyor 
ya da ev değiştirtiyor
Tarihi Mağusa Suriçi’nde 1300’lü yılların ortasında 
inşa edilen Nestoryan Kilisesi geçmişinde 
ilginç rivayetler barındırıyor

Ahmet İLKTAÇ

Fotoğraf: Zorlu CEZAROĞLU
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Milli içeceğimiz: Zivaniya 
Kıbrıs’ın geleneksel içeceğinin üretim zamanı başladı

Her ülkenin kendine has içeceği var-
dır. Kıbrıs ise, yüksek alkol oranına 
sahip zivaniyası ile biliniyor. Sadece 
keyif için değil şifa niyetine de kulla-
nılıyor.

Yüksek alkollü bir içki olması nede-
niyle zivaniya, bodiri adı verilen küçük 
bardaklarda yavaş yavaş yudumlanıp 
içiliyor.

Neredeyse durma noktasına gelmiş 
olan zivaniya üretimi, birkaç fabrika, 
‘eski toprak’ dediğimiz insanımız ve zi-
vaniyaya merakı bulunanlar tarafından 
üretiliyor.

Ayşe öğretmen, emeklilik döne-
minde boş durmuyor

Pamuklu köyünde yaşayan ve Kıbrıs 
kültüründen gelen birçok yiyecek ve 
içeceğin yapımıyla uğraşan Ayşe ve Ali 
Gülyaz çiftinin en önemli ugraşlarından 
biri zivaniya üretimi.

Ayşe Gülyaz, emekli bir öğretmen. 
Emekli olduktan sonra üreterek vakit 
harcamak adına Kıbrıs kültürüne ait yi-
yecek ve içecekler ile uğraşmayı tercih 
etmiş.

Geleneksel üretime bağlı kaldılar
Ayşe Gülyaz, eşi Ali Gülyaz ile bir-

likte ürettikleri zivaniyanın satışını 
Mehmetçik Belediyesi’nin kurduğu pa-
zar yerinde yapıyor. Gülyaz çiftinin bu 
ürünlerin satışını yaptığı eko marketi ve 
restoranı var.

Gülyaz çifti, Zivaniya yapmayı anne 
babalarından öğrenmiş ve bugünlere ta-
şımış.

Ayşe Gülyaz, Temmuz Ağustos ayla-
rında kendi üzüm bağlarından topladık-
ları üzümlerin suyunu  kullandıklarını 
söyleyerek, zivaniyayı geleneksel üreti-
me bağlı kalarak ürettiklerini belirtiyor.

Zivaniya yapımından 
püf noktaları

Ayşe Gülyaz, zivaniya yapımını ve 

bazı önemli detayları şöyle anlatıyor: 
“Güzel bir zivaniya için pişmesini bek-
leyeceksiniz. İyi bir üzümle elde edilen 
zivaniya tatlı zivaniya olur. Ayrıca, zi-
vaniya ekşili olursa, boğazınızı yakar 
ve hoş bir tat vermez. Bizler, kendi ba-
ğımızda yetişen üzümler olgunlaştıktan 
sonra toplarız ve eve getirip güzelce 
yıkarız. Sonra üzümler, ezme makine-
lerinde ezilir. Bu işlem, suyunu çekene 
kadar devam eder. 

Ezilerek elde edilen üzüm suyunu 
kaynatmaya alırız. Burada önemli bir 
nokta var, kaynayan üzüm suyuna özel 
beyaz toprak atarız. Burada amaç, üzüm 
suyundaki ekşimsi tadı yok etmektir.

Zivaniya beyaz toprak sayesinde tam 
tatlı bir ürün olur. Kaynatma işleminde 
ise, köpük gelene kadar kaynatırız son-
ra ateşi kapatız. Suyun üst kısmını alı-
rız, dibinde kalanı dökeriz. Üstte kalan 
temiz üzüm suyunu sucuk yapımında 
kullanırız.

Sıktığımız üzümün posasını ise, bir 
varile dökeriz. Bu varilin ağzı açık ka-
lır. 20-25 gün sonra bu posa alkollü bir 
hal alır.

Bu posadan çıkan üzüm suyu alkol 
metre kullanılarak ölçülür. Alkolleşen 
üzüm suyu istenilen seviyeye gelmişse, 
posa ile üzüm suyu birbirinden ayrılır.

Zivaniya yapımında kullandığımız 
ımbık yardımıyla yapılan damıtma sıra-
sında alkol 78 santigrat derecede buhar-
laşır ve ilk gelen sıvı alkol olur.

Damıtımı yapılan zivaniyanın alkol 
oranı yüzde 40 ile 60 arasındaysa bu 
zivaniya içilebilir.”

Şifası biliniyor
Ayşe Gülyaz, daha yüksek alkol oranı 

bulunan zivaniyanın içmek yerine, so-
ğuk algınlığında vücuda sürüldüğünü 
ifade ediyor.Zivaniyanın şifali bir içe-
cek olduğunu belirten Gülyaz, alkollü 
olan bu içeceğin, soğuk algınlığının 
yanı sıra boğazda yanma, öksürük gibi 
rahatsızlıkların tedavisine kullanıldığı-
nı da anımsatıyor.  

Mine Nur AVKIRAN
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Lobiciliğin önemi: Ian Duncan 
Smith sürekli rahatsız edilmeli!

İngiltere’de yaşam süren Kıbrıslı Türk toplumunun 
belki de ilk kez resmi ağızdan bir seçim vaadi aldığı 
erken genel seçimler sona erdi. Boris Johnson liderli-
ğindeki Muhafazakar Parti ezici bir çoğunluk kazandı. 

Aynı partinin daha önce liderliğini de yapan Ching-
ford bölgesi milletvekili Ian Duncan Smith, seçimden 
önce resmi olarak “Kuzey Kıbrıs’a uçuş ambargosu-
nun kaldırılması” için çalışacağı doğrultusunda söz 
verdi.

Bu konu çok önemlidir.
Ve Muhafazakar Partili Kıbrıslı Türklerin, asla peşi-

ni bırakmaması gereken bir konudur.
Ian Duncan Smith, sürekli rahatsız edilmelidir.
“Surgery”sine gidilmeli, bölgeli bir seçmen olarak 

bu verdiği sözün arkasında durması için ne yaptığı, ne 
yapmadığı sorgulanmalıdır.

-*-*-
KKTC, tarihinin en kötü bütçe dönemine giriyor. 

Ciddi bütçe açığıyla girilen 2020 yılında, turizmin 
kurtarıcı olabilmesi için, doğrudan uçuşların önemi 
çok büyüktür. 

-*-*-
Daha önce de çeşitli yayın organlarında yazdık, hep 

söylüyoruz;Yeni yıl döneminde Türkiye’den ciddi tu-
rist akışı olacağını, konserlere veya yılbaşı öncesinde, 
birkaç gün içinde Ercan’a inecek uçak sayısına baka-
rak anlamak mümkün!

Ancak bu turist kitlesinin ülkeye getirisini tartışmak 
lazım!

“Casino turizminin bu ülkeye yararı” konusuna gir-
meye gerek yok!

Elbette bu da olmalı; casinolar kesinlikle otellerin 
kalitesine olumlu etki yapıyor olabilir!

Hatta olduğundan eminiz!
Ama, bu ülkeye turist gelecekse; alınması gereken 

iki tedbir vardır; birincisi buranın “güven duyulacak 
bir coğrafya olduğu”, ikincisi ise “ulaşım!”.

-*-*-
Kuzey Kıbrıs’a turist gelebilmesi için gemiye veya 

uçağa ihtiyaç vardır!
Bu konu, yani ulaşım, en büyük sıkıntıdır, en acil 

bir şekilde çözülmesi gereken konudur.
Direkt uçuş mümkün müdür?
Gemi seferleri çoğaltılabilir mi?

-*-*-
Direkt uçuşların yanı sıra, Ercan inşaatı, çözüm 

bekleyen ciddi bir diğer sıkıntıdır.
Her an kaos yaşanabilir bir durum söz konusudur.

-*-*-
Ercan bitse ve açılsa da, uçuş olmadığı gerçeğini 

kesinlikle bilmemiz gerekir.
İşte bu noktada, Londra’daki toplumumuzun çok 

güçlü lobicilik yapabilmesi, yıllardan beri konuşulan 
bir şeydir.

Ian Duncan Smith, bir kapıdır. 
O kapı sürekli zorlanmalıdır.
Smith’in, Johnson ve kabinesini zorlaması sağlan-

malıdır.
-*-*-

Brexit’in de bu konuda, İngiltere’nin elini kolaylaş-
tıracağını düşünenler yok değildir.

Dolayısıyla, IDS kısa adıyla bilinen eski Muhafaza-
kar lider, asla boş bırakılmamalıdır.

Bu konuda seçim kampanyasında kendisine destek 
olan bazı örgüt temsilcileri ve bölgesindeki vatandaş-
ların gözlerinin açık olması kaçınılmazdır.

-*-*-
Gelelim KKTC’ye... 
Turizmde iki milyon, hatta üç milyon turist bekli-

yoruz.
Evet bekliyoruz!
Üniversitelerimiz de ikinci öncül sektör!
Hatta “eş öncül sektör” bile diyebiliriz!

***
Peki, nasıl turist getireceğiz?
Elbette uçakla ve gemiyle!
Yani havadan ve denizden?
Ama, öncesinde tanıtma, pazarlama, reklam gibi ça-

balar lazım!
Turist hazır değil!

***
Turizm için ne lazım?
Klasik olarak deniz, kum, güneş, temiz doğa, ilginç 

mekanlar, tarihi yerler falan.
Eğlence yerleri, güzel yemekler, kültür, oteller fa-

lan.
Değil mi?
Misafirperverlik.
Gülen insanlar.
Mutlu turizm çalışanları.

***
Tanınmamış olmamızdan dolayı, daha yoğun ve 

daha çok çalışması gereken “pazarlama” noktaları da 
şart.

Ki bu konuda ödüller kazanan şirketlerle çalışıyo-
ruz.

-*-*-
Peki nasıl turist getireceğiz?
Nasıl tanıtım, pazarlama, reklam yapacağız?
İHA’larımız, SİHA’larımız, çevremizde yüzlerce 

savaş gemisi, her türlü askeri gerginlikle mi?
Yeni özel ilgi turizmimiz bu olmalı!
Savaş turizmi!
Harb gezisi!
“Her an SİHA’lar Libya’yı vurabilir! Gelin izle-

yin!” mi diyeceksiniz turistlere.
-*-*-

İşin bir de bu sıkıntılı yanı var.
Bölge gergin!
Gerginlik turizmi öldürür.
Londra’da lobicilik çalışsa da, bizim KKTC’de ve 

çevresinde de gerginliğin ortadan kaldırılması için si-
yaset üretilmeli. 

Daha önce de yazdık; mesela her an Libya’dan bir 
deli bize de sallayabilir!

Dikkatli olmak, akıllı politikalar üretmek kaçınıl-
mazdır.

Kıbrıslıların mutfağından; Garavolli
Garavolli, Kıbrıslıların birçoğunun yemek-

ten büyük keyif aldığı, kimisinin ise ağzına 
sürmediği bir lezzet. Gerek meze gerekse 
yemek olarak tüketilen garavolli, Kıbrıs’taki 
yemek kültürü zenginliklerinden sadece biri.             
Garavollinin Kıbrıs mutfağına Lüzinyanlardan 
geldiği tahmin ediliyor.

Eskiden evlerde sıkça tüketilen garavolli, 
şimdilerde meyhane masalarında meze olarak 
servis ediliyor. Garavollinin birçok pişirilme 
şekli var. Kimileri yahnisini, pilavını ya da bö-
reğini yapıyor kimileri haşlayarak turşu hazır-
lıyor, kimileri ise kızartılmış olarak tüketiyor. 

Yumurta bırakmasını engellememek ve yok 
olmasına neden olmamak adına Ocak ayında 
toplanan garavolliler, 2-3 gün bir kovada bek-
letilir ve kaynatılarak kabuklarından tek tek 
çıkartılır. 

Garavolliyi pişirirken hijyene de dikkat et-
mek gerekiyor. Pişirmeden önce garavollilerin 
en az 5-6 kez yıkanması gerekiyor.

Chingford & Woodford Green MP Iain Duncan Smith (ortada sağda), aralarında KKTC Millet-
vekili Fikri Toros ve bazı örgüt temsilcilerimizi, 2017 yılında, dönemin Ulaştırma Bakanı Chris 

Grayling (ortada solda) ile bir araya getirmişti. Ercan’a direct uçuşlar konusu ele alınmıştı.
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Kargalar, primatlardan 
sonraki en zeki hayvanlar mı?
Karganın adı Betty’ydi. Şöhreti yakala-

masına ramak kalmıştı. Oxford Üniversi-
tesi’ndeki bir grup bilim insanı, Betty’nin 
kafesindeki bir teli gagasıyla almasını, 
yakınlardaki bir nesne yardımıyla bu teli 
bükmesini ve kancaya benzer bir alete 
çevirmesini hayretler içinde izliyordu.

Bu kanca sayesinde Betty, plastik bir 
boru içindeki leziz ete ulaşıp onu dışarı 
çekmeyi başardı. Öğle yemeğini gagası-
nın hakkıyla kazandı.

2002 yılında Betty’nin bu kısacık gös-
terisi herkesi hayrete düşürdü. Bu karga 
nasıl oluyor da bu kadar karmaşık bir 
sorunu bu denli basit bir şekilde çözebi-
liyordu? Bu karganın zekâsının insanın-
kiyle yarışabileceğini söyleyenler dahi 
çıktı. Manşetlerde hep Betty’nin akıllara 
durgunluk veren zekâsından söz ediliyor-
du.

Ancak aslında Betty öyle ilk anda sa-
nılanın aksine pek de sıradışı bir karga 
sayılmazdı. Bundan birkaç yıl sonra ya-
pılan araştırmalar Yeni Zelanda’nın kuze-
yindeki Yeni Kaledonya adasındaki bu tür 
kargaların müzmin bükücüler olduklarını 
ortaya koydu. Vahşi hayatta sürekli bir 
şeyleri büküyorlardı. Betty’yi gözlem-
leyenler, onun davranışı karşısında şaş-
kınlığa düşmüşlerdi, çünkü bu karganın 
kanca tasarımını oracıkta düşündüğünü 
sanmışlardı. Sanki bir mühendisin yeni 

bir makineyi icat etmesi gibi olağanüstü 
bir şey gördükleri fikrine kapılmışlardı.

Halbuki Yeni Kaledonya kargaları ne-
siller boyu yemek toplarken yumuşak 
dalları kanca gibi bükmeyi öğrenmişler-
di. Yani Betty’nin gösterisi bir dehanın 
dışavurumundan çok, gelişmiş doğasının 
bir ifadesiydi.

St. Andrews Üniversitesi’nden Christi-
an Rutz, “Betty’nin davranışsal yetenek-
lerini küçümsemek istemiyorum” diyor 
ve ekliyor:

“Betty’nin o anda o kancayla ne yaptı-
ğını görmek bile çok değerliydi.”

Sorun çözme yeteneği
Yeni Kaledonya kargaları cücekarga, 

ekin kargası, alakarga, saksağan ve kuz-
gun ile aynı kuş familyasına (Corvidae) 
mensup. Son yıllarda bu tür kuşların 
beyinleri üzerine çok sayıda çalışmalar 
yapıldı. Bazılarının etkileyici davranışsal 
yeteneklere sahip olduğuna şüphe yok. 
Ancak zekâ net olmayan bir kavram. Tam 
olarak ne anlama geliyor ve nasıl gelişi-
yor?

Zekâ beyinde kökleniyor. İnsanlar gibi 
akıllı primatların beyinlerinde neokorteks 
adı verilen özel bir katman bulunuyor. 
Bu katman sayesinde karmaşık davranış-
lar ve kavrayış mümkün olabiliyor. An-
cak Corvidae ailesinde bu katman yok. 

Bunun yerine benzeri zihinsel becerileri 
mümkün kılan yoğun şekilde gruplaşmış 
nöron kümelerine sahipler.

Aslında nasıl bir beyinleri olduğu çok 
da önemli değil; zira hem Corvidae ailesi 
hem de primatlar sorun çözme, esneklik 
ya da yeni bir bilgi veya deneyimle karşı-
laşınca hemen değişme ve uyum göster-
me gibi temel bazı yeteneklere sahipler.

Bu da çakışan evrimin bir örneği; yani 
tamamen farklı evrimsel geçmişe sahip 
olan türlerde bile benzer davranış ya da 
özelliklerin görülmesi mümkün.

İnsanların kargaların becerilerini fay-
dalı görmeleri son derece doğal. Çünkü 
kargalar geçmişte insanları kendilerine 
ya da başkalarına tehdit olarak algılar-
ken, onlarla iletişim kurmaya başladılar. 
Aynen insanların da benzeri durumlarda 
yapacağı gibi.

‘Fevkalade beceriler’
Christian Rutz, üzerinde çalışmalar 

yaptığı Yeni Kaledonya kargaları gibi 
bazı kuş türlerinin fevkalade becerileri 
olduğunu söylüyor. Bu yıl yayımlanan 
bir araştırmada, Rutz ve ekip arkadaşları 
Yeni Kaledonya kargalarının kanca ben-
zeri aletleri yapmaları için özellikle bir 
tür bitki sapını nasıl aradıklarını ayrıntı-
larıyla anlattı.

Yaptıkları deneyler sonucunda, karga-

ların bu bitki saplarını yaprakların ya da 
başka bitki türlerinin altında gizli kalmış 
olsalar dahi nasıl arayıp bulduklarını or-
taya koydular. Bu da bu kargaların işle-
rine yarayacağını bildikleri malzemeyi 
özenle seçtiklerini gösterdi. Siz de çiviyi 
çekiç yerine baltayla çakmaya çalışmaz-
dınız, değil mi?

Vahşi doğada, Yeni Kaledonya karga-
ları yaptıkları aletler sayesinde deliklerin 
ya da örneğin ağaç oyuklarının içindeki 
sinek ve böcekleri çekip çıkarabiliyorlar. 
Bu gibi davranışları, kameralarla çok kez 
tespit edildi.

Bazı hayvanların diğerlerinden daha 
zeki olduğunu, insanların da bu evrim 
ağacının tepesinde oturduğunu düşüne-
bilirsiniz. İnsanların hayatta kalabilmek 
için zekâya ihtiyaç duyduklarına şüphe 
yok. Ancak bu zihinsel görevlerde en 
yetenekli tür olduğumuz anlamına gel-
miyor. Harvard Üniversitesi’nden Da-
kota McCoy, şempanzelerin kısa dönem 
hafıza fonksiyonlarının insanlardan çok 
daha iyi olduğunu söylüyor. Örneğin bu 
sayede orman örtüsü altında yiyeceklerin 
nerede olduğunu çok daha kolayca ezber-
leyebiliyorlar.

Aslında gerçekte neyin önemli oldu-
ğunu düşününce hayvanları bir zekâ sı-
ralamasına koymak son derece gereksiz 
bir uğraş. Asıl mühim olan, hayvanla-
rın kendi ekolojik ortamlarına ne kadar 
uyum gösterebildikleri. Zekâ da aslında 
öncelikle uzmanlaşma yolunda bir araç 
demek.

Alet kullanan hayvanlar
Rutz’un da belirttiği gibi, kargaların 

zekâsının analizi, hayvanın doğal tarihin-
den bağımsız olarak düşünülemez. Yeni 
Kaledonya kargaları, alet kullanabilen 
insan haricindeki tek tür değiller asla. 
Şempanzeler, papağanlar, timsahlar ve 
hatta yengeçler dahi bu beceriye sahipler.

Zihinsel beceriler bir hayvanın kendi 
ortamında hayatta kalmak için gereksi-
nim duyduğu şeyleri yapmasına imkân 
tanıyorsa, başka hayvanlar da bu yolda 
başka yöntemler kullanabiliyor. Örneğin 
bir karga yiyeceğe ulaşmak için alet ge-
liştiriyorsa, bir zürafa da boynunu uza-
tabiliyor. Ancak ‘akıllı’ hayvanlar bazen 
doğanın kendilerine dayattığının ötesinde 
yetenekler sergileyebiliyor.

Örneğin, BBC’nin Hayvan Aklının 
İçinde (Inside the Animal Mind) isim-
li belgesel dizisinde, 007 adı verilen 
bir Yeni Kaledonya kargası sekiz farklı 

adımdan oluşan bir bilmeceyi çözerken görülüyor. Bu, Bet-
ty’nin kancalı gösterisini epey gölgede bırakan bir perfor-
mans. Böylece bir karganın düşünsel becerilerini karmaşık 
sorun çözmeye nasıl uyarladığı gözlemleniyor. Bir kuşun 
vahşi doğa içerisinde başına asla gelmeyecek bir durum bu 
kuşkusuz, ancak yine de üstün bir başarı sergileniyor.

007’nin her bir adımın ne işe yaradığını geçmişte öğren-
diğine kuşku yok, ancak yine de bunları belli bir sıra içinde 
uygulamaya koymak elbette ki daha büyük bir hüner gerek-
tiriyor. Bu, bu kuşun belli bir ölçüye kadar planlama yapabi-
leceğinin bir göstergesi. 007 ve diğer karga arkadaşları kim 
bilir daha ne harika işler becerebilir? Bunları bilmememizin 
tek nedeni, henüz onları bu alanlarda test etmemiş olmamız.

Dakota McCoy da Christian Rutz gibi Yeni Kaledonya kar-
gaları üzerine çalışmalar yapıyor. Bu yıl yayımlanan bir araş-
tırmada, McCoy ve ekip arkadaşları, kuşların nasıl hissettiği-
nin alet kullanımından etkilenip etkilenmediğini göstermeyi 
hedefleyen bir deney gerçekleştirdi. Yeni Kaledonya karga-
ları, masanın bir yanındaki kutuda masanın diğer yanındaki 
kutuya kıyasla daha fazla yemek olduğunu anlayacak şekilde 
eğitildiler. Sonra masanın ortasına bir kutu kondu.

Geçmişte yiyecek bulmak için alet kullanımıyla haşır neşir 
olan kargaların, bu sonuncu gizemli kutuya çok daha kısa süre 
içinde ulaştıkları görüldü. Bu da alet kullanmanın kargaları 
daha iyimser kıldığına işaret ediyordu.

“Ancak bu, kuşların illa ki mutlu olduğu anlamına gelmi-
yordu,” diyor McCoy. Sadece alet kullanımı ile beklenti ara-
sında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koyuyordu.

Aslında kargalar, bir tek akıllı oldukları için değil, belki de 
bazen akıllarını sadece eğlence peşinde koşmak için kullan-
dıklarından insanlara benziyor olabilir.

McCoy, üzerinde çalıştığı kargaların tümünün doğal bir 
meraka sahip olduğunu söylüyor. Bilimsel alet edevatı bir çır-
pıda kapıyor, gagalarında onlarla oraya buraya uçuyorlar me-
sela. Ayrıca özellikle genç kuşlar oyun oynamaya bayılıyor-
lar. İnsanlar da bundan farklı değil. “Kocaman beyinlerimiz 
var, ama onları bilmece bulmaca çözmek için kullanıyoruz. 
Evrimsel olarak bunun için gelişmedik aslında” diyor McCoy.

Yeni Kaledonya kargaları, tıpkı biz ve diğer akıllı hayvanlar 
gibi, farklı mizaçlara ve hafızaya sahip. Strateji geliştirebili-
yor, beklenti içine girebiliyorlar. Karmaşık sorunları etkileyi-
ci bir şekilde ele alabiliyorlar.

Bunu mümkün kılan şey evrim tabii. Ancak hayat gibi kav-
rayış da bir gereksinimden ötesine hizmet ediyor. Hayvan 
zekâsı birbirinden olağanüstü olguların ortaya çıkmasına izin 
veriyor. Bir goril insan dilini tanıyabiliyor, anlayabiliyor. Bir 
karga bulmaca çözebiliyor. Bir papağan şaka yapabiliyor.

Doğa notaları veriyor olabilir, ama müziği yapan hayvanla-
rın beyinleri. Aklın sınırları el verdiğince.
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Kırnı köyündeki 
anıt çınar ağaçları

Hasan KARLITAŞ     

Kırnı köyünde, yazda ferahlatan bir 
özelliğe sahip, soğuk akan pınar suyu 
yanındaki anıt ağaçların altında piknik 
yapmak büyük bir ayrıcalıktır. 

1974 sonrasında ismi Pınarbaşı olarak 
değiştirilen, Kırnı Köyü, Girne boğazının 
yaklaşık 5 kilometre güney batısında yer 

alan köklü bir Türk köyüdür. Girne sıra 
dağlarının güney eteklerinde yer alan, 
dağ köyü Kırnı’nın, önemli bir tarihi bu-
lunuyor. 

“Krini” sözcüğü eski Yunanca’da pınar 
anlamına geliyor. Dolayısıyla, köyün adı, 
pınarla ilgilidir. Ne yazık ki, doğal ya da 
doğal olmayan müdahalelerden ve yaşa-
nan bazı sıkıntılardan ötürü, pınar akışı 

dönem dönem sıkıntılar yaşanıyor. 
Hayvancılık ve tarımla uğraşan köyün 

nüfusu, yaklaşık 500 kişi dolaylarındadır.
Köy çevresinde, eski un değirmenle-

rine ait su kemerleri, sıra kuyular, Kırnı 
camisi, kale sur duvarları, antik mezarlar, 
mağaralar, eski kireç ocağı gibi yapılar 
dikkat çekiyor. 

Köyün simgesi, anıt çınar ağaçları
Temiz dağ havası ve doğal pınarı ile 

meşhur olan köyün, en bilinen özellikleri 
arasında anıt çınar ağaçları geliyor. 

Köydeki, anıtsal özelliğe sahip çınar 
ağaçlarının yaşının 100 ile 300 sene ara-
sında olduğu tahmin ediliyor. Kırnı (Pı-
narbaşı) köyüne yolunuz düşerse, mutla-
ka anıt çınar ağaçlarını ziyaret edin.

Faith tourism should 
be further expanded
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Hundreds of Greekr Cypriots who performed rituals 
at the Nesturi Church in Famagusta Suriçi contribu-
ted to the economy by spending time and shopping in 
Famagusta and the Iskele Region after their rites.

Faith tourism should 
be further expanded

Greek Cypriots celebrated Saint Ge-
orge’s Day in Famagusta. Hundreds of 
Greek Cypriots who attended the ritual 
had a good time by visiting the Fama-
gusta and Iskele regions. Greeks, me-
eting with their old friends, eating and 
shopping, made a smile on  the faces of 
the shop owners. Regional tradesmen 
and non-governmental organisation 
executives, wished this faith tourism 
event to spread throughout the country.

Atai: Rituals are reflected in the 
tradesmen positively.

Speaking to our newspaper NORTH 
CYPRUS UK, Vice President of the 
Famagusta Walled City Association 
(MASDER) Serdar Atai said that he 

is very pleased for he Greek Cypriots 
friends that have performed a ritual in 
Famagusta Walled City after 6 months.

Serdar Atai said, since December 
2013, although the ceremony was held 
at certain intervals at St. Yorgos Kseri-
nos Church, for the first time St. Geor-
ge’s Day was celebrated at the St. Geo-
rge Church.

Atai explained that each ritual is an 
opportunity for Turkish Cypriots and 
Greek Cypriots to come together and 
share their old memories and hopes 
of the future. He said that they had a 
nice time meeting with Turkish Cypri-
ot friends and most of them shopping, 
eating, drinking and spending the day in 
the Famagusta and Iskele region.

Serdar Atai, Famagusta Suriçi arti-
sans are very pleased with these visits 
and rituals, he added. Atai said that 
many artisans  ask him whether there 
would be a ritual due to the fact that the 
rituals were intervened for 6 months. 
He also added that this is an indication 
of the positive reflections of the rituals 
on Famagusta.

Serdar Atai ended his speech as fol-
lows:

“I hope the rituals will continue wit-
hout too much interruption. This event, 
which we consider within the scope of 
faith tourism, continues to spread th-
roughout the island, bringing commu-
nities together and providing sales to 
the  tradesmen.”
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Island Fisherman
Hasan KARLITAŞ

One of the most special activities of 
Cyprus that is surrounded by the sea, 
is undisputed fishing. Despite all the 
difficulties, there are people of all age 
groups engaged in fishing. Petra Tou 
Limnidi Rock - Island, which is loca-
ted in the western most part of Nort-
hern Cyprus, is a very privileged place 
with the feature of being an Island wit-
hin the Island.

In Lefke and its villages, around 70 
people are passionate about fishing and 
love the sea. The number of fish caught 
in the nets as a result of the effort that 
starts especially at sunrise, makes you 
forget all the tiredness. Ekrem Sorakın 
is one of the most skilled fishermen 
in the region. Fishing is always very 
enjoyable. However, it is priceless to 
enjoy while on Petra Tou Limnidi Is-
land, which offers spectacular natural 
beauty.

How beautiful it is said in Orhan Veli 
Kanık’s poem below ...

Towards freedom ...
Before sunrise,
When the sea is white, you will le-

ave.
The lust of holding oar in your pal-

ms,
The bliss of seeing a job in it,
You will go;
You will go in the seine.
Fish will come out of the way, the 

opposite;
You will be happy.
As you shake the net
The sea will exfoliate into your han-

ds;
When the seagulls shut their spirits,
In their graves on the rocks,
Suddenly,
An apocalypse will be on the hori-

zon.
Do you say mermaids or birds?
Would you think of festivals or fe-

tes?
Bride regiments, wires, veils, na-

vies?
Heeeey!
What are you waiting for, throw 

yourself into the sea;
There is no one waiting, never mind;
Don’t you see, freedom on all sides;
Be sailing, rowing, helm, fish, water;
Go where ever you can go.
(Orhan Veli)
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Labor shared with guests; Betül Guest House
Feriha TEL

Her biggest dream was to live in the 
city.

Betül Aslan was born in 1938 in Meh-
metçik. After marrying a police from Meh-
metçik, they bought a house in Famagusta 
Kaleiçi to make her biggest dream come 
true. Betül Aslan, who toured the entire 
island due to her husband’s job, returned 
to her home in Famagusta after the events 
of 1963. The family had 3 daughters and 1 
son who lived in a room for years because 
of economic difficulties. Over the years, 
the economic situation of ther children got 
better and they got married and moved in 
to their own houses.

Famagusta’s first private pre-school 
education center

When Oya Aslan, the daughter of the 
family, could not become a teacher in 
the government schools, she opened the 
first private nursery and pre-school center 
‘ASLAN DEDE’ in Famagusta Kaleiçi in 
their family home. For 5 years Oya Aslan 
has educated about 40 children here with 
the help of 2 teachers. The mother Betül 
Aslan was cooking the children’s meals as 
a school cook during this time.

Oya Aslan’s dream came true
My sister Oya Aslan’s biggest dream 

was to turn this house into a guest hou-
se said the elder sister Nlgn Aslan. Oya 
Aslan, who prepared the project together 
with architects and engineers in 2013, 
applied to Çukurova Grant Program with 
her project and succeeded. The guests 
who come to the theme of the project felt 
like they were at home and the guests 
at the guest house that was created with 
non-profit will live the Cypriot culture. In 
the content of the project; ‘Picking olives, 
breaking chakıstes, where the guests can 
eat hellim and gabira (traditional Cyprot 
toast) food took place’.

“Bed and Breakfast” service at Fa-
magusta Kaleici 

Betül Guest House was completed wit-
hin a period of 14 months as stipulated 
by the grant program. Sister Nilgün As-
lan, who talked about her wall paint and 
the ideas and labor of her sister Oya As-
lan, says that the chairs and cushions in 
the garden were made of used pallets by 
Oya Aslan. Due to the fact that it is not 
possible to travel by car in Kaleiçi, it is 
stated that the bicycle was brought back 
from the bikes on the island before 1974 
and that all of Kaleiçi and its surroundings 
could be visited with the bicycles used by 
its guests for free of charge.

Loquat, pomegranate and fig rooms

Betül Konuk Evi has 5 rooms in total 
and the room names consist of fruit tre-
es in the garden. In addition to the loqu-
at, pomegranate and fig rooms, there s a 
room named as ‘fireplace’ with fireplace 
inside and upstairs hanay rooms. Nilgün 
Aslan states that the new 4 rooms will be 
put into service soon.

The struggle for existence on Boo-
king.com

Nilgün Aslan mentions that booking.
com, one of the most equipped and ex-
tensive web sites of tourism in the world, 
does not accept places in Northern Cyprus 
and had a difficult time when first ope-
ning. As a result of the research of her sis-
ter Oya Aslan managed to place “Turkish 
Property” Betül Guest House on this web-
site and the guests began to come in 2015.

They give molohiya to the guests to 
pick

A Cypriot breakfast is served every 
morning at Betül Guest House, which 
welcomes guests with lemonade and oli-
ves or with a type of ‘cake’ of Cyprus. 
Halloumi or nor (Traditional Cyprus che-
ese) pastry is served for breakfast, some-
times pilavuna and sweet flaky pastry is 
prepared. In addition Nilgün Aslan states 
that they serve “clove-cinnamon” scen-
ted tea at breakfast and fresh fruits from 
the garden. When it is the season we pick 
molohiya and black eyed beans with our 
guests and teach them how to make tar-
hana (traditional Cyriot soup with dried 
youghurt and herbs).

They expect support for small-scale 
tourism businesses

Stating that they are trying to promote 
Cyprus Culture and expecting the govern-
ment to help with advertisements and bro-
chures for this promotion, Nilgün Aslan 
said that everyone has a duty to promote 
our country and culture. Noting that there 
is no bus service from the center of Fama-
gusta to historical and cultural places such 
as ‘Salamis Ruins’ and ‘Karpaz’ during 
the day, Nilgün Aslan said that tourists 
and visitors are uncomfortable about this 
situation.

Peace is calling you
A family that is in love with Cyprus cul-

ture and Famagusta Kaleici. The mother 
Betül Aslan and the older daughter Nilgün 
Aslan tells us that they run this business 
with peace and pleasure and offer the gu-
ests a friendly and calm environment in 
the city. The family, who lost Oya Aslan a 
year ago, concludes their speech by saying 
that she will live with her dream in this 
guest house and that they will continue to 
claim their history and culture.
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