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Kıbrıs Türk kültürünü ve
değerlerini benimseyin
KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen
Keskin, yeni yıl mesajında birlik ve beraberlik
vurgusu yaptı, Kıbrıslı Türk ailelere, gençlere
ve çocuklara seslendi. 
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Adı gibi zarif duruşuyla dikkat çeken başarılı
iş kadını, Noyanlar Şirketler Grubu Direktörü
Zarif Noyan, 2022 yılına dair temennilerini
paylaştı. Noyan, zamanının hızla akıp geçtiğini belirterek insanların kendisine saygı duyması ve gülümsemesiyle hayatın anlam kazandığına vurgu yaptı:

Mutluluk,
uzakta
değil
kalbimizde
Kuzey Kıbrıs’ta, inşaat sektörünün
önde gelen markalarından olan ve
özellikle İskele Long Beach bölgesinde yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken
Noyanlar Şirketler Grubu’nun başarılı
Direktörü Zarif Noyan, 2022 yılına dair
temennilerini dile getirdi.
Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen küçük mutluluklar ile gülümsemeyi unutmamak gerektiğinin altını
çizen Noyan, şöyle dedi:
“Ne zaman yeni bir yıla doğru
yaklaşsak aklıma çocukluk günlerim
gelir. Anneme ‘Zaman neden çabuk
geçmiyor? Ben de büyümek, anne olmak istiyorum’ deyip, ağlardım. Şimdi
bakıyorum da zaman dediğimiz o sihirli kum taneleri çoktan geçip gitmiş.
Geçmez dediğimiz seneler, su gibi
geçmiş ve 2022 yılını selamlamışız.
Bugün geçmişe dönüp baktığımızda 2020 ve 2021 yılındaki pandemi koşullarının ve Covid-19’un hayatımızı
pek çok yönden etkilediğini görebiliyoruz. Pandemi döneminin hayatımızı, işlerimizi, ailemizi ve hayallerimizi
korku dolu bir kaosun içerisine çektiği zorlu süreçler geçirdik.
Fakat ne yaparsak yapalım zaman
durmuyor ve büyük bir hızla akmaya
devam ediyor. Bu yüzden zamanı
durdurmaya çalışmaktansa zamana
ayak uydurmamız gerekiyor”.
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“Hayat, bir gülümsemeyle
anlam kazanır”
Zamanın hızla akıp gidişi sürerken küçük mutlulukları herkesin
hak ettiğini ifade eden Zarif Noyan,
“Çoğumuz mutluluğun dışarıdan
gelmesini bekleyerek asık suratlarla
dolaşıyoruz. Ancak hepimizin atladığı bir şey var; Mutluluk, uzakta
değil, kalbimizde… Kendimizi mutlu
hissettiğimizde başlıyor bütün
macera” dedi.
Noyan, insanların kendisine saygı
duyması ve gülümsemesiyle hayatın
anlam kazandığına vurgu yaparak,
tüm sıkıntılar ve hayat koşullarının,
şikâyetler ve negatif düşüncelerle
daha da çekilmez bir hal aldığını ancak yaşamın güzelliğini insanın tüm
çevresine hissettirmesinin önemli
olduğunu belirtti.
“2022, sevip-sevindirdiğimiz
özel bir yıl olsun”
“Baharı müjdeleyen çiçekler gibi
mutluluğa açmalıyız” diyen Zarif
Noyan, yeni yılın tüm insanlığın mutlulukla baktığı, sevdiği ve sevindirdiği
özel bir yıl olmasını diledi.
Noyan, “2022 yılının herkese önce
sağlık, daha sonra mutluluk ve huzur
getirmesini diliyorum” dedi.
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ilgilenmeye başlıyoruz. İşte kediler, tam
da bu özellikleriyle bizi emirlerine amade etmeyi çok mükemmel bir şekilde
başarıyorlar ve istediklerini kısa bir süre
içinde elde ediyorlar.
2. Bireysel alanlarını oldukça iyi
korumaları
Bazen minik dostunuzu yanınızda
istersiniz ve büyük bir şevkle onu yanınıza çağırırsınız. Birkaç kere çağırırsınız ancak evin içinde asla bir hareket
oluşmaz. Bu durumda panik olmaya
başlarsınız ve evin her köşesinde onu
ararsınız. Aklınıza gelebilecek her yere
bakmanıza rağmen herhangi bir ize
rastlayamazsınız. Bu da, sizi oldukça
strese sokar. Biraz süre geçince minik
dostunuzun evin asla bilmediğiniz bir
köşesinden umursamaz bir şekilde
gerine gerine çıktığını görürsünüz.
Kızarsınız, olanları anlamaz. Nereden
çıktığını anlamaya çalışırsınız, başarılı
olamazsınız. İşte kediler tam da bu
özellikleriyle, kendilerine ait bir alan
oluşturmayı başarabilen ve kimsenin o
çizgiyi geçmesine izin vermeyen halleriyle alanlarını etkili bir şekilde korumayı becerebiliyorlar.

Kedilerin İnsanlardan
Daha Üstün Olduklarını
Kanıtlayan 10 Özelliği
Kediler evimizin neşe kaynağı, yaramazları, sevimlileri, komikleri ve haylazları… Hangimiz günün yorgunluğuyla gittiğimiz evimizde, gelip karşımızda
duran surat karşısında rahatlamıyor,
onu sevdiğimizde gırıl gırıl çıkardığı
sesiyle mutlu olmuyoruz ki? Hayatlarını
evde geçirmekten oldukça keyif alan
tatlı mı tatlı dostlarımız kedilerimizin,
gün geliyor bize hükmettiklerini bile
düşünüyoruz. Yeri geliyor evin sahibi
onlar oluyor ve biz zavallı insanoğulları
kedilerin hizmetkârı olarak onların
koydukları kurallarla beraber yaşamayı
öğreniyoruz. Kedilerin zeki ve tatlı halleriyle insanlardan daha üstün olduklarını kanıtladığımız yazımız sayesinde
eminiz ki, siz de bize hak vereceksiniz!
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1. İstediklerini elde etmeyi çok iyi
bilmeleri
Evinize gelip koltuğunuza uzanmışsınız, keyif yapıyorsunuz… Karşınızda
sevdiğiniz bir dizi ya da uzunca süredir
okumak istediğiniz kitabınız açık. Rahatlamışsınız, kahveniz yanınızda, anın
tadını çıkarıyorsunuz. O da ne? Minik
dostunuzun canı oyun oynamak istiyor,
minik dostunuzun karnı acıkıyor,
minik dostunuz kumunun değişmesini
istiyor… Bu istekleri gerçekleşene kadar
da ayaklara saldırılıyor, bol bol miyavlanıyor ve belki de minik minik ısırmalar
başlıyor. Böyle durumlarda hükümdarımızın istediklerini yapmadan da
bizler rahat etmiyoruz ve hemen onunla

3. Hem kendilerini hem de çevresindekileri tedavi edebilmeleri
Eve geldiniz, moraliniz bozuktur.
Mutsuzluk her yanınızı sarmıştır ve
minnoşun suratını görmek bile size
yetmemiştir. O sizi o şekilde bırakır mı
sanıyorsunuz? Hemen bacaklarınıza
sürtünüp ardından tepenize çıkarak gırıldayacak ve size kedi masajı yapmaya
başlayacak, bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Diyelim bir yerinizi yaraladınız
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ve kanıyor. Pansuman yaptınız ve
yarayı açık bıraktınız. Kedi dostumuz
bu durumu hemen algılayarak oraya
özel bir tedavi uygulayacaktır ve yarayı
yutmak ister gibi yalayacaktır. Hem
bireysel kalabilen hem de çevresindeki
herkese oldukça büyük bir özveri ve ilgi
gösteren minik dostlarımız, sihirli dilleri
ve büyüleyici gırlamalarıyla bizleri hem
fiziksel hem de ruhsal olarak tedavi edebiliyorlar. Araştırmalarla da kanıtlanan
bu durum, kedilerin hislerinin bizden
çok daha kuvvetli olduğunu da adeta
kanıtlar ölçüde.
4. Oldukça meraklı olup keşfetmeye bayılmaları
En ufak seste kulakları dikilen,
değişik bir kokuda burunlarını motor
hızında çalıştıran ve hareket eden her
şeye saldırma merakında olan dostlarımız yeniliklere oldukça açık yapılarıyla risk almaktan asla çekinmiyorlar.
Hayatın, konfor alanının dışında da
mucizelerle dolu olduğunu, bir eşyanın
birçok amaçla kullanılabileceğini bize
gösteren dostlarımız, bu hareketleriyle
adeta bize de hayatı nasıl yaşamamız
gerektiğini gösteriyorlar. Zekâları ve
meraklarıyla hayatın asla sıkıcı olmasına izin vermeyen dostlarımız eminiz ki
insan olsalardı her yıl bir Nobel ödülüne
layık görülürlerdi.
5. Daima dört ayak üstüne
düşebilmeleri
Eve geldikleri ilk andan itibaren gözü
yükseklerde olan dostlarımız, keşfetmeyi seven yapılarının verdiği merakla
sağa sola tırmanmaya da bayılıyorlar.
Her çıkışın bir inişi olduğunu biliyor ol-
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malılar ki, yüksekten inerken pozisyonlarını alıp pat diye aşağı atlıyorlar. Bu
atlayışlar bizim yüreğimizi hop ettirse
de, onlar bu hareketi oldukça doğal bir
şekilde yapıyor ve her seferinde dört
ayaklarının üzerine pıt diye düşüyor.
Bu toplum tarafından şanslı olmakla
eşdeğer görülse de, aslında kedilerin
bizden fiziksel anlamda daha üstün
olduklarının da kanıtı olarak karşımıza
çıkıyor. Fizik kuralları patisinin ucunda
bile olmayan bir türe kim nasıl karşı
çıkabilir ki?
6. Sahip olduklarını korumayı
fazlasıyla iyi başarmaları
İsteklerinden asla taviz vermeyen,
elde ettiklerinin peşini de asla bırakmayan minik dostlarımız, değer ve kıymet
konusunda adeta çığır açan bir karaktere sahipler. Sevdi mi tam seven dostlarımız, bu sevgilerini göstermekten de
asla çekinmiyorlar. Evinin, eşyalarının,
arkadaşlarının, bizlerin ve ona ait olan
her şeyin değerini fazlasıyla bilen dostlarımız onlara herhangi bir zarar gelmemesi için de gözükara b ir şekilde daima
kendilerini öne atabiliyorlar ve bizleri
sarıp sarmalıyorlar. Bu da, onların sevgi
ve koruma konusunda bizden çok daha
üstün olduklarını fazlasıyla kanıtlıyor.

bir hayatta kalma dersi veriyorlar. Pis
kuma tuvaletini yapmayan, beklemiş
suyu içmeyen, tatlı mı tatlı dostlarımız
bu tutumlarıyla hayatta temizlikten ve
bakımdan ödün vermememiz gerektiğini de bize hatırlatıyorlar.

7. Azla mutlu olmayı çok iyi öğrenmiş olmaları
Evinizde sakince oturmuşsunuz
ve çantanızı düzenliyorsunuz. Fişleri
buruşturup atarken bir anda size doğru
koşa koşa gelen minik dostunuzu görüyorsunuz. Onun bu ilgisinin sebebini
anlamıyorsunuz. Daha sonra geliyor ve
elinizi kokluyor. O an anlıyorsunuz ki,
gözü elinizdeki fişte. Atıyorsunuz ve kediniz minicik fişle deliler gibi oynamaya
başlıyor. Kendisini dakikalarca eğlendirebilen minik dostunuz adeta size
hayatta az şeyle çok mutlu olabileceğinizi gösteriyor. Hayatta temel ihtiyaçları
gerçekleştiği sürece oldukça tatminkâr
bir havada gezen pervasız dostlarımız
bir kap su, biraz mama, temiz kum ve
bolca sevgiyle hayatın huzur ve keyif
içinde yaşanabileceğini bize müthiş
bir rahatlıkla kanıtlıyorlar. Bu da onları
bizden çok daha olgun canlılar haline
getiriyor.

9. Hiçbir şeyin keyiflerini bozmasına izin vermemeleri
Seyrettiğiniz diziye ya da okuduğunuz kitabı bırakıp ufak bir mola
veresiniz geliyor. Koltuğunuzdan kalkıp
mutfağa ya da tuvalete gidiyorsunuz.
Döndüğünüzde bir de bakıyorsunuz ki
minik dostunuz koltuğunuza bir güzel
yerleşmiş ve size oturacak alan bırakmamış. Siz gidip kibarca ona çekilmesini söylüyorsunuz ama kendisi bunu asla
önemsemiyor. Siz de çaresiz onu kucağınıza alıyorsunuz ve beraber oturmayı
teklif ediyorsunuz. Ancak o, bunu kabul
ediyor mu? Asla! Kediler, diledikleri
zaman size gelirler ve istedikleri zaman
kendilerini sevdirirler. Bir kere keyifle
kuruldular mı bir yere asla orayı başkasıyla paylaşmazlar. Bu keyfi bozanı da
sevmezler. Bu yönleriyle evin her köşesi
daima onların hizmetine açıktır. Onlar
izin verdiklerinde siz de belki köşeye bir
yere sıkışabilirsiniz.

8. Titiz yapılarıyla daima temiz ve
bakımlı olabilmeleri
Ufak bir dokunuşumuzla bile dünyanın en pis yaratığı bizmişiz gibi saatlerce kendisini yalamaya başlayan minik
dostumuz, bu da yetmezmiş gibi temizlik sırasını bize de getiriyor ve bizi de o
pürüzlü diliyle güzelce temizlemeyi asla
ihmal etmiyor.. Kediler ekstra herhangi
bir temizlik malzemesine ihtiyaç duymadan kendilerini baştan aşağı temizlemeyi ve yine kimseye muhtaç olmadan
sağlıklı ve temiz bir hayat sürdürmeyi
başarabilen yapılarıyla adeta bizlere

10. Kendilerini evcilleştiren tek
hayvan türü olmaları
Tabii ki, bu kadar kendi halinde ve
başına buyruk dostlarımızın bizimle yaşamasına da biz karar vermedik. Onlar,
bizimle yaşamak istedikleri için şu an
evimizdeler ve bizim biricik dostlarımız,
yavrularımız ve çocuklarımız olarak
bizimle bir hayat paylaşıyorlar. Birtakım
araştırmalara göre, kediler kendilerini
doğadan ve diğer türlerden korumak
için evcilleştirmişler ve bizim hayatımızın kocaman bir parçası olmuşlar. İyi ki
de olmuşlar!
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KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, yeni yıl mesajında birlik ve
beraberlik vurgusu yaptı, Kıbrıslı Türk ailelere, gençlere ve çocuklara seslendi:

Kıbrıs Türk kültürünü ve
değerlerini benimseyin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra
Temsilcisi olarak Ağustos 2021 tarihinde
göreve başlayan KKTC Londra Temsilcisi
Büyükelçi Çimen Keskin, Birleşik Krallık’ta
yaşayan Kıbrıs Türk toplumu için yeni yıl
mesajı yayımladı.
Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu
yapan Keskin, Birleşik Krallık’ta yaşamlarını sürdüren Kıbrıs Türk toplumunun çok
kültürlü yapı içerisinde bilimden, sanata,
spordan, siyasete, her alanda kendini
ispatladığını söyledi. Keskin, Kıbrıs Türk
toplumunun Birleşik Krallık’a sağladığı ve
giderek derinleşen, zenginleşen katkılarına dikkat çekerek “Başarı hikayelerinizle
büyük gurur yaşıyoruz” dedi.
Keskin, şöyle devam etti:
“Bir yandan yaşadığınız ülkenin kültürüne katkı koymaya devam ederken, diğer
yandan ülkemiz ile olan bağlarınızı sürdürmeniz ve özellikle geleceğimizin teminatı
çocuklarımızın ve gençlerimizin Kıbrıs Türk
kültürünü, değerlerimizi benimsemeleri,
dilimizi öğrenmeleri için gayret göstermeniz büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle,
Temsilciliğimizin kapılarının geçmiş yıllarda
olduğu gibi sizlere açık olmaya devam
edecektir”.
Her dönem olduğu gibi, yeni yılda da,
ülkemizin etkin bir şekilde tanıtımının
sağlanması için çalışacaklarını ifade eden
Keskin, pandemi şartları izin verdiği ölçüde,

10

temsilciliğin ülkemizin tanıtımı ve Birleşik
Krallık ile mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi
amacıyla, ekonomik, kültürel ve sanatsal
alanlarda tanıtım etkinlikleri düzenlemeyi
hedeflediğini söyledi.
“Ben ve mesai arkadaşlarım, bu onurlu
sorumluluğu yerine getirmeye çalışırken sizin destek ve yardımlarınızı da almayı ümit
ediyoruz” diyen Keskin, toplumsal beklentilerin gerçeğe dönüşebilmesi için, Birleşik
Krallık’taki tüm Kıbrıs Türk toplumunun birlik ve beraberliklerini daha da pekiştirerek
elbirliği ile çalışmalarını yürütmeye devam
etmelerini temenni etti.
KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, şöyle devam etti:
“2021 yılı Covid-19 salgınıyla küresel düzeyde mücadeleye devam ettiğimiz ve aynı
zamanda Pandemi koşulları ile yaşamaya
nispeten daha çok uyum sağlamayı öğrendiğimiz bir yıl olsa da, maalesef sevdiklerimizi
kaybetmeye devam ettiğimiz bir yıl oldu…
2021’i tüm hüzünleri ve mutluluklarıyla
geride bırakırken, tazelenen umut ve beklentilerle yeni bir yılı karşıladık. Dilerim ki
yeni yıl, dayanışma içerisinde hareket edip
gerekli önlemleri almaya devam edeceğimiz, daha fazla kayıp vermeyeceğimiz ve
pandeminin hayatlarımızda yarattığı ağırlıktan kurtulacağımız bir yıl olur. Bu vesileyle,
aramızdan ayrılanları sevgi ve saygıyla yad
ediyorum”.
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nın’ durduğunu söyledi.
Nisanda yaşanan olayda Krakow
Hayvanları Koruma Derneği’ni arayan
ikili, canlının sürüngene benzediğini
belirtti. Olay yerine giden dernek
ekibi, ağaçta asılı iki kruvasanla
karşılaştı.
Bir Ayda 4 Kez Evlendi
Doğu Asya ülkesi Tayvan’da bir kişi,
ücretli izninin süresini uzatmak için
ilginç bir yöntem izledi. Adı açıklanmayan adam, aynı kadınla 37 günde
defalarca evlenip boşandı.

Doğum Bahane Değil
Güney Kore’nin başkenti Seul’de
yetkililer, hamile kadınlar için ocakta
bir ‘kılavuz’ yayımladı. Kılavuzda,
hamilelerin doğum için hastaneye
kaldırılmadan önce eşlerine ‘kıyafet
ve yemek hazırlaması gerektiği’ tavsiyesi verildi.

Tüm Dünyadan 2021’in
En Tuhaf 15 Haberi
Dünya 2021’in sonuna yaklaşırken
Fransız haber ajansı AFP, bu yıl okurları şaşırtan haberleri derledi. Derlenen haberin içeriğinde ‘Bir cesetten
kurtulmak için testereni ödünç alabilir miyim?’ diye soran komşu, adlarını
‘somon’ diye değiştiren Tayvanlılar
vb. birçok ilginç haber yer aldı.
Independent Türkçe’nin derlediği
2021 yılında dünyanın dört bir yanından gelen tuhaf haber içerikleri.
“Gizli Servis’in Tuvalet
Sıkıntısı”
Washington Post gazetesi, eski ABD
Başkanı Donald Trump’ın çocuğu
Ivanka Trump ve Ivanka’nın eşi Jared
Kushner’ın, kendilerini koruyan ABD
Gizli Servisi çalışanlarının, Washington’da bulunan evlerindeki tuvaleti
kullanmasına izin vermediğini iddia
etti .Ocakta geçilen habere göre
Gizli Servis ajanları tuvalet ihtiyacını gidermek için bir süre, Trump’ın
selefi Barack Obama ve eşi Michelle
Obama’nın yakınlardaki evine gitti.
WP, çalışanların daha sonra aylığı 3
bin dolardan bir tuvalet kiraladığını
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öne sürdü.
“Köpeğimi Gezdiriyorum”
Kanada’nın Quebec eyaletine
bağlı Sherbrooke kentinde Kovid-19

kısıtlamalarını aşmak isteyen bir çift,
sıradışı bir yol izledi. Dışarı çıkmak
için tek sebebin ‘köpek gezdirmek’
olduğu kentte bir kadın, ocakta eşine
tasma takarak yürüyüşe çıktı.Kadın,

kendilerini durduran polise ‘Köpeğimi gezdiriyorum’ diyerek tepki gösterdi. Ancak çift para cezası almaktan
kurtulamadı.

“Penisadam”
Danimarka’da kamu yayıncısı DR’ın
4-8 yaş çocuklar için hazırladığı çizgi
film tartışma konusu oldu. Ocakta
yayımlanan çizgi filmde ‘dünyanın
en uzun penisine sahip’ John Dillermand’in (John Penisadam) başına
gelenler işlendi.
Dillermand ‘dev penisiyle’ hem
kurtarma operasyonları düzenliyor
hem de başına bela açıyordu. Halkın
bir bölümü çizgi filmin çocuklar için
uygun olduğunu öne sürdü. Bazı
Danimarkalılarsa tepkilerin abartılı
olduğunu düşündüğünü kaydetti.
“Testereni Ödünç Alabilir Miyim?”
Fransa’da bir adam, komşusuna
gidip ‘Bir cesetten kurtulmak için
testereni ödünç alabilir miyim?’ diye
sordu. Adam, kiracısını öldürdüğü
gerekçesiyle mart ayında tutuklandı.

kişinin ismini değiştirmesinden sonra
yetkililer, isim değiştirme hakkının
üçle sınırlandırıldığını hatırlatıp halkı
uyardı.
Zoom Görüşmeleri Başına Bela
Oldu
Kanada’da bir siyasetçinin başı
video konferansla yapılan görüşmeler
yüzünden belaya girdi.
Başbakan Justin Trudeau’nun
liderliğini yaptığı Liberal Parti’nin
üyesi William Amos, nisanda meslektaşlarıyla yaptığı Zoom toplantısında
çıplak göründü. Amos, üstünü değiştirirken kamerayı yanlışlıkla açtığını
öne sürdü.
Amos bir ay sonra Zoom üzerinden
yapılan meclis oturumu sırasında bir
bardağa işerken kameraya yakalandı.
Siyasetçi, ‘Eylemlerimden ve onlara
tanık olanlara yaratmış olabileceği sıkıntıdan dolayı çok utanıyorum’ dedi.
“Tehlikeli Görünen Bir Canlı”
Polonya’nın Krakow kentinde iki
kadın, evlerinin önündeki ağaçta
günlerdir ‘tehlikeli görünen bir canlı-

Belediye, Adı Yüzünden Facebook’tan Yasaklandı
Fransa’nın Moselle bölgesine bağlı
Bitche Belediyesi, Facebook’un sansürüne uğradı. Adı İngilizce ‘bitch’
(ka***k) ile karıştırılan belediyenin
Facebook sayfası nisanda kapatıldı.
Ördekler Ses Taklit Edebiliyor
Eylülde yayımlanan bir araştırmada
Avustralya misk ördeğinin (Biziura
lobata), insan konuşması da dahil olmak üzere birçok sesi taklit edebildiği ortaya kondu. Ördeğin ‘Lanet olası
aptal!’ sözünü tekrar tekrar söylediği
ifade edildi.

Haber
ortaya çıktı. Telefon iki saatlik bir
operasyonun ardından çıkarıldı.
Sanatçı, Parayı Alıp Boş Tablo
Yolladı
Danimarka’da sanatçı Jens Haaning, Kunsten Modern Sanat Müzesi’nin çalışmalarında kullanması
için verdiği 84 bin doları (yaklaşık 1
milyon TL) alıp karşılığında eylülde
boş tablolar gönderdi. Haaing, galeriye ‘Parayı Al ve Koş’ başlıklı iki boş
tuval yolladı.
Sanatçı, yayımladığı basın bülteninde işlerin ‘sanat endüstrisinde
daha eşitlikçi normlar oluşturmak
amacıyla sanatçıların haklarına ve
çalışma koşullarına dikkat çektiğini’
söyledi.
Morgda 6 Saat Geçirdi
Hindistan’da geçen hafta geçirdiği
motosiklet kazasından sonra öldüğü
sanılan Srikeş Kumar, morga kaldırıldı. Saatler sonra sabah işlemler için
morga giden Kumar’ın ailesi, soğutuculu bölmede 6 saat geçiren adamın
hareket ettiğini fark etti.

Telefonu Yutarak Sakladı
Kosova’da bir mahkum, gardiyanlardan saklamak için eylül ayında
telefon yuttu. Ağrılara dayanamayan
mahkum, doktora görününce gerçek
ortaya çıktı. Telefon iki saatlik bir
operasyonun ardından çıkarıldı.
Telefonu Yutarak Sakladı
Kosova’da bir mahkum, gardiyanlardan saklamak için eylül ayında
telefon yuttu. Ağrılara dayanamayan
mahkum, doktora görününce gerçek

“Kadınlar Çok Konuşuyor”
Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi
Başkanı Yoshiro Mori, şubattaki bir
toplantıda ‘Kadınlar çok rekabetçi.
Biri söz aldığında diğerleri de bir şey
deme ihtiyacı duyuyor, sonra herkes
bir şey söylüyor’ dedi. Kadınların
çok konuştuğunu ima eden Mori’nin
bu sözleri epey tepki çekti. Gelen
eleştirilerin ardından istifa etmeyeceğini söyleyen Mori, birkaç gün sonra
görevinden ayrıldı.
Tayvanlılar Adını “Somon” Yaptı
Tayvan’da bir restoran zinciri
martta yapılan açıklamada, ismini
Çincede ‘somon’ anlamına gelen ‘guiyu’ olarak değiştiren kişilere bedava
suşi vereceğini duyurdu.100’ü aşkın
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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

Yaydığı frekans
sayesinde vücutta
olumlu etkiler bırakan doğal taşları
kullanan Meltem
Tezel, bu taşları
özel tasarım kolye, bileklik, küpe
ve tespih gibi süs
den bir olan çörekdönüştütürü pilavuna,
Gülten ÖZYAKUP SEZGİN
eşyalarına
geçmişten günümüze her evde
yapılan ve sevilerek tüketilen
Kıbrıs kültürünün geleneksel
rüyor
geleneksel bir hamur işi olarak
lezzetlerinden birdir pilavuna…
Mis gibi kokusu ve enfes lezzetiyle, vazgeçilmez bir tat…
Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ortak kültür zenginliklerin-

biliniyor.
Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar
paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise
düğün, sünnet töreni ve bayram

Facebook.com/NorthCyprusUK
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Bu taşlar, bedene
şifa ve enerji katıyor
Takı tasarımı yapan bir arkadaşından aldığı kıvılcımla içindeki cevheri
keşfeden ve doğal taşları kullanarak
takı tasarımına başlayan Meltem
Tezel, şimdilerde MeltemAngel markasıyla en gözde ve en özel takı ve süs
eşyalarının tasarımcısı oldu.
North Cyprus UK Gazetesi’ne konuşan Meltem Tezel, takı tasarımına
nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:
“Doğal taş tasarımlarına başladığım o günü keyifle anlatabilirim. 2013
yılında çok sevdiğim bir arkadaşım ile
İskele Pazarı’nda oturmuş kahvemizi
yudumluyorduk. Arkadaşım da yeni
merak sardığı boncukları diziyor ve
bir yandan da örgüden bileklik yapıyordu. Bana, ‘Şunun ucunu tutsana’
dedi. Ben de tuttum ve ona şöyle
dedim; ‘Neden bu plastik boncuklarla
uğraşıyorsun ki?’. Bu sohbetin ardından taşlarla güzel tasarım hayalleri
kurdum. İstanbul’a gittiğimde tarihi
Mısır Çarşısı’nı gezerken ‘Güneş
Doğal Taş’ yazan tabela gözüme
çarptı. Muhteşem taşları ve aparatları
keşfettim. İpekler, deriler ve renkli
ipler, ne bulduysam hepsini topladım
ve macera başladı”.
Burç taşlarından bileklikler
en çok tercih edilen tasarım
Meltem Tezel, ilk tasarımının altın
rengi kaplama aparat ve Onix taşı ile
yapılmış bir kolye olduğuna dikkat
çekti.
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ve enerjisinin ne olduğunu anlatmak
istediğini ifade etti.

Tezel, doğal taş küpeler, bileklik
ve kolyelerin yanı sıra erkekler için
tespih yaptığını anımsatarak, her taşı
renk ve enerji uyumu ile tasarladığını
söyledi. Tezel, kişinin, doğum ayına
ya da burcuna göre kullanılan taşlarla
yapılan bilekliklerin de en çok tercih
edilen ürünler olduğuna vurgu yaptı.
Ürünü vermeye kıyamasa da
memnuniyet, daha mutlu ediyor
Ürünlerinin her birini keyifle tasarladığını belirten Meltem Tezel, “Her
bir tasarımın, kişiye kattığı bir şifası,
bir enerjisi vardır. Bu birleşim, sanki
bu işi yıllardır yapıyormuşum gibi his-

settiriyor. Üstelik taşlara dokunmak
beni doyuruyor, o enerji ile besliyor.
Tasarlarken hem kendime hem de
alıcıya şifa olacak şekilde ürünler
yarattığıma inanıyorum. Bazen ‘tek
ve özel tasarım olmalı; benim olmalı’
diyorum. Ama beni tek mutlu eden
şey, müşterilerimin tasarımlarımı
severek takması, ‘bu benim olmalı’
diyen mutlu yüzler görmek. Onlardan
gelen dönüşler, beğeniler beni daha
çok üretmeye teşvik ediyor” dedi.

Özel isteğe ve enerjiye göre
taşlar kullanıyor
Müşterisinin isteği üzerine nasıl
takı tasarımı yaptığını anlatan Meltem Tezel, şunları söyledi:
“Örneğin; bir müşterim, arkadaşına hediye etmek istediği bir
bileklik olduğunu söylüyor. Arkadaşının, nazara inandığından bahsediyor. Ben de müşterimi bilgilendirip
turkuaz, mercan ve yeşim taşları
kullanarak bir bileklik tasarlayabileceğimi söylüyorum ve görselleri
gönderiyorum. Müşterim bu görseller arasından bir seçim yapıyor ve
tasarımı yapıyorum”.
Tezel, tasarımlarının tamamının
doğal taş ve birinci kalite olması için
elinden gelen özeni gösterdiğine dikkat çekerek, lapis, malahit, kehribar,
turkuaz, amatis, pembe kuvars, onix,
akik, necef taşı, kristal kuvars, jasper,
unakit taşı, termal kuvars, hematit,
inci, mercan, sitrin, yeşim ve tibet akik
gibi taşları kullandığını belirtti.

‘MeltemAngel’ takılarını,
festivallerde de bulmak mümkün
Meltem Tezel, ürün satışlarının
internet ve sosyal medya üzerinden
sipariş ile kapıda ödeme şeklinde
gerçekleştiğine dikkat çekerek, festival gibi etkinliklerde de stant kurup
satış yaptığını belirtti.
Covid-19 pandemisinin son bulması halinde bir dükkan açma hayali
olduğunu söyleyen Tezel, kafe ya da
mağazalara ürün verme düşüncesi
olduğunu fakat enerjisel boyuttaki
ürünlerin kendi enerjisi ile satması
gerektiğini belirtti.
Tezel, tasarımlarının her birinin
bir amaca, duyguya ve enerjiye
hitap ettiğine işaret ederek, mutlaka
alıcıyla iletişim içinde olmak, müşterisine aldığı ürünün faydası, şifası
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Benher
Covid-19
ve döviz
kriolan
azınlık hükümeti
yapızi üzerinde
durdumhalen
amaatamalar
bu ülkedeki
bütün
sorunlar
devam istihdamlar
ediyor, kronik
yor,
kurumlara
partizanca
yapısorunlar da yakıcı etkisini sürdürüyor.
lıyor.
Durum hiç iyi ve
değildir,
ülkeelbüyük
Cumhurbaşkanlığı
hükümet,
birlibir perişanlık
yaşamaktadır.
ğiyle
ülkeyi uçuruma
sürüklüyor… Kıbrıs
Buncaadeta
sorun
içinde
2022soktular,
için iyi üldisorununu
çıkmaz
sokağa
leklerde
bulunsak
ne olacak,
bulunmakeyi
çözülemeyen
sorunlarla
boğdular…
sak
ne olacak?
Ülke
insanı umutsuzluğa, çaresizliğe süYılın adı
takvimler
rüklendi…
İşinvekötü
tarafı budeğiştiğinde
umutsuzluk,
bir şey mimuhalefeti
değişir? Hayır
değişmiyor.
toplumsal
de darbeledi.
Halbuki
Hepsinden
zihniyetin
bu yapılanlara
ciddiönce
tepkiler
koyup, birdeğişumumesi
gerekiyor,
zihniyet
değişmedikçe,
dun olduğunu, bu kör kuyudan çıkış yolu olyıl değişmiş,
seçim
olmuş ne fark eder?
duğunu
göstermek
lazım.
Aynı
beceriksiz
kişiler
yine
Peki bunu kim yapacak?seçilir
Halkave
gerçek
aynı
görevlere
gelirse
bir
şey
mi
değigüç olduğunu kim gösterecek, kim öncülük
şir? İşte bu konuda siyasi partilere, senedecek?
Hayırdiğer
değişmez
bunu
kaç kişi
dikalara,
tüm sivilama
toplum
örgütlerine
görebiliyor,
kaç
kişi
bireysel
değil
de
büyük görev düşüyor.
toplumsal
çıkarlar
için
sandığa
gidiArtık üzerimize serilmiş bu ölü toprağını
yor?
atmamız
gerekiyor. Bunu bir gelecek olan
Pek ümitli
değilim
ama
vabir süper
güç yapacak
değil,
bizumarım
vatandaşlar
tandaşlarımızın
çoğunluğu
bazı
şeyler
yapacağız… Bunu yapmamız, umut kapısını
artık anlayabilsin,
aralamamız
gerekir. gerçeği görebilsin.
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Umut vadeden yüzücü: Barkan Cem
Yüzmede kurbağa stili ile yarışlara
katılıp altın madalyalar kazanan 12
yaşındaki Barkan Cem Aykut, yüzme
serüveninin henüz başında olmasına
rağmen başarılarıyla umut vadediyor.
12 yaşındaki Barkan Cem Aykut,
Eğitmeni Avni Cankurt’un yoğun ve
disiplinli çalışma temposu, ailesinin
büyük desteği sayesinde 4 yıldır kurbağalama stili ile katıldığı yarışlarda
iyi dereceler ve altın madalyalar elde
ediyor.
Barkan Cem Aykut ile Yüzme Eğitmeni Avni Cankurt, North Cyprus UK
Gazetesi’ne çalışmalarını ve başarılarını anlattı.
En büyük desteği ailesi ve eğitmeni Barkan Cem Aykut, yüzmeyi 3
yaşında öğrendiğini, yarışlara ise 8
yaşında Yüzme Eğitmeni Avni Cankurt ile tanıştıktan sonra başladığını
belirtti.
Yüzmeye Yakın Doğu Üniversitesi
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda
başladığını ve halen burada çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Barkan
Cem, yüzmeye annesi Hale Günay
Aykut, babası Cem Aykut’un desteğiyle başladığını, ayrıca küçük kız
kardeşi Alvina’nın da kendisini örnek

20

alarak yüzmeye başladığını ifade etti.
Başarıyı disiplinli çalışma sayesinde elde ediyor
Kurbağa stili ile yüzen Barkan
Cem, bu stili kendisinin tercih etmediğini, Yüzme Eğitmeni Avni Cankurt’un tespitiyle kurbağa stili ile yola
devam ettiğini belirtti.
Başarı elde etmenin çok kolay
olmadığına dikkat çeken Cem, şöyle
devam etti:
“Hem ben hem de ailem bu yolda
maddi ve manevi fedakarlıklarda bulunarak ilerliyoruz. Size bir günümü
anlatmak isterim. Sabah 06.30’da kalkıyorum ve egzersizle güne başlıyorum. Saat 07.30’da okula gidiyorum,
saat 15.40’ta ders bitiminden sonra
16.00-19.00 saatleri arasında antrenman yapıyorum. Bu, haftanın 6 günü
devam ediyor. Yarış zamanlarında ise
sabah saat 05.30’da kalkıp okul öncesi havuza gidiyorum. Yaz tatillerinde
ise sabah-akşam günde 2 antrenman
yapıyorum” dedi.
“2 yıldır madalya kazanmaya
başladım”
Barkan Cem, yüzmenin kendisine

disiplin ve motivasyon kazandırdığını, yarış günleri heyecandan biraz
stresli olabildiğini belirterek, yüzmenin ayrıca sağlıklı bir bedene sahip
olmasını ve kolay hastalanmamasını
sağladığını söyledi.
Barkan Cem, 4 yıldan bu yana devam eden yüzme serüveninin henüz
başında olduğunu ve son iki yıldır
madalya kazanmaya başladığını
anımsatarak “KKTC’de Ekim 2020’de
düzenlenen yüzme yarışlarında 2
gümüş ve 1 bronz madalya, Temmuz
2021’de 2 altın, Kasım 2021’de 3 altın
madalya ve Türkiye barajlarını geçerek Edirne’de yarışma hakkı kazandım. Edirne’de katıldığım yarışta da
altın madalya elde ettim. Her başarı,
beni bir sonraki adım için motive ediyor, çalışma isteği veriyor” dedi.
Yüzmeyi hayatından çıkarmadan pilot olmak istiyor
Yüzmeye hayatı boyunca devam
etmek istediğine ve üniversite tercihi
yaparken yüzme takımı olan okullara
başvurmayı düşündüğüne dikkat çeken Barkan Cem, meslek seçimini de
yaptığını ve yurt dışında eğitim alıp
pilot olmak istediğini ifade etti.

Avni Cankurt, 15 yüzücüyü disiplinle yarışlara hazırlıyor
Barkan Cem Aykut gibi daha pek
çok yüzücünün eğitmeni olan Avni
Cankurt ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Spor Yüksek
Okulu’nda aldığı eğitiminin ardından
aynı üniversitede yüzme antrenörlüğü yaptığını ve önce alt yapıdaki
birçok çocuğa yüzme eğitimleri
verdiğini, 1 yıldan uzun süredir de
profesyonel olarak takım çalışmaları
yaptığını belirtti.
Cankurt, Barkan Cem ile birlikte
Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki 15 yüzücüyü profesyonel şekilde yarışlara
hazırladığını söyledi.
Yüzücülerle disiplinli bir şekilde
yoğun bir tempoda çalıştığını ve
haftanın 6 günü yaklaşık 3 saat süren
antrenmanlar yaptığını anımsatan
Avni Cankurt, Barkan Cem’in de
aralarında bulunduğu 12 yaş üstü
yüzücülerin antrenmanlarının daha
yoğun bir tempoda olduğunu söyledi.
Cankurt, ayrıca, yoğun çalışmalarının meyvesini aldıklarını ifade
ederek, tüm sporcularının çabası ve
başarılarıyla gurur duyduğunun altını
çizdi.
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Göz alıcı abiyeler, görücüye çıktı
2022 yılının moda trendleri yavaş
yavaş vitrinlerdeki yerini almaya
başladı.
Girne’de faaliyet gösteren Juju
Butik de, yeni yılın göz alıcı tasarımlarını görücüye çıkardı. Farklı tarzlara
hitap eden abiyeleri, H&V Ajans
mankenleri tanıttı.
Viva Casino’nun yılbaşı özel
programında sahne alan Ebru Yaşar
konseri öncesinde podyuma çıkan
mankenler, yılın ilk defilesine de imza
atmış oldu.
Hayriye Vurdu’nun sunumuyla
gerçekleşen programda, ajans modelleri beğeni topladı.
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‘Harry Potter’de bir Kıbrıslı; Tolga Safer

Kıbrıslı

ünlüler

“Hayalleriniz büyük olsun,
küçük hayallerle uğraşmayın”

22

Tolga Safer, Kıbrıslı Türk bir annenin ve
babanın çocuğu olarak 1982 yılında Londra’da doğdu.
7 yaşında ilkokula giderken okulda
çeşitli oyunlarda görev aldı. Oyunculuk konusunda yeteneği fark edilince Tolga Safer,
9 yaşında Sylvia Young Theatre School’a gitmeye başladı. Daha sonra BBC’de gösterilen
çocuk programlarında yer aldı. 15 yaşında
Pepsi reklamında oynadı ve daha tanınır
olmaya başladı. Çok genç yaşta medya ve
drama eğitimi aldı.
20 yaşına geldiğinde kendini bir tiyatro
sahnesinde buldu. 2002 yılında Arcola Tiyatro’da önce “Bintou” sonra da “Venezuela”
isimli iki oyunda arka arkaya oynadı. Kendisini tiyatroda gören bir yönetmen sayesinde
film sektörüne geçme fırsatı yakaladı ve bu
fırsatı iyi değerlendirdi.
2004 yılında Britanya bağımsız sinemasının bilinen filmlerinden olan ‘Cultural
Menace’da “Timur” karakterini canlandırarak önemli bir işe imza attı. 2005 yılında ise
Tolga Safer kendisini tüm dünyaya tanıtan
Harry Potter filmlerinin dördüncüsü olan
‘Harry Potter and the Goblet of Fire’ filminde
“Profesör Karkaroff’s”un yardımcısı rolünü

üstlendi.
Harry Potter sonrası 2006 ve 2007’de
BBC’nin önemli dizileri olan “Doctors” ve
“Casualty” dizilerinde oynadı. Daha sonra
sırasıyla “Sugarhouse”, “Shoot on Sight”,
“Desert Dancer”, “Spotless”, “American
Assassin” ve “Britannia” isimli filmlerde rol
aldı.
Özellikle 2017’de oynadığı “American
Assassin” isimli filmdeki şerif yardımcısı
“Kamil” rolüyle büyük beğeni kazandı.
Tolga Safer, çok sayıda film yanında ilk
göz ağrısı tiyatrodan da vazgeçmedi. Özellikle Harry Potter sonrası dönemde İngiltere’nin saygın tiyatro salonları olan Royal
National Theatre ve Birmingham Repertory
Theatre’da oynadığı oyunlarla izleyicilerden
tam not aldı.
Son zamanlarda işleri dolayısı İngiltere
ile Amerika arasında mekik dokuyan Tolga
Safer, Kıbrıslı Türk gençlere de çağrıda
bulunuyor:
“Hayalleriniz büyük olsun, küçük hayaller ile uğraşmayın. İnanınız ve çok çalışınız.
Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Ne yazık
ki kolay değil çok zor ama isterseniz başarabilirsiniz”.
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Kıbrıs’ta
nergis
zamanı
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Kıbrıs’ta doğanın uyanışa geçmesiyle
birlikte, yüzünü gösteren ilk çiçeklerden
biri de nergistir…
Hasan KARLITAŞ
Kıbrıs’ta yağan ilk yağmurlardan sonra
doğa, uyanışa geçip en güzel renklerini sunmaya başlar başlamaz, nergis, bu hareketlenmeye ortak olan ilk çiçeklerden biri oluyor.
Kıbrıs’ta yaşam sürüp de, nergisi bilmeyenimiz hemen hemen yok gibidir. Hiç
tartışmasız nergis, Kıbrıs doğasının en güzel
renklerinden ve kokularından biri olma özelliğini her daim koruyor…
Ülkemizde yaygın olan türün bilimsel
ismi Narcissus Tazetta olup, Kıbrıs’ın birçok
yerinde Mergiz olarak telaffuz edilmektedir.
Bu alımlı çiçek, ‘Nergisli’ isimli bir köye de

ismini vermiş durumda.
Yasayla koruma altında olan nergisin
toplanması ve satışı yasaktır.
Büyüleyici kokusu ile insanları etkileyen nergis çiçeğinin mitolojik söylencelere
konu olmuş bir de hikayesi var. Bu söylence,
nehirdeki suya bakarken kendi görüntüsüne
aşık olan yakışıklı Narkissos ile sesin yankılanmasının temsilcisi EKHO’nun (Eko) birçok
sanatçıya ilham olmuş hüzünlü aşk hikayesini
anlatır.
Kıbrıs’ta, aralık sonu çekilen nergis fotoğraflarını, Kıbrıs’tan İngiltere’ye kokusunun
yayılması dileğiyle, North Cyprus UK okurlarıyla paylaşıyorum.
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Doğal, güler yüzlü ve hoş
sohbet; Firdevs Nur
“Firdevs’in Dünyası” programıyla her cumartesi saat 11.00’de
Ada TV ekranlarında seyircisiyle
buluşan ve İngiltere’den de birçok
izleyeni bulunan Firdevs Nur, hayatını, kamera karşısına geçişini ve
anılarını North Cyprus UK Gazetesi’ne anlattı.
Firdevs Nur, üç kız çocuklu ailenin ortanca kızı olarak 1967 yılında
Limasol’da dünyaya geldi.
Sevgi dolu bir aile içerisinde büyüyen Firdevs Nur’un tüm hayatına
bu sevgi yansır. 1974 Barış Harekatı’ndan sonra ailesiyle birlikte yeni
bir hayata Güzelyurt’ta devam eden
Firdevs Nur, ilk ve orta dereceli öğrenimlerini de burada tamamlar.
Firdevs Nur, 1986 yılındaki
evliliğinden Besim ve Hasan adında
iki erkek evlat dünyaya getirerek,
oldukça genç denilebilecek bir yaş
olan 23’ünde anne olur ve bu evlatlar hayatının vazgeçilmezleri haline
gelir.
Oğulları yuva kurunca hayatına
‘single person’ olarak devam eden
Firdevs Nur, yıllar ilerledikçe bir de
torun sahibi olur ve bu güzel heyecanı da tadar.
İki oğlunu büyütene kadar
çalışmayan Firdevs Nur, evlatlarını
büyüttükten sonra iş hayatına atılır
ve evinin çok yakınında bir süpermarkette kasiyer olarak işe başlar.
Gün gelir ve okul yıllarından tanıdığı Yazar Bekir Kara’dan teklif alır. Bu
teklif, First FM’de mikrofon karşısına geçmektir. Doğaçlama yapılan
bir oyun içerisindeki ilk denemesinde başarılı olan Firdevs Nur, ileriki
zamanlarda radyoculuğu öğrenmeyi
planlar ancak gelen teklifle Birinci
Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’nin sekreterliğini
yapmaya başlar.
Konuşmasında düzgün Türkçe
kullanması ilgi çekince, Firdevs Nur
zaman zaman röportajlara katılır.
Bir gün, Kıbrıs Genç TV binası
yanında bulunan kırtasiye dükkanına Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Raif Denktaş’ın alışverişe gittiğini
gören kameramanın mikrofonu
eline tutturmasıyla oldukça güzel
bir röportaj gerçekleştiren Firdevs
Nur’un bu başarısı takdir toplar.
1998 yılında bir programcının
işten ayrılmasıyla sunucu arandı-
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ğı sırada, ani bir kararla kendisini
Kıbrıs Genç TV ekranlarında bulan
Firdevs Nur, hem programcılığı yaşayarak öğrenir hem de canlı yayın
heyecanını tadar. O günden bu yana
televizyon ekranlarında olan Firdevs
Nur, birçok programın sunuculuğunu yapar.
Firdevs Nur, muhabirlik ve resmi
devlet törenlerinde sunuculuk görevlerinde de bulunur.
12 yıl kesintisiz süren ‘Hem
Pişirelim Hem Konuşalım’ isimli
yemek programıyla seyircinin beğenisini kazanan Firdevs Nur, daha
sonra Ada TV ekranlarına taşınır.
Yemek programı bir süre devam
ettikten sonra ‘Firdevs’in Dünyası’
isimli programla her cumartesi saat
11.00’de kamera karşısına geçmeyi
sürdürür.
Firdevs Nur, zaman zaman Ada
TV’de Ana Haber Bülteni spikerliği
görevini de üstleniyor.
“Moralim bozuk olsa da ekran
karşısında her şey bitiyor”
Kamera karşısındaki doğallığı
ve iş disiplinine de değinen Firdevs
Nur, şunları söyledi:
“Ekran önünde olmak güzelden
ziyade, özel bir durum. Tanrı’nın
verdiği yetenekten dolayı kamera karşısında inanılmaz rahatım.
Program süresince kamera karşısında, seyircilerim karşımdaymış
gibi konuşuyorum, dans ediyorum,
şarkı söylüyorum, şiir okuyorum.
Moralim ne kadar bozuk olursa
olsun, program başladığı an her şey
bitiyor. Hayatta en büyük acı, kayıplardır. Annemi, babamı ve sevdiğim
birçok kişiyi kaybettikten bir hafta
sonra yine ekranda oldum. Ne kadar
üzgün olsam da ekran benim hep
ilacım oldu.
Ekran karşısında güler yüzlü olmakta hiç zorlanmıyorum. İnsanları
çok seviyorum. Karşılaştığım birçok
insan, pozitif enerjim ve insanları
çeken bir yapıya sahip olduğumu
söylüyor. Yiyip içtiğime dikkat
ediyorum ve yürüyüş yaparak kilo
kontrolü yapmayı ihmal etmiyorum.
Sağlıklı bir ömür için, sağlıklı bir yaşam biçimi tercihimiz olmalı. Önce
kendinizi, sonra kendinize iyi gelenleri sevin, tüketici değil, üretici
olun. Sevdiklerinize, içinizden geldiği gibi sarılın, sevin, zaman geçirin.
Hayatınızda keşkeler olmasın”.
Birbirinden ilginç canlı yayın
anıları var
Ekran karşısında pozitif enerjisiyle tanınan ve programları ilgiyle
izlenen Firdevs Nur, ekran karşısında oldukça ilginç anılar da yaşar.
Nur, anılarını şu sözlerle anlatıyor:

Haber
2001 yılında sınav sonucu başarı
elde ederek kamu görevlisi olan
Firdevs Nur, 20 yıllık kamu görevi
süresince işini severek ve özveriyle
çalıştı, halen aynı hevesle çalışmaya
devam ediyor.
Nur, kamu görevlisi olmasının
ardından hobi olarak sadece hafta
sonları program yapmaya devam ettiğini anımsatarak, ihtiyaç duyulması halinde resmi devlet törenlerinde
sunuculuk da yaptığını söyledi.
Güne oldukça erken başladığını söyleyen Nur, kamudaki mesai
bitiminde Diş Protez Laboratuvarı
olan oğluna dağıtımda yardımcı
olduğunu ve evin geriye kalan tüm
ihtiyaçlarıyla kendisinin ilgilendiğini belirtti.
Nur, insan sevgisi nedeniyle izin
gününde dahi iş yerindeki arkadaşlarını ziyarete gittiğini, insanlara
yardımcı olmak, yol göstermek yoğun tempoda çalışmanın kendisine
zevk verdiğini ifade etti. Nur, başta
ailesi olmak üzere sevdiklerinin sağlıklı olduğunu ve nefes alıp yeni bir
güne başladığını duymanın kendisine mutluluk verdiğini kaydetti.

“Bir gün canlı yayınlanan program sırasında konuğum Faiz Sucuoğlu’na, dil sürçmesi sonucu ‘Faiz
Sucukoğlu’ diye hitap etmiştim. Dilim sürçmüştü ve konuğumdan özür
dilemiştim. Rejide bulunan yapımcımız ve yönetmenimiz gülmekten
kırılmışlardı.
Başka bir canlı yayın sırasında,
yaka mikrofonum kayıp yere kadar
uzanmıştı. Ben, konuşuyordum ancak yayında ses yoktu. Kısa bir süre
sonra rejideki arkadaşlar müdahale
etmişlerdi.
Bir başka anım ise konuğumun
stüdyoya giren sinekle mücadelesiydi. Konuğum, program sırasında
nerdeyse ağzına girecek olan sinekle adeta savaşıyordu. O küçücük sinekle mücadele etmek, konuğumun
konsantresini dağıtmıştı.
Yemek programı sunduğum
yıllardı... Canlı yayında Ağlayan
Kek yapıyorduk. Kekin kreması,
tezgahtan yere kadar akıp gitmişti.
Program sırasında ‘Kekimiz, gözyaşlarını tutamdı’ demiştim. Ekrana
yansımayan bir anım ise, Ada TV’de
canlı yayına çıktığım ilk gün ve

programın tekrarının yayınlandığı
bir başka gün, gelen telefonlardan
santralin kilitlenmiş olmasıydı. Kanalın müdürü, beni arayıp hayretini
dile getirmiş ve teşekkür etmişti. Bu
olay beni fazlasıyla mutlu etmişti”.
Hayatındaki en önemli önceliği, iki oğlu
Seyircilerinin kendisini sadece
ekran karşısında neşeli bir karakter
olarak gördüğünü ancak kendisinin
çalışan ve sorumlulukları olan bir
anne olduğunu anımsatan Firdevs
Nur, şöyle diyor:
“Çalışan bir anne olmak pek
kolay değil. Bunu, yorulmak ya da
koşuşturmak anlamında söylemiyorum. Çocuklarıma her anne gibi
düşkündüm ve kendim büyütmüştüm. Ekrana ilk çıktığımda büyük
oğlum Besim, 11, küçük oğlum
Hasan da 9 yaşındaydı. Onlardan
uzak kaldığım için inanılmaz üzülüyordum. Her zaman hayatımda
önceliğim oğullarım olmuştur”.

“Oyunculuk, çocukluk hayalimdi”
Günlük hayatta yaptıklarının
kendisini yormadığını aksine mutlu
ettiğini belirten Firdevs Nur, çocukluk hayalini gerçekleştirmiş
olmanın da mutluluğunu yaşadığını
söyledi.
“Küçüklüğümden bu yana
Kıbrıs’ı anlatan bir film ya da dizide
rol alma hayalim vardı” diyen Nur,
hayalinin TRT’de yayınlanan ‘Bir
Zamanlar Kıbrıs’ isimli diziyle hayat
bulduğunu ifade etti.
Nur, “Özellikle ‘Anne’ rolünü
üstlenmiş olmak benim için oldukça
güzel bir deneyimdi” dedi.

İnsan sevgisi ve iş yapma hevesiyle dolu bir kadın
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2022 yılının en iyi ön kameralı
telefonları belli oldu!
Özellikle de Selfie kamerası kötü
olduğu için akıllı telefonunuzu
değiştirmek istiyorsanız, listemizde
yer alan telefon modellerinin sizleri
tatmin edeceğine emin olabilirsiniz!
Akıllı telefon alırken nelere dikkat
ediyorsunuz? Selfie kamera performansı sizin için oldukça önemli
mi? Cevabınız evet ise, listemizde
yer alan akıllı telefon modelleri sizi
kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacaktır.
Özellikle de Selfie kamerası kötü
olduğu için akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsanız, bu yazımızı
faydalı bulabilirsiniz.
Megapiksel değerinin yüksek
olması, daha kaliteli fotoğraf elde
edebileceğimiz anlamına gelmiyor. Örneğin; Huawei, Samsung,
Google ve Apple’ın telefon modelleri, ön kameralarında (genel olarak)
20MP’nin üzerinde lens kullanmazlar. Ancak, bu şirketler tartışmasız
sektördeki en iyi ön kameralara
sahiptir.
Elbette piksel boyutunun yanı sıra
selfie severlerin dikkat etmesi gereken başka detaylar da var. Yazılım
optimizasyonu, güzelleştirme özellikleri, AI özellikleri, portre modu ve
daha fazlası gibi diğer ön kamera
özelliklerine bakıyoruz.
Bu faktörlerin fazla olması en iyi

Ön Kamera: 11.1 Megapiksel
OIS destekli 10x optik zoom yapan
periscope/telefoto
Ön Kamera: 40 Megapiksel f/2.2

ön kameralı telefon modelini bulmamız konusunda kafa karıştırıcı
olabiliyor. Biz de Teknolojioku olarak DXOmark’ın değerlendirmesine
göre en iyi ön kameralı telefonları
sizler için listeledik.
İşte DXOmark’a göre en iyi ön
kameralı telefonlar!

10- Samsung Galaxy S20 Ultra
5G (Exynos)
DxOMark Puanı: 100
Arka Kamera: 108 MP ISOCell Bright HMX + 48 MP ISOCELL Bright
GM2 +12 MP Sony IMX 555 + ToF
sensörü
Ön Kamera: 40 MP

9- Samsung Galaxy Note20
Ultra 5G (Exynos)
DxOMark Puanı: 100
Arka Kamera: 108MP yüksek
çözünürlükte ana kamera sensörü,
12MP çözünürlüğünde 5x optik
zoom kabiliyetli sensör ve 12MP
çözünürlüğünde 120˚ görüş kabiliyetine sahip geniş açılı sensörden
oluşuyor. Arka kamera 8K 24fps,
4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps,
720p 960fps, HDR10+ video kaydı
yapabiliyor.
Ön Kamera: 10 Megapiksel ön kamerayla 4K 30/60fps, 1080p 30fps
video kaydı yapabiliyor.

3- Huawei P40 Pro
DxOMark Puanı: 103
Arka Kamera: 50 MP f/1.9 geniş
açılı,
Ön Kamera: 32 MP, f/2.2, 26mm
geniş açılı ve kızılötesi sensörFull
HD çözünürlükte 30 ve 60

6- Huawei nova 6 5G
DxOMark Puanı: 100
Arka Kamera: 40 MP (f/1.8) + 8
MP ultra geniş açılı (f/2.4) + 8 MP
telefoto (f/2.4) 3X zoom ile + lazer
odaklama sensörü
Ön Kamera: 32 megapiksel + 12
megapiksel
5- Asus ZenFone 7 Pro
DxOMark Puanı: 101
Arka Kamera: 64 Megapiksel f/1.8
diyaframa sahip ana kameraya, 8
Megapiksel f/2.4 telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. (Kameralar hem ön hem
de arka kamera olarak kullanılıyor)
Ön Kamera: 64 Megapiksel f/1.8
diyaframa sahip ana kameraya, 8

2- Huawei Mate 40 Pro
DxOMark Puanı: 104
Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 20
MP + ToF
Ön Kamera: 13 MP + ToF

Megapiksel f/2.4 telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. (Kameralar hem ön hem
de arka kamera olarak kullanılıyor)

4- Google Pixel 6 Pro
DxOMark Puanı: 103
Arka Kamera: 50 Megapiksel
f/1.85 ana kamera, 12MP f/2.2 ultra-geniş, 48 Megapiksel kamera

1- Huawei P50 Pro
DxOMark Puanı: 106
Arka kamera: 64 MP + 50 MP +
40 MP + 13 MP olmak üzere 4 farklı
kamera
Ön kamera: 13MP çözünürlükte
yüksek kalitede öz çekimler yapabilirsiniz.

8- Samsung Galaxy Note20
(Exynos)
DxOMark Puanı: 100
Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.8
ana, 64 Megapiksel f/2.0 telefoto, 12
Megapiksel f/2.2 geniş açılı – OIS –
8K video kaydı
Ön Kamera: 10 Megapiksel f/2.2 –
4K / 60 FPS video kaydı
7- Samsung Galaxy S21 Ultra
5G (Exynos)
DxOMark Puanı: 100
Arka Kamera: 12 Megapiksel f/2.2
ultra geniş açı + optik imaj sabitleyicili 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı
+ 10 Megapiksel f/2.4 3x optik zoom
yapan telefoto + 10 Megapiksel f/4.9
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Kıbrıs lezzetlerinden;
Pastelli
ürünü, bir nevisayemizde hayata
döndü diyebiliriz” dedi.
Ürettikleri pastelli içerisindeki
pekmezin kendi ürünleri olduğuna
dikkat çeken Öznaçar, pastellinin
içerisinde bulunan susam ve fıstığı
dışardan tedarik ettiklerini kaydetti.
Pastelli içerisinde hiçbir şekilde
kimyasal tatlandırıcı gibi ürünlerin
kullanılmadığını ifade eden Öznaçar, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilen pastellinin tazeliğini en az

1 ay koruduğunun altını çizdi.
Her türlü etkinlik için özel paketleme yapılıyor
Pastelli üretimini genellikle
siparişe göre yaptıklarını belirten
Kemal Öznaçar, düğün, nişan, kına
gecesi ve doğum gibi etkinlikler için
sipariş aldıklarını ayrıca seçkin pastane ve kafelere dağıtım yaptıklarını
ifade etti.
Öznaçar, isteğe göre pastelli

paketlemesi yaptıklarına dikkat
çekerek, “İsteyenlere özel tasarlanmış istenilen renkte ve tarzda etiket
yapıyoruz. Pastellinin normal paketlenmiş hali ise, nazar boncuğu ve
ipli şekildedir” ifadelerini kullandı.
Öznaçar, pastelli modellerini görmek ve sipariş vermek isteyenlerin
Instagram’daki ‘molehiya_northcyprus’ hesabını ya da Facebook’taki
‘Molehiya’ sayfasını takip edebileceğini belirtti.

Nostalji

Kıbrıs

Kıbrıs’ta, kültürümüze özgü bir
tatlı atıştırmak olan pastelliyi sevmeyen yoktur. Şeker ilavesi kullanılmadan üretilen pastelli, doğal bir
ürün olması nedeniyle en çok tercih
edilen tatlı atıştırmalıkların başında
geliyor.
Kıbrıs’a özgü tatlı çeşidi olan pastelli, harnup pekmeziyle yapılıyor.
Pastelli, kaynatılan pekmezin içerisine bal, fıstık, isteğe göre badem,
fındık, Antepfıstığı ve susam ile
karıştırılıp soğutulmasıyla hazırlanıyor.
Pastelli içerisindeki pekmez
de kendi ürünü Kemal Öznaçar,
Kıbrıs’ın sevilen lezzeti molehiya
üretimi başta olmak üzere, Kıbrıs’ın
geleneksel tatlarından olan harnup
pekmezi ve pastelli yaparak az da
olsa aile bütçesine katkı sağlıyor.
North Cyprus UK Gazetesi’ne
pastelli üretimi hakkında bilgi
veren Öznaçar, pastelli üretimine ilk
olarak 2019 yılında başladıklarını
belirtti.
Öznaçar, üretime ilk olarak molehiya ile başladıklarına işaret ederek,
“Molehiyadan sonra yerli üretim
olarak yelpazeye yenilik katmak
istedik ve pastelli üretimini hayata
geçirdik. Kıbrıs’a özgü olan pastelli
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Bu ayki “Nostaljik Kıbrıs” sayfamızı, Adamızın açık hava müzesi, tarih ve kültür şehri Mağusa’ya ayırdık.
1954-1955 yıllarında Kıbrıs’ta İngiliz ordusunda görev yapan Richard
Chamberlain’in, Kıbrıs’ın yakın
geçmişine ait çok değerli fotoğrafları
var.
Kıbrıs’ta görev yaptığı yıllarda
Mağusa ve Kıbrıs’ın farklı yerlerinden fotoğraflar çeken, nostaljik
nitelikte olan fotoğraflar, “1954’te
Kıbrıs’tan Yaşam Manzaraları” isimli
fotoğraf sergisiyle sanatseverlerin
beğenisine sunulmuştu.
1954-1955 yıllarında çektiği mekanların fotoğraflarını, 2014 yılında
güncel halleriyle harmanlayarak bir
çalışma yapan ve “Kıbrıs’ın Dünü ve
Bugünü” isimli kitabında bir araya
getiren Chamberlain, aynı fotoğrafların yer aldığı bir de takvim çalışması
yaptı.
.
Hazırlayan: Hasan KARLITAŞ
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Hem lezzetli, hem de
doğal enerji kaynağı
Hem faydalı hem de tatlı ihtiyacını karşılayan üzüm sucuğu, Kıbrıs’a
özgü bir lezzet.
Kıbrıs tatlı kültürünün önemli bir
öğesi olan üzüm sucuğunun Karpaz’a bağlı köylerde üretildiği bilinse de, birçok bölgede yapılıyor. Bu
meşhur lezzetin yapımı ve kullanılan
kuruyemişler bölgelere göre çok küçük farklılıklar gösterse de, hemen
hemen aynı lezzete sahip.
Şeker ilavesi kullanılmıyor
Şeker ilavesi kullanılmayan ve
doğal bir lezzet olan üzüm sucuğu,
Kıbrıslıların dayanıklı tatlı atıştırmalıklarından biri. Üzüm sucuğu, ipe
dizilmiş badem ya da cevizin üzüm
suyu ve undan elde edilen muhallebiye batırılıp kurutulduktan sonra
yumuşak bir lezzete dönüştüğü hali.
Geleneksel bir lezzet olan üzüm
sucuğu, besin bileşimi açısından
değerlendirildiğinde enerji ve besin
öğeleri yönünden zengin bir atıştırmalık.
Bu tatlı atıştırmalığın, çengelle asılıp kurutulması nedeniyle sucuk adını aldığı belirtiliyor. Üzüm sucuğunu
yapmak zahmetli olsa da, lezzeti bu
zahmete değiyor.
Emekli öğretmen Kocadal,
kültürümüzün yaşatılmasını
istiyor
Tepebaşı’nda yaşayan emekli
öğretmen Önel Terzioğlu Kocadal,
Kıbrıs kültürüne ve Kıbrıs’a özgü yemekler ve tatlılara karşı ilgisi nedeniyle boş zamanlarında bu lezzetleri
yaparak sevdikleriyle paylaşıyor. Kocadal’ın maharetli ellerinden çıkan
lezzetlerden biri de üzüm sucuğu.
Baf’ın Kukla köyünden göç edip
Güzelyurt’a yerleşen ve Ege Üniversitesi’nden Biyoloji diplomasına
sahip olan Önel Terzioğlu Kocadal,
uzun yıllar emek verdiği ilkokul öğretmenliği görevini 2019’da tamamlayarak emeklilik yıllarına başladı.
Kocadal, emeklilik sürecinin verdiği huzurla, çok sevdiği torununun
bakımından arta kalan zamanlarını
Kıbrıs kültürüne ait yemekleri yapıp
sevdikleriyle paylaşarak geçiriyor.
Kocadal, Kıbrıs kültürüne ait tatlı ve
yemeklerin yapılışını, evlatları ve torunlarına da öğretip kültürümüzün
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yaşatılmasını istiyor.
Çok sevilen bir eğitimci olan Kocadal, emekli olsa da kalbi, çocuk ve
insan sevgisiyle dolu. Güler yüzüyle
bilinen Kocadal, eğitim yıllarında
birçok çocuğa doğruluğu, paylaşımı,
adil olmayı ve kendine güvenmeyi
kazandırmaya çalıştığını söyledi.
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Üzüm sucuğu nasıl yapılır?
Önel Terzioğlu Kocadal, iyi bir
üzüm sucuğunun nasıl yapılması gerektiğini şöyle anlattı:
“Sucuk yapımında en iyi üzümler
bağ üzümü ile olur ancak evlerdeki
asmalardan da üzüm sucuğu yapılabiliyor.
İyi bir sucuk olması için bağlardan toplanıp yıkanan üzümler ezilir,
suyu alınır kazanda kirden arındırılır.
Sucuk yapımında badem kullanılacaksa bademler ıslatılıp dizildikten
sonra kurutulur ve sonra ipliğe dizilir. Ceviz kullanılacaksa ıslatılmadan
ipliğe dizilir. Üzüm suyu ‘havara taşı’
diye tabir edilen beyaz toprakla birlikte kaynatılır ve tencerede oluşan
köpükler alınır.
Ardından da kaynayan üzüm suyunun içerisine un katılarak muhallebi
hazırlanır. Dizilmiş olan badem ya da
cevizler muhallebiye batırılıp çengel
yardımıyla asılır. Sucuk haline gelen
badem ya da cevizler, kalınlaşması
için birkaç kez daha muhallebiye batırılır ve asılarak kurumaya bırakılır.
Bu işlem bazen birkaç gün devam
edebilir. Kurutma işleminin çabuk
olması için üzüm sucuğunun yapılışı
genelde yaz döneminde gerçekleştirilir”.
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Nilser Bayraktar, one of the last representatives of saddle-basket knitting, which is one of our cultural
heritages, is living our culture.

She has been knitting
saddle-basket for 53 years
Nilser Bayraktar, master of saddle
and basket making, which is one of the
forgotten crafts of Cypriot culture, told
the North Cyprus UK Newspaper about
his craft that he has been doing for 53
years.
Bayraktar, who lives in Serdarlı village and is one of the few people who has
carried the saddle-basket craft for 53
years, has been knitting baskets with
the saddle since she was 10 years old.
Stating that she contributes to the
home economy with basket knitting,
which requires great effort, Bayraktar said, “I do this job with love. I feel
happy and I am happy to continue our
culture.”
Stating that she taught saddle and
basket making to both of her daughters and bride, Bayraktar stated that
there are very few people who want
to learn how to make saddle-baskets.
She also mentioned that she has been
participating in festivals for 7 years and
selling her products, Bayraktar also reminded that the state went to Istanbul
twice and once to England to promote
the saddles and baskets, which is one
of our cultural heritages.
“Pencils are obtained from wheat
called Siberian”
Nilser Bayraktar said that she produced the pens used in saddle-basket
making with her husband and explained the details of this craft with the
following words:
“The pens with which we knit saddles and baskets are made from the blackhead type of wheat called Siberian.
My husband, who is a retired teacher
Halil Bayraktar, gives me great support
in this regard, he cultivates the wheat.
After cutting the wheat one by
one with a sickle, we turn them into
bundles. We cut the top of the wheat
and then grind it into flour. We also
color some of the pens that we knit the
saddles and baskets with. We do this
by adding the color powder to boiling
water. Then we dry the pencils obtained from the wheat and wash them.
After this process is finished, I carefully
process the saddle and baskets”.
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Ekrem Civisilli packs the sorted vegetables in accordance with the hygiene conditions and offers them for sale.

Packaged fresh vegetables
for everyone’s choice
The fast pace of life in daily life
brings practical solutions that will
make life easier. The Civisilli family
in İskele sells the vegetables they
produce by throwing them in the
pot and bringing them to the stage
where they are cooked. Vegetables,
which are sorted in accordance with
hygiene conditions and offered for
sale in air-vented packages, attract
great attention.
Ekrem Civisilli, Civisilli Food Director, is a 27-year-old young entrepreneur... While starting his career, he
continues his education.
Civisilli, who studied accounting
at the University of Hull in England,
is currently pursuing his doctorate
education after completing his master’s degree in business administration at Cyprus International University.
Ekrem Civisilli, who comes from
an agricultural family and has been
involved in every stage of production
since his childhood, explained how
he established his business with
these words:
“Together with my family, we
have been planting artichokes in
the winter and various vegetables
in the summer for many years. We
used to distribute the vegetables we
grew from a young age to the houses.
It always made me happy to provide such a service to people. I have
always loved to produce and especially to produce new things. “For
years, thousands of artichokes were
wasted in the field at the end of each
artichoke season, and my family and
I sorted the artichokes and put them
in the freezer. After the artichoke, we
started to process and package all
the vegetables fresh and daily, and
when we saw that there was interest
in this method, we set up the business and launched the market with
more products.”
The products are daily and fresh
Ekrem Civisilli noted that 80
percent of the products are their own
products and emphasized that they
had all vegetables made Food Analysis Tests and shared the results with
their customers.
Civisilli stated that they pack the
products that they collect daily and
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freshly and take them to the door of
their customers after they are packaged, and underlined that they attach
importance to drug-free products,
especially hygiene, as a business.
Ekrem Civisilli noted that the company he established at the beginning
of 2020 was soon trusted, and said,
“We know that our customers have
full confidence in us about pharmaceuticals. ‘Healthy Production and
Healthy Consumption’ is our motto.”
Civisilli reminded that there are
artichokes, black-eyed peas, okra,
molehiya, yellow beans, kidney
beans, leeks, potatoes, vine leaves, kolokas, bullez, tomatoes and
cucumbers among the products. He
said it continues.

UK residents also buy products
Ekrem Civisilli stated that the
production facility is located in Iskele
and they serve all districts and said,
“We deliver the ordered vegetables
ready for cooking. We also have many
customers who take our vacuum-packed products abroad. Especially
Turkish Cypriots living in England
have started to show great interest
in our products. “Many people have
taken our products and transported
them to England,” he said.
Civisilli said that he wanted to work
with markets and deliver his products to more people and gave the good
news that he is planning to open
branches in Nicosia and Girne.

“Nice people support us”
Stating that he has established
friendly relations thanks to his
business, Ekrem Civisilli said, “Good
feedback from my customers has
always been my source of motivation. I’m glad I started this business
and I’m glad there are good-hearted
people supporting me.”
It is possible to reach Civisilli Gıda
on Facebook or by calling +90 533
884 84 49 during working hours.

Located near the town of Esentepe, east of Kyrenia, close to the
peaks of the Beşparmak Mountains, this church forms the core of
an old monastery. Antiphonitis
means “Jesus who answers”. The
church has an architectural form
that is not uncommon in Cyprus
with its irregular octagonal
dome supported by eight columns. The barrel-vaulted narthex
in the west and the portico in the
south are additions made in the
14th or 15th century. The south
portico arrangement is a unique
example of gothic stonework.
Except for the narthex, the
building is completely covered
with wall paintings, but very few
of them have survived to the present day. Some of the preserved
ones 12./13. While some of them
are dated to the 14th/15th centuries. dates back to the centuries.
Although the saints are heavily
depicted on the wall paintings,
there are also compositions
taken from the Bible.
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A Turkish Cypriot champion
in the UK; Halıl Zorba
Halil Zorba is a Turkish Cypriot weightlifter competing for England.
Born in 1988, Halil Zorba completed
his education at Mulberry Academy and
Bethnal Green Technology College.
At the age of 19, Halil Zorba was second
in the rankings in England at 69 kilograms.
However, he missed the European Championship in 2008 due to back pain.
He wore the England national team
jersey at the Commonwealth Games held
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in Delhi in 2010. He placed 4th in 69 kg.
At the 2011 World Weightlifting Championships, he broke his record by lifting
125 kilograms in the snatch. However, he
injured his foot and was not successful in
later competitions. Zorba, who was also in
the English National Team in the European
Weightlifting Championships held in 2012,
failed to deliver what was expected in this
championship and took 21st place in total.
Although he was successful in the

auditions to participate in the London
Olympics in 2012, he was not called up to
the England national team.
Although he lifted 171 kilograms in
weight in the auditions held in England,
breaking the British record and winning
the competition, he was unexpectedly not
included in the Olympic team.
Zorba continued his training at the Crystal Palace National Sports Center under his
trainer Keith Morgan for a long time and

holds multiple records in both the 69kg
and 77kg weights in England.
Zorba is known to be related to the
famous British javelinist Fatima Whitbread
on her mother’s side.
In addition to his sports life, Zorba
completed his university education. Halil
Zorba graduated from the Department
of Civil Engineering at the University of
Brighton and currently works as a Civil
Engineer
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