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Doğadan ürünlerle en özel
butik tasarımları yaratıyor
Sanat ile sporda başarılı bir isim olan Deniz Aker, pandemi döneminde evde kalırken boş
durmadı ve doğadan topladığı ürünleri, birbirinden özel butik tasarımlarda buluşturdu

Su Balesi Antrenörü ve Arp Sanatçısı Deniz Aker, sanat ile sporu
bir arada yürütürken, pandemi döneminde evde kaldığı günlerde butik
tasarım ürünler yarattı. Tasarımları
beğenilen Aker, ‘Guru Dizayn’ adıyla
sosyal medya hesabı açarak ürünlerini
pazarlamaya başladı.
Deniz Aker, 2020 Mart ayında KKTC’de başlayan pandemi döneminde,
Filiz ismindeki çok yakın bir dostunun kendisine çiçeklerle ilgili bir
ileti göndermesi üzerine bunlardan
etkilenip denediğini ve el yatkınlığı
sayesinde bunu başardığını belirterek,
böylece ‘Guru Dizayn’ adıyla Instagram ve Facebook’ta sayfa açarak
internet üzerinden ürünlerini pazarlamaya başladığını söyledi.
El işi konusundaki el yatkınlığının
ailesinden geldiğini ifade eden Deniz
Aker, “Tam bir Cumhuriyet kadını ve
gelinlik terzisi Fatma Aliye Sardağ
hanımın torunu oluşum ve annem
Nilgün Aker’in de bu konulardaki yeteneği, tıpkı anneden kıza geçen bir
miras gibi. Mesela gelinliğimi annem
dikmişti” dedi.
‘Guru Dizayn’ın anlamı çok özel
Deniz Aker, sayfaya neden ‘Guru
Dizayn’ adını verdiğini de şu sözlerle
anlattı:
“Eşim Metin ile birlikte birkaç
isim üzerinde düşündük ama içimize
sinmemişti. Ardından ‘guru’ kelimesi aklımıza geldi. Guru Dizayn’daki
konseptin kuru çiçekler olması, Kıbrıs şivesinde kurunun ‘guru’ olarak
söylenmesi ve Hint dinlerinde kullanılan ‘guru’ kelimesinin ‘öğretmen’
veya ‘usta’ anlamına gelmesi ve tabii
bu durumunda benim öğretmen kimliğimle bağdaşmasından dolayı bir benzerlik hissettik ve işte o an aradığımız
ismin bu olduğuna karar verdik”.
“Doğaya daha önce hiç bu kadar
dikkatli bakmamışım”
Deniz Aker, eşiyle birlikte evin
bir odasını atölye haline getirdiğini
ve çalışmalarını burada yaptığını belirterek, tasarımlarını içinden geldiği gibi yarattığını kaydetti. Tasarım
malzemelerinin bir kısmını doğadan
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topladığını söyleyen Aker, “Dışarıda
gezinirken ağaçlarda ve çiçeklerdeki
farklı tohumları, yaprakları ve kabukları bulmak beni çok mutlu ediyor.
Şimdi fark ediyorum ki, doğaya daha
önce hiç bu kadar dikkatli bakmamışım” dedi.
Aker, doğadan topladığı malzemeler yanında satın aldığı malzemeler de
olduğunu ifade ederek, tüm bunları
bir araya getirerek, yaratıcılığını ve
sevgisini de katarak birbirinden eşsiz
tasarımlar yarattığını vurguladı.
Kuru çiçekle en özel
tasarımlar yapılıyor
Deniz Aker, kişiye özel butik tasarımlar ürettiğini, bir tasarımın başka
bir benzerinin olmadığını anımsatarak, gelin taçları, el buketleri, tekli ve
çiftli küpeler, klipsli, kıskaçlı ve çıt
çıt tokalar, saç tarakları, bileklikler,
farklı rüya kapanları, masa süsleri,
çerçeveler ve çiçek broşlar tasarladığını belirtti.
İsteğe göre tasarım yaptığını da
söyleyen Aker, “Tasarladığım ürünleri beğenip almak isteyen de oluyor;
bu ürünlerden yola çıkıp rengini ve
birkaç çiçeği çıkarıp veya eklememi
isteyen de oluyor. Genellikle tasarımlarım beğeniliyor ve bu şekilde tercih
ediliyor” dedi.
“Tasarımlarıma gözüm
gibi bakıyorum”
Deniz Aker, yurt dışına da gönderim yaptığını anımsatarak, “Tasarımlarımdan Türkiye’ye gönderdiğim
oldu. İlk başlarda, tasarımın adrese
ulaşmaması ya da zarar görmesi gibi
bir takım çekincelerim vardı. Postalarken zaten tasarımlarımızın üzerine
‘Hassas bir üründür’ ifadesini yazıyoruz. Ürünler, çok kırılgan ve hassas
olduğundan tasarımlarımın hepsine
gözüm gibi bakıyorum” dedi.
Aker, Instagram ve Facebook’taki
‘Guru Dizayn’ sayfasını takip edenlerin ürünleri görebileceğini ve bir mesaj kadar uzakta olduklarını belirtti.
Deniz Aker, ürünlerinin bazılarının da
Girne’de ‘Cactus Art’ adındaki çiçek
dükkanında da satışta olduğunu vurguladı.
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Doğa rengarenk
Kıbrıs’ın en güzel zamanı;

Hasan KARLITAŞ
Kıbrıs’ta, yağan ilk yağan yağmur
sonrası, doğanın uyanmasına tanıklık
etmek, izahı zor güzel bir duygudur.
Adamız, her mevsim başka güzel olsa
da, mart ve nisan ayındaki doğanın
coşması sonucunda yaptığı sunumları
bambaşkadır. Bu adeta rengarenk bir
karnavalı andırıyor.Mart ayında, Yeşilırmak’tan Karpaz’a, gezilecek ve görülecek yerler arasında doğanın sunumu
ilk sırada yer alır. Sapsarı Lapsanalar,
Akasyalar, mimozalar, papatyalar, Kıbrıs Laleleri, Siklamenler, endemik türler
ve orkideler bu eşsiz güzellikteki tabloyu tamamlar.

Çevre dostu yeşil
turizm mümkün
Kuzey Kıbrıs’ta, doğanın sesini dinleyerek yürüyüş yapmak, büyük bir ayrıcalıktır.
Kuzey Kıbrıs’ı, çevre dostu turizm
modellerinin geliştirildiği, çevre kirliliğinin olmadığı, tüketen değil üreten,
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küresel ısınmayı önemseyen, temiz
enerjiyi savunan, metre kareye kişi başı
düşen yeşil alanın tatminkar olduğu ve
yeşil dostu bir ülke olarak planlamak,
ülkemize ve gelecek nesillere yapılacak
en büyük iyiliktir…
‘Çevre Dostu Turizm’, hem ekonomik hem de, ekolojik dengeyi önemseyip gelişme sağlar. Ülke kaynaklarının
gelecek nesillere dengeli olarak, sürdürülerek aktarılmasını önemser. Turizm
ve çevre, ayrılmaz bir ikili olup, kaybedilen çevre, kaybedilecek turizm ve
gelecek demektir. Çevre dostu bir turizm gelişimin hedef seçilmesini, ülkemiz turizmini planlı bir şekilde geleceğe
taşımanın en önemli yoludur. Temiz bir
çevre, turizmin olmazsa olmazıdır.
Mart ayı, doğanın zengin sunumu açısından, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel ayıdır.
North Cyprus UK, okuyucuları için
Mart 2021’de çektiğim doğa fotoğraflarını paylaşmak istiyorum.
Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzellikleri
keşfedilmeyi bekliyor. Keşfedin !
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Muflon heykeli, Lefke
ilçesine güzellik kattı
UK

Hasan KARLITAŞ

Lefke Turizm Derneği ve
Kıbrıs Doğa Dostları Derneği
iş birliğinde yürütülen, Avrupa
Birliği’nin (AB) İki Toplumlu
Diyalog Projesi kapsamında
yapılan sanatsal çalışmalar,
Lefke ilçesini güzelleştirmeye
devam ediyor. Lefke’deki üç
duvara yapılan resim (mural)
çalışmalarından sonra, Gemikonağı-Yedidalga arasındaki
ana yol üzerinden Bağlıköy’e
dönen kavşağın yanındaki, görünür bir noktaya da muflon
heykeli yerleştirildi.
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Sanatçı Serhat Selışık tarafından yapılan heykel, ziyaretçiler tarafından beğeni ile
karşılandı.
Kıbrıs adasına özgü, endemik en büyük canlı kara hayvanı olma özelliğindeki muflon (Ovis Gmelini Ophion),
Trodos dağ etekleri yanında,
Lefke, Bağlıköy ve Yeşilırmak
bölgelerinde de görülebiliyor.
Kıbrıs’ın altıncı ilçesi olan
Lefke’nin markalaşması ve turizm çekim noktalarının artırılması anlamında atılan adımlar
ziyaretçiler tarafından ilgi ile
takip ediliyor.
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Up to
50 months
interest free
payments
plans

Restaurant and Bar
200m away from Long Beach
Kids Swimming Pool and Water Slides
Barbecue Zone

Outdoor Swimming Pool
Outdoor - Indoor Playground
Fitness Center,Spa Center
Volleyball, Tennis & Basketball Court
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Yoğun ilgi görecek
yeni projeler yolda
KKTC’deki inşaat sektörünün devi olan Noyanlar Şirketler
Grubu, yeni projelerinin hazırlıklarını yapıyor
İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinden olan Noyanlar Şirketler Grubu,
Gazimağusa ve İskele bölgelerinde
yaptığı yatırımlarla binlerce aileyi ev
sahibi yapmanın gururunu yaşarken,
birçok yeni projeyi de yakında hayata
geçirmeye hazırlanıyor.
Noyanlar, 5 bini aşan
aileyi ev sahibi yaptı
Noyanlar Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Üyesi, Yurt Dışı Pazarlama
Sorumlusu ve Satış Direktörü Zarif
Noyan, şirketin, Mağusa ve İskele bölgelerinde bugüne kadar birçok yatırıma
imza attığının altını çizerek, yaklaşık 5

bini aşan aileyi ev sahibi yaptıklarını
belirtti.
Özelikle Mağusa bölgesinde yatırımcıların ilgisini çeken şehir merkezindeki Angel Towers projesi ile çok büyük
bir gelişme sağlandığına işaret eden
Zarif Noyan, “Angel Towers projesinin
yanı sıra 100’ü aşan apartman projesini
hayata geçirmiş bulunuyoruz. Özellikle İskele bölgesinde Long Beach sahil
boyunda yapılan site projeleri ile tüm
dünyaya kapılar açılmış, çok büyük bir
etkileşim sağlamıştır. Long Beach sahili ayrıca bir çok yatırımcının ilgisini
çekerek, bölgeye bir o kadar daha değer
katmıştır” dedi.

Müşterilerin bütçesine göre
ödeme planı yapılıyor
Zarif Noyan, satışlar konusuna da
değinerek, Noyanlar Şirketler Grubu’nun herhangi bir satışta ciddi kurallarının hiçbir zaman olmadığını, her
zaman müşterisini anlama yönünü tercih ettiğini ve müşterisinin bütçesine
göre adımlar atmayı başardığını ifade
etti.
Anahtar teslime kadar belli bir rakamın ödenmesinin söz konusu olduğunu fakat bu ödemelerin müşterilerin
taleplerine göre belirlendiğinin altını
çizen Noyan, “Şu an yine ödemelerle
ilgili satış ekibimle güzel planlar hazırlamaktayız. En önemlisi yatırımcılarımıza kira garantisi sözünü vererek
onların yatırımlarına daha çok değer
katmayı başarıyoruz” dedi.
Her ülkeden birçok yatırımcı,
Noyanlar ailesine katıldı
Noyanlar Şirketler Grubu Satış Direktörü Zarif Noyan, şirketin, dünyanın
birçok ülkesi ile iletişim halinde olduğunu ve her zaman yeni ülkelere kapılarını açmayı sevdiklerini belirtti.
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Noyan, pandemi sürecinden tüm
dünyanın etkilendiğini ve her şirketin
bir şeyler yapmak için çaba gösterdiğini söyleyerek, “Sağlık her şeydir fakat
şirketimiz, en iyi şekilde ilerlemeye devam ediyor. Türkiye, İngiltere, Avrupa
ülkeleri, Almanya, Rusya, Skandinav
ülkeleri gibi bir çok ülkeyle çalışmaktayız ve şirketimize duyulan güven ve
yatırımcı ilgisinden dolayı çok gururlu
ve mutluyuz” ifadesini kullandı.
Pandemi sürecinde
Kıbrıslı Türkler yatırım yaptı
Zarif Noyan, pandemi süreci de da-
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hil olmak üzere İngiltere’de yaşayan
birçok Kıbrıslı Türkün, Noyanlar Şirketler Grubu’nun projelerine olan ilgisinin oldukça fazla olduğunu belirterek,
“Şirketimiz, bu süreçte yerli halktan
yatırımcıları da online olarak ev sahibi
yapıp, Noyanlar ailesine katmayı başardı. Yine onların yanındayız ve her türlü
olumlu koşulu yaratmaya hazırız” dedi.
Büyük ilgi görecek
yeni projeler yapılıyor
Hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında da bilgi veren Zarif Noyan, şöyle konuştu:
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“Yeni projemizin şu an çizimleri ve
iç tasarımları hızlı bir şekilde hazırlanmaktadır.
Yeni projelerimizin tüm yatırımcıların yoğun şekilde ilgisini çekeceğini
şimdiden söyleyebilirim. İhtiyaç ve talebe göre hazırlanan yeni projeleri ilerleyen aylarda net olarak, görselleri ile
açıklayacağız.
Benim en çok sevdiğim sloganımız
var. ‘Kıbrıs sizi çağırıyor. 2021, hayallerinizin yılı olsun.’ Tüm bunları dile
getirirken, herkese sağlık diliyorum.
Hayatımızdaki güzellikler eksik olmasın”.
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BİR İNSAN BİR HAYAT

Siyaset ve tiyatro
arasında bir hayat:

Hüsnü Kişi

Hüsnü Kişi… Londra’nın en
renkli simalarından… Bir koltukta çok fazla karpuz taşımayı
becerebilenlerden… Londra’da
yaşayıp, Türkçe konuşanlar onu
Londra Türk Radyosu’nda yaptığı programlar, oynadığı tiyatrolar, siyasi çalışmalar, Türk Dili ve
Kültürü Okullarına yaptığı katkılar ve Futbol Federasyon’undaki
çalışmalarıyla biliyor.
Hüsnü Kişi, 1950 yılında Kıbrıs’ın Köfünye köyünde doğdu.
Babasının öğretmen olması nedeniyle eğitim hayatını farklı
okullarda tamamladı. İlkokula
Aytotoro’da başladı, Çatoz’da
devam etti ve Köfünye’de bitirdi. Ortaokula Larnaka Bekirpaşa Ortaokulu’nda başladı, daha
sonra Lefkoşa’daki Bayraktar
Ortaokulu ve en sonunda Mağusa’daki Namık Kemal Lisesi orta
bölümünden mezun oldu.
1963’te başlayan toplumlararası çatışmalar nedeniyle birçok
Kıbrıslı Türk genç gibi o da lisede okurken hem öğrenci hem
mücahit oldu. 1967 yılında Namık Kemal Lisesi’nin bitirmesine rağmen, mücahitliğe 1969’a
kadar devam etti. Aynı yıl İstanbul’daki İstanbul
Devlet
Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’ni (Yıldız Teknik Üniversitesi) kazanarak üniversite eğitimi için Türkiye’ye gitti. 1968’de
hem dünyada hem de Türkiye’de
devam eden öğrenci olayları
genç Hüsnü Kişi’yi tedirgin etse
de öğrenimini sürdürdü.
Türkiye’nin çalkantılı siyasal
yapısı nedeniyle okulunu ancak
1977 yılında tamamlayabildi.
Bu süre içerisinde Kıbrıslı Türk
öğrencilerin örgütlü olduğu KÖGEF içerisinde aktif görevler
aldı.
Üniversiteyi bitirdikten sonra
Kıbrıs’a geri döndü ancak muhalif görüşleri nedeniyle dönemin
iktidarı tarafından hoş karşılanmadı. İşe alınmadı, iş bulması
engellendi. 1977, Aralık ayının
soğuk bir gününde Londra’ya
ayak basan Hüsnü Kişi, birçok
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Kıbrıslı Türk gibi Londra’daki
yaşamına bulaşıkçılık ile başladı
daha sonra da barmenlik yaptı.
Bu işlerin kendine göre olmadığını anlayan Kişi, ünlü Casio
Electronic’te servis elemanı
olarak işe başladı ve daha sonra
şirkette basamakları adım adım
çıkarak Kalite Kontrol Menajeri
oldu.
Topluma hizmet için aktif
görev
İş alanında bu gelişmeler yaşanırken, Hüsnü Kişi, siyasi ve
kültürel aktivitelerden de geri
kalmadı. Kendisinden önce
Londra’ya gelen ve birçoğu ile
Türkiye’den tanıştığı arkadaşlarının kurduğu Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, CTP Londra
Dayanışma Derneği ve Kıbrıs
Türk Güzel Sanatlar Derneği’nde faaliyetlerini sürdürdü.
Sadece bu aktiviteler ile kalmadı Futbol Federasyonu, Kıbrıs
Türk Toplum Merkezi, Geçitkaleliler Birliği’nde de aktif görevler aldı, topluma hizmet etti.
Türk Dili ve Kültürü Okullarında
da yönetici olarak görev yaptı.
On yıl Enfield Türk Okulu’nda,
bir yıl da Waltham Forest Türk
Okulu’nda çocuklara hizmet etti.
Tiyatro ve radyoculuk
Hüsnü Kişi’yi Londra’da yaşayan vatandaşlar daha çok Londra Türk Radyosu’nda yaptığı
programlardan sonra tanımaya
başladı. Daha sonra tiyatrocu
Osman Balıkçıoğlu ile tanıştı ve
bu kez de Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu’nda oynamaya başladı.
Kişi’nin tiyatro aşkı öğrencilik
yıllarına kadar dayanır. 1975 yılında KÖGEF Tiyatro Ekibinde
birçok oyunda görev alır. Hem
Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta
oyunlar oynar.
Bugün 71 yaşında ve emekli
olsa da zaman zaman Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu ile oyunlar
oynamaya devam ediyor. Hüsnü
Kişi ikisi kız ve biri erkek olmak
üzere üç çocuk babasıdır.
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Kuzey Kıbrıs’ın 6 ilçesinde
Hasan KARLITAŞ
North Cyprus UK Gazetesi okuyucuları için, turist rehberi gözüyle, Kuzey
Kıbrıs’ın altı ilçesinde ziyaret edilebilecek, tarihi ve turistik bazı çekim noktalarının listesini sizler için hazırlamaya çalıştım.
Kıbrıs’ın dokusunu ve kokusunu hissetmek için Kıbrıs sizleri bekliyor…
LEFKOŞA
Girne Kapısı (Porta Del Proveditore), Mevlevi Tekkesi, Venedik Sütunu-Dikilitaş, Y.D.Ü Müzesi, Büyük
Han, St.Sophia Cathedrali (Selimiye
Camii), Kumarcılar Hanı, Bedesten
(St.Nicholas Kilisesi), Taş Eserleri Müzesi, Arab Ahmet Camii, Bandabuliya
(Kapalı Pazar), Arasta Çarşısı, Ermeni
Kilisesi(Notre Dame de Tyre), Büyük
Hamam, İngiliz Koloni Dönemi Yapıları, Samanbahçe Evleri, Arab Ahmet
Mahallesi, II.Sultan Mahmut Kütüphanesi, St.Catherine Kilisesi (Haydarpasa
Camii), St.Lucas Kilisesi, Saçaklı Ev,
Luzinyan Evi ve Derviş Paşa Konağı.
Sur dışında yer alan, Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi ve Y.D.Ü içerisinde
yer alan Güzel Sanatlar Müzesi, Doğa
Müzesi ve Klasik Araba Müzesi de görülmeye değerdir.
Medeniyetlerin Başkenti Lefkoşa
surlar içinde yürümeden yapılacak bir
Kıbrıs ziyareti kesinlikle eksiktir. Adım
adım surlar içi ziyaretinin her köşesi
ayrı bir tarihi ve kültürel değere sahiptir. Kıbrıs’taki en önemli Osmanlı eseri
olan 68 odalı Büyük Han ve Lüzinyan
Krallarının Kıbrıs Kralı olarak taç giy-
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diği başkent Lefkoşa’nın ortasında yer
alan ve 1571 tarihinden sonra camiye
çevrilen St.Sophia Katedrali fazlası ile
ziyarete değer.
GİRNE
Girne Kalesi, Tarihi Girne Limanı,
St. Hilarion Kalesi, Bellapais Manastırı, Buffavento Kalesi, Archangel Mikhael Kilisesi ve İkon Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi, Halk Sanatları Müzesi,

Sourp Magar Manastırı, Antiphonidis
Kilisesi, Antik Lambousa Şehri, İncesu
Şelalesi, Sinai Manastırı, Karmi köyü,
Kıbrıs endemikleri, orkide türleri ve
nadir bulunan yaban bitkilerinin bulunduğu Alevkayası Bölgesi ve Herbarium.
Muhteşem Gotik Mimari tarz ile inşa
edilmiş ve tüm görkemi ile ayakta kalmayı başarabilmiş Doğu Akdeniz’deki
en güzel örnek Bellapais Manastırı’nı,

Girne Kalesi’ni ve Ortaçağın 3 önemli dağ kalesinden biri olan St. Hilarion
Kalesi’ni görmelisiniz.
MAĞUSA
Salamis Antik Şehri, Kral Mezarları,
St. Barnabas Manastırı, İkon ve Arkeoloji Müzesi, Enkomi ve Alasya Antik
yerleşim Yerleri, Othello Kulesi, Surlar
içi; St.Nicholas Katedrali(Lala Mustafa Paşa Camii), St.Peter and St.Paul
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ziyaret edilebilecek yerler...
taslow Tatlısu Minya Kıbrıs.
M.Ö 11. yy’dan itibaren yerleşim gören Kıbrıs adasının en önemli Antik Şehirlerinden Salamis, Açık Hava Müzesi
durumundaki Mağusa Surlar içi (walled
city of Famagusta) ve inanç turizmi anlamında Kıbrıs’a büyük etkisi olan Aziz
Barnabas’ın Manastırı muhakkak surette ziyaret edilmelidir. Doğunun gizemli
limanı, ziyaretçilerini bekliyor…

Kilisesi (Sinan Pasa Camii-Buğday Camii),Venedik Sarayı (Plazza Del Proveditore), Cafer Paşa Hamamı, 28.Çelebi
Mehmet Türbesi, St. George of the Latins Kilisesi, St. George of the Greeks
Kilisesi, Aziz Antonio Kilisesi, Nestorian Kilisesi, İkiz Kiliseler, Namık Kemal
Zindanı, Akkule (Kara Kapısı-Ravelin),
Deniz Kapısı (Porta Del Mare), Maraş
Bölgesi, Cittaslow Geçitkale İncirli Mağarası, Çiftlikdüzü Yerleşim Yeri ve Cit-

İSKELE ve KARPAZ
İskele Arkeoloji Müzesi, Panagia
Theodokou Kilisesi ve İkon Müzesi,
İskele Doğal Hayat Müzesi, St. James
Kilisesi, Kantara Kalesi, Kanakaria
Kilisesi, Büyükkonuk Köyündeki Eko
Turizm Alanları, Kaleburnu Köyündeki
Kral Tepesi, Nitovikla Kalesi, Ay.Trias Bazilikası, Büyükkonuk ve Kumyalı Eko Köy uygulamaları, Cittaslow
Mehmetçik (Galatya), Arkaik döneme
ait Dev Heykeller, Aphendika (Urania),
Ay.Philon Kilisesi, Altın Kumsal, Kıbrıs’ın sembollerinden eşeklerin bulunduğu Milli Park Alanı, yürüyüş turları
ve özel ilgi turizmi için elverişli alanlar,
Apostolos Andreas Manastırı ve Kastros
Neolitik Yerleşim Yeri.
Dünyanın en güzel sahillerinden biri
olan Karpaz Altın Kumsalı, Karpaz milli park alanı içerisinde yer alan zengin
Flora-fauna, Kıbrıs’ın sembollerinden
Karpaz eşekleri ve bambaşka bir dünya
olan Karpaz’ın tarihi, kültürel, doğal dokusu ziyaretçilerini bekliyor.
GÜZELYURT
Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi,
St. Mamas Manastırı ve ikon Müzesi,

Narenciye Bahçeleri, Kalkanlı Anıtsal
Zeytin Ağaçları , Güzelyurt Kültür Evi,
İptidai Mektebi, Koruçam Köyündeki
Ay. Georgios Maronit Kilisesi, Tarihi
Güzelyurt Evleri, Tarihi Tren İstasyonu,
Toumba Tou Skuru ve Güzelyurt sınırları dışında olsa dahi yakınında bulunan
kaplumbağaların yumurtlama alanı Akdeniz Köyü ve Pigades Tapınağı.
2005 yılında Soli Şehrinden çıkartılan
ve Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesinde Soli’nin Altin yaprakları (The
Golden leaves of Soli) adı ile sergilenen
Altın buluntular, Aziz Mamas kilisesi
yanında Güzelyurt’un kendine özgü dokusunu ve Anıt zeytin ağaçlarını ziyaret
etmek sizleri mutlu edecektir.
LEFKE
Soli Antik Kenti, Petra Tou Lim-

nidi Adası, Vuni Sarayı, Lefke’deki
Osmanlı ve İngiliz dönemi Eserleri,
Pir Pasa Camii, Osmanlı ve Venedik
Su Kemerleri, Acendu Çeşmesi, Taç
Giyme Anıtı, Lefke’deki duvarlardaki grafiti (mural) çalışmaları, Şeyh
Nazım’ın Dergahı, ilçedeki üretimi
anlatan; Yeşilırmak köyündeki çilek,
Yedidalga’daki verigo üzüm, Lefke’deki ceviz hurma ve yafa portakal
ağaçları, bakır madeni alanı, Madenci
Heykeli, Eko köy Bağlıköy ve Cittaslow Lefke ve köylerinde yaşatılan
Kıbrıs dokusu.
Soli Antik Şehrindeki eşsiz güzellikteki Kuğu Mozaiği ile tiyatro, Adamızda
bilinen tek Pers eseri Vuni Sarayı ve Cittaslow ruhunun en iyi hissedilebileceği
yeşil Lefke karakteri fazlası ile ziyarete
değerdir.
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Covid-19 tüm ülkeyi olumsuz etkiledi ama reel sektör için ülke daha bir
yangın yeri.
Birkaç gün sonra bir yıl olacak,
hükümet reel sektör için hiçbir şey
yapmadı.
Aylardır aynı şeyler söyleniyor, sıkıntılar anlatılıyor ama hükümetin iş
çevreleri, küçük esnaf ve emekçi için
açılımı yok…
1500 TL katkıları bile aksatıyorlar…
Zorunlu kapatma kararlarıyla sektörler daha da zorluk yaşıyor, kapatıp
da açamayanlar var, açık olup da arzu
ettiği geliri elde edemeyenler çok zor
durumda…
Nesillerdir atalardan bugüne gelen
işletmeler kapısına kilit vuruyor…
Yaklaşık bir yıldır hükümetin kaynakları eşit dağıtması, zor durumda
olan reel sektöre açılım yapması bekleniyor ama ısrarla bu açılımlar yapılmıyor.
Israrla reel sektör kendi kaderine
bırakılıyor, adeta “Ne haliniz varsa
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görün” deniliyor.
Yanlış uygulamalar nedeniyle, sektörler birbirine düşman ediliyor.
Hemen her gün başka başka sektör
temsilcilerinin haykırışlarını duyuyoruz, “Dayanacak gücümüz kalmadı,
iflas ediyoruz” diyorlar ama duyan
yok.
Başbakan Ersan Saner, Türkiye’ye
ekonomik protokol imzalamak için
giderken, “reel sektör için bir paketle
dönmesi” çağrıları yapılmıştı.
Ancak Başbakan, reel sektör için
devede kulak bile olmayacak bir rakamla döndü ve bunun nasıl ve ne zaman verileceğinin bir programı bile
yok.
Batmak, yok olmakla yüz yüze
olan çok sayıda işletme hayal kırıklığına uğramış durumda.
Reel sektör nefesi tükenmiş, oksijen bekliyor…
Reel sektör koma halinde, acilen
ayağa kalkması için müdahale edilmesi gerekiyor ama ülkeyi yönetenler
başka havada.

MART 2021 Facebook.com/NorthCyprusUK

Hükümetin reel sektöre karşı
duyarsız tavrı çok sinir bozucu
Başbakan Ersan Saner, mecliste
yaptığı konuşmada Türkiye’den alınan hibenin altyapıya, yatırımlara aktarılacağını söylüyor.
Reel sektör komada ama Başbakan, gelecek planları yapıyor.
İşletmeler, sektörler, “Ölüyoruz,
bizi kurtarın” diyor, Başbakan ise
onlara gelecek planları anlatıyor, gelecekte altyapısı sağlam bir ülke vaat
ediyor.
Yahu size “ölüyoruz” diyorlar, ölmek üzere olan kişiyi önce kurtarman
lazım, sonra gelecek planlarından söz
edersin.
Kişi öldükten sonra geleceğin ne
önemi var onun için?
İşte hükümet edenler bunu anlayamıyor, reel sektör için acilen bir
şeyler yapılması gerektiğini bir türlü
anlayamıyor.
Hibe veremiyorsun, borçları erteleyemiyorsun, Faiz Yasası yapamıyorsun, Yapılandırma Yasası yapamıyorsun, kiralarla ilgili düzenleme
yapamıyorsun…

Peki ne yapıyorsun? Kazanıyormuş gibi reel sektörden, yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyorsun?
Nasıl yapacaklar bunu? Bir yıldır
süren krizden dolayı birikimler de
tükendi, nereden bulup ödeyecekler?
Reel sektörün döndürdüğü bu çark
duracak ve devletin gelirleri de duracak ama hükümet edenler bunu göremiyor.
Reel sektör temsilcilerinin ve
emekçilerin sabrı taşmış durumda,
yakında çok ciddi olaylar olabilir,
birçok kesim patlama noktasına gelmiştir.
Bu zor günlerde hiç istenmeyen
şeyler olabilir ama hükümet bedenler
bunu göremiyor…
Umarım artık gerçekleri görebilirler, çünkü bu duyarsız, umursamaz
tavırları çok sinir bozucu ve zorda
olan çaresiz insanları gerçekten kışkırtıcı.
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Denizciler, yanan gemide mahsur kalan 4 kediyi kurtardı
Tayland donanmasına bağlı denizciler, Andaman Denizi’nde yanmakta
olan bir balıkçı gemisinde mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.
Kediler, mürettabatın kurtarılmasının
ardından gemiden denize bir petrol sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek
için olay yerine giden donanma güçleri
tarafından fark edildi.
Bir denizci alabora olmuş gemiye
doğru yüzerek kedileri kurtardı.
Donanmada görevli Astsubay Wichit
Pukdeelon, elindeki kamerayla gemiyi
kontrol ederken kedileri tahta bir kalasın üzerinde fark ettiğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre kedilerin sağlık
durumu iyi.
Reuters haber ajansının aktardığına
göre kediler donanma birliğinde bakım
altında.
Söz konusu gemi, Salı günü Andaman Denizi açıklarında seyir halindeyken alev almaya ve ardından da batmaya başladı.
Tayland basını gemideki 8 mürettabatın denize atladığını ve bir süre sonra
da başka bir balıkçı gemisi tarafından
kurtarıldığını yazdı.
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Adı gibi güzel bir insan;

İNGİLTERE’DEKİ KIBRISLI ÜNLÜLER

Belle Hassan

22

“Belle Hassan”, genç yaşına rağmen magazin
haberlerinde sık sık karşımıza çıkıyor.
Kıbrıslı Türk bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak 6 Mart 1998’de Londra’nın Bromley
bölgesinde doğan Belle Hasan, İngiltere’nin en
çok izlenen “Love Island Reality Show”un beşinci sezonunda kendini gösterdikten sonra İngiltere’de iyice tanınmaya başladı.
Belle Hassan, 2018’de katıldığı “Love Island”

sonrasında modellik, oyunculuk ve Instagram
Yıldızı olarak adından sıkça söz ettirdi. Belle
Hassan aynı zamanda iyi bir makyaj sanatçısı
olarak da biliniyor.
Düzgün fiziği ve tarzıyla magazin dünyasında
dikkat çeken Belle Hassan’ın babası da İngiliz sinema dünyasında bilinen Tamer Hassan…
Tamer Hassan bilindiği gibi ünlü “Games of
Thrones” filminde Khal Forzo karakterini can-

landırmıştı.
Belle Hassan’ın en çok sevdiği ve etkilendiği
oyuncuların Tom Hardy ve Emily Blunt olduğunu söylerken özellikle makyaj konusunda geliştirmek istiyor. Bu nedenle birkaç yıl önce kendi
iş yeri olan “Makeup By Belle”yi açmıştı.
Instagram’da bir milyondan fazla takipçisi
olan Belle Hassan geçtiğimiz günlerde 23’üncü
yaş gününü kutlamıştı.
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Genç işletmeci Aysu Diren, Lefkoşa Suralariçi’ndeki tatlı ve otantik kafesinde, gastronomi
sanatı ile geleneksel Kıbrıs lezzetlerini harmanlayarak muhteşem pastalar yaratıyor

Geleneksel lezzetleri tatlılarla buluşturuyor

24

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki
Kuyumcular Sokak’ta hizmet veren Aysu’s Cakes&Bakery, ev rahatlığında ve
samimi bir ortamda muhteşem lezzetler
sunuyor.
Genç yaşına rağmen gastronomi sanatının inceliklerini iyi bilen Aysu Diren’in sahibi olduğu kafede, Kıbrıs’a
özgü lezzetlerin harmanlanarak yapıldığı birbirinden leziz kek, pasta, tatlı,
börek ve çikolatalar ön plana çıkıyor.
Surlariçi’ne canlılık kazandıran Aysu’s
Cakes&Bakery, küçük ve şirin olduğu
kadar otantik yapısıyla da dikkat çekiyor.

nin de işletmecisi olan Aysu Diren, genç
yaşına rağmen büyük işler başarıyor.
Gastronomi Mutfak Sanatları bölümü
mezunu olan Diren, eğitim alırken restoranlarda çalışarak kendini geliştirmeye ve tecrübe kazanmaya çalıştı. “Her
zaman aklımın bir köşesinde bir kafe
açmak hayali vardı” diyen Diren, sipariş üzerine pasta yaparak mesleğe başladığını ardından da Aysu’s Cakes&Bakery’yi kafe olarak hizmete açtığını
ifade etti.
Geleneksel Kıbrıs lezzetlerini harmanlayarak tatlılar yapan Diren, “Çikolata aşığı bir insan olarak bu işe başla-

“Hayal gücüm sınırsız, her gün
yeni bir ürün yaratıyorum”
Bu lezzetli pastaları yaratan ve kafe-

dım. Tatlı konusunda her gün yeni ve
çeşitli tatlar yaratıyorum. Kafemi ve
tatlılarımı seven insanlar her gelişlerinde yeni bir şey deniyorlar. Yeniliklerle
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dolu bir işim var. Hayal gücüm sınırsız
bu yüzden de kendi yarattığım tatlıların
dışında müşterilerimden aldığım tüm fikirleri denemeye çalışıyorum. Kendime
güvendiğim noktalar var ve en iyisini
yapmaya çalışıyorum. Ama mükemmel
de değilim” dedi.
Birçok tatlıda Kıbrıs lezzetleri var
Aysu Diren, Kıbrıs’a özgü tatlılar
yapmaktan ve bu tatlıları harmanlayarak yeni lezzetler yaratmaktan büyük
keyif aldığını belirterek, “Brownie çeşitlerim, cookie çeşitlerim, baklavalı
pastam, ceviz macunlu pastam, Leymosun tatlım, sini gatmeri, ekler çeşitlerim
ve daha yarattığım bir çok tatlı seviliyor
ve tercih ediliyor. Standart tatlılar da
yapıyorum ancak müşterilerim her gün
aynı tatlıyı bulamaz. Bu nedenle gelen
müşterilerim, ‘bir daha yiyemeyebiliriz’ diyerek o anki lezzetleri tatmaktan
kaçırmıyor” ifadelerini kullandı.
Tatlılarda en kaliteli malzemeyi kullandığını söyleyen Diren, kaliteden asla
ödün vermediğini belirtti.
Diren, ürünlerin yüzde 70’inin kendisine ait tarifler ve fikirlerden oluştuğunu kaydederek, buna örnek vererek İtalyan tarifi olan tiramisu ile Fransız tarifi
olan ekleri orijinaline en yakın ancak
alışılmış tattan farklı şekilde yaptığını
söyledi.
“Her tatlımın hikayesi var” diyen
Aysu Diren, bu hikayeleri öğrenmek isteyen müşterileriyle keyifle paylaştığını
kaydetti.
Surlariçi’ne davet var
Aysu Diren, sipariş üzerine kek, pasta, tatlı ve çikolatalar yaptığını ifade
ederek, doğum günü, nişan ve düğün
gibi organizasyonlara da çeşitli ürünler
hazırladığını anımsattı. Diren, “Surlariçi’ne yolu düşen herkesi beklerim” diyerek, pasta, kek ve tatlılarını yemeye
davet etti.
Cafe ile ilgili daha fazla bilgi almak
için, Instagram ve Facebook’taki ‘Aysu’s Cakes&Bakery’ hesapları ile “+90
533 837 14 54” numaralı telefonla iletişim kurulabilir.
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Yarım asırlık seyyar satıcı, Gadeyif’in markası, arabası kendinden meşhur

“Müşteriye saygılı esnaf
patatesi toprağıyla satmaz”
Nezire GÜRKAN
Lefkoşa Suriçi’nin simgelerinden, demirbaş gibi. Adını bilmeyen de mutlaka
görmüştür, herkese tanıdık sima. Yarım
asırdan beri seyyar satıcı. Önce babadan miras manav, ardından gadeyifçi.
Bölgede dükkânı olmasına rağmen hep
seyyar, “çünkü daha özgür”. Son 10
yıldan beri sağlık sorunları nedeniyle
sabit seyyar, Bedesten’in önünde ve
sadece 3-5 saksı çiçekle “oyalanma”
modunda. Sakinliğiyle derviş gibi. Gelen geçen yerli/yabancı turistin rehberi,
kahve molası verenlerin durağı, fotoğraf çekenlerin öznesi. “Arabam benden
meşhur” diyor sakin gülüşüyle, Alman
grup fotoğrafını çekerken.
Adı Halil İbrahim Öztansu, ama bilinen adı Arap İbrahim ya da Gadeyifçi
İbrahim. Arap lâkabı, çok Kıbrıslı gibi
renkle ilgili; Araplıkla alâkası yok.
Baba da aynı lâkapla anılırmış, Arap
Ahmet. Zaten manavlık da baba mesleği. Lefkoşa Bandabuliya’nın en eski
manavlarından. Baba manav olduğu
için taşınmışlar Lefkoşa’ya, 1950’li yıllarda.
Kentin merkezi, kalbiydi
Balıkesir’de 1951’de doğan H. İbrahim Öztansu, 3 yaşında geldi Lefkoşa’ya. Bütün hayatı Lefkoşa Suriçi’nde
geçti. İlk ve orta eğitimin ardından bir
süre meslek lisesinde de okudu, ardından manavlık. Baba yanında anne, anneanne de manav.
“Çarşı o zaman kentin kalbiydi, hatta
ülkenin. Herkes ve her şey buradaydı.
Köylerden gelenler buraya gelirdi, her
taraf han doluydu. Köylerden gelen otobüsler bu hanlarda dururdu. Bandabuliya zaten İngiliz tarafından özellikle buraya kuruldu. İki taraflı kentin merkezi
ve en yüksek yer olduğu için. Güney’e
de açılan kapılar vardı, Rum/Türk birlikteydi çarşıda. Biz de seyyar satıcılık
yaparken, Güney’e de geçer, orada da
satardık.”
Kolokası soğanıyla, patatesi toprağıyla satmazdık
Terminalin yapılması ve otobüslerin
şehir dışına çıkmasıyla, ayrıca zamanla
köyler dâhil marketlerin hızla yayılma-
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sıyla çarşının işlevini yitirdiğini anlatan
H. İbrahim Öztansu, “Hayat değişti,
insanlar değişti, esnaf değişti, her şey
değişti. Ama galiba hiçbir şey daha iyi
olmadı. Sanki eskiden insan da, hayat
da daha iyiydi” diye konuştu.
Mesela…
“Seyyar arabacıklarda mal satardık
ve şimdikilerden daha iyisini yapardık.
İnsanlar arabalarıyla geçerken durur,
seçmeden bir okka domates alırdı meselâ. Güvenle alırdı, çünkü biz seçerek
koyardık. Seçme yoktu. Güven ve müşteriye saygı vardı. Babamın nasıl özenli
mal sattığını, dükkânının albenisiyle
dünya dergilerine kapak olduğunu hatırlarım. Şimdi kocaman marketler, büyük büyük işler ama hiç albenileri yok.
Biz patatesi topraklı satmazdık, elimiz-

le temizler, müşteriye öyle verirdik.
Müşteriye saygın varsa toprağıyla satmazsın. Babam bir seferinde kolokasları tüccara iade etti. Soğanları el kadardı kolokasların. Onları tek tek keserek
öyle satardı. Şimdi markete git, aldığın
patatesin üstündeki toprak, kolokastaki
soğan kilo basar. Bunlar müşteriye saygı, disiplin, merak, iş sevgisiyle alâkalı.
Şimdi yasalar, kurallar var kimse uymaz, eskiden yasa yoktu ama herkeste
disiplin vardı, kendiliğinden olurdu.”
Gadeyif’in matematiği var
Aile mesleği manavlığı yıllarca sürdüren, seyyar arabasıyla meyve/sebze,
hatta zaman zaman kıyafet satan Arap
İbrahim, yaklaşık 30 yıl da Tel Gadeyifi imal etti ve sattı. Eşi ve 3 çocuğuyla
birlikte. Markası yoktu ama adıyla ga-

deyifte marka oldu.
“Makine ve işçi hiç kullanmadım.
Hep ben yaptım, eşim ve çocuklarım
da yardım etti. Elde yoğurduk hamuru.
Zaten kıvam tutmak için elde yapmak
önemli. Gadeyifin iyi olmasının sırrı
basit matematik işi. Hamurun kıvamı
iyi olacak, sininin ısısı tamam olacak
ve dökücü, yapan kişi önemli. Basit
ama hassas iş. Bir işi yaparsan kendin
yapacaksın. Özenle ve dikkatle. Bizim
gadeyifin müşterisi çoktu. Sırf gadeyif
almak için gelenler, benimkinden başkasını yemeyenler çoktu. Çünkü hep
özenle yaptık. Makinede yaparlar şimdi, sakız gibi olur. Her işin matematiği
var.”
Şimdi oyalanma, gurdalanma
zamanı
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Gadeyife hâlâ talep çok, niye devam etmedi?
“Sağlık sorunlarım nedeniyle 55 yaşında bıraktım. Şimdi 68 yaşındayım,
yapamam artık. Çocukların da hepsi
çalışır, imkânları yok. Dükkân durur
ama bizde hal kalmadı. Yorgunum, kalp
ameliyatı oldum, bugünlerde yeni bir
ameliyat daha olacam. Damarlarda tıkanma var. Artık çok çalışamayık.”
Madem sağlık sorunlar da var, niye
evde değil de seyyar arabasıyla hâlâ
sokakta?
“Evde oturup da ne yapayım! Burada
gurdalanırım. Bütün hayatım bu bölgede geçti. Anılarım, arkadaşlarım, hayatım burada. Buradan beslenirim, kopamam. Gelen geçeni görürüm. Ahbaplar
gelir, kahve içerik…”
Doğal rehber, demirbaş
Bedesten önünde, yarım asırlık seyyar aracında 3-5 saksı çiçekle vakit geçiren, kendi ifadesiyle “oyalanan” Arap
İbrahim, gelen geçen yerli/yabancı turistlere de rehberlik yapıyor.
“Yol soranlara tarif ederim, hoşuma
gider. Buraya da herkes gelir, özellikle
yabancılar. Çünkü Selimiye Camii ve
Bedesten önemli yerler, eski St Nicholas Kilisesi. Sırf burayı görmek için gelen çok. Fotoğraf çekip giderler. Keşke
memleket yararlansa bu işlerden. Kapıdan geçer, gelir, fotoğraf çeker ve gider.
Dünyanın her yerinde toprak bastı parası var, fotoğraf çekilen tarihi eserlere
girişte ücret alınır. Bizde hep bedava.
Oysa biraz para alınsa, şehirdeki düzenlemeler için kullanılabilir. Gelen gidenin bölgeye, esnafa, ülkeye bir katkısı
olmalı.”
Surlariçi’nin son yıllarda yeniden
canlandığına, gençlerin yeni yeni iş-

yerleri açtığına, bölgenin turistik hale
geldiğine dikkat çeken Arap İbrahim,
“Çok iyi oldu. Bir hayli genç buralarda. Eğitimli, meraklı, yeni yeni yerler.
Ama hesap kitap yaparak açmaları lâzım. Günübirlik olmaz. Esnaflık zor iş.
Dünya kadar masraf yaparlar, geleceği
var mı, düşünerek açmaları lâzım. Sonra kapanırlarsa paralarına, emeklerine
yazık.”

Araba daha meşhur
Hiç araba kullanmayan Arap İbrahim’i her gün buraya evlâtları getirip
öğle saatlerinde alıyor. Haftanın 6 günü
seyyar arabasıyla burada, Bedesten
önünde. Gelip geçerken mola verenler
için, kahve arkadaşı bölge esnafı için
sandalyesi yok ama küçük sehpacıklar hep yanında. Karşı köşede dükkânı olan, ülkenin belki son yorgancısı,
Malatya kökenli Mahmut Yağmur da

sürekli kahve arkadaşlarından. “Biz demirbaşız” diyor o da.
Röportaj sırasında Alman turist grubu fotoğraflarını çekince, “çok meşhursun” diyorum Arap İbrahim’e. “Alman, Fransız, her milletten insan gelip
geçerken hep çeker. Herhalde dünyanın
her yerinde bu fotoğraflar. Ama benden
fazla araba meşhur. En fazla onu çekerler. Parasız meşhur…”
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DENİZİN KOKUSU

Bilim, Kıbrıs sorunu ve iki devletli çözüm
Kıbrıs konusunda, yeni bir döneme giriyoruz. Gazetemizin patronu Zorlu Cezaroğlu, “siyaset yazmayalım” der çoğu zaman ama bu konuyu bence yazmak lazım...
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “baskı kabul etmiyoruz, dayatma kabul etmiyoruz”
açıklamaları son günlere damgasını vurdu
çünkü belli ki “baskı ve dayatma” var...
-*-*Daha önce de başka bir yayın organında yazmıştım; Kıbrıslı gazeteci kardeşim
Hüseyin Yalyalı dostum Facebok’ta, başka
bir yerden alıntı yaptığı şu yazıyı paylaştı;
birlikte okuyalım:
-*-*“Fransız Kimyacı Lavoisier daha 51 yaşında iken, mahkeme giyotinle ölüme mahkum eder. Boynunun vurulmasını beklerken kitap okumaktadır. Cellat, onu giyotine
götürmek için yanına geldiğinde Lavoisier,
nerede kaldığını unutmamak için kitabın
arasına bir ‘kitap ayracı’ koyar.
Lavoisier, giyotine giderken Matematikçi arkadaşı Langrange’i yanına çağırır;
‘Kafam sepete düştüğünde gözlerime
bak. Eğer iki kere göz kırparsam, insanın
kafası kesildikten sonra bir süre daha beyin
düşünmeye devam etmekte demektir’ der.
Kafası giyotinle kesilir, sepete düşer ve
gülerek iki kere göz kırpar. Bunun üzerine
matematikçi Langrange şöyle der;
‘Lavoisier’in son saniyedeki ispat arayışı, bilimselliğin yüzyıllar sürecek meşalesidir.’
-*-*Önce bilim…
Sonra uydurun, sallayın, dilediğinizi
söyleyin…
Ama önce bilim…
-*-*Gelin, son zamanlarda çok sık dile getirilen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Şngiltere Başbakanı Boris
Johnson’a da ilettiği belirtilen “Kıbrıs’ta
egemen eşit iki devletli çözüm istemek”
meselesine bir bakalım…
Bu talepte bulunmak, bunu istemek bir
suç mudur?
Elbette değildir!
Bu talepte bulunan insanlar benim düşmanlarım mıdır?
Kesinlikle hayır!
Gerçi, onlardan çok farklı düşündüğüm
için “ben ve benim gibileri” her zaman
“düşman” gördükleri gayet açıktır ama
bunu da en iyi ihtimalle “muhafazakarlıklarına” vermiş olayım!
-*-*Kıbrıs’ta egemen eşit iki devlet istemek
bir haktır, bir görüştür ve kesinlikle saygı
duyarım!
Ama “siyaset bilimi” açısından, zemi-
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ninin uygun olmadığını bilerek bunu talep
etmek; yine en basit anlatımla “başka bir
oyun içeriyor” anlamına gelmektedir.
-*-*Zemin neden uygun değildir?
Çünkü imza atılan anlaşmalar var olduğu
sürece; Kıbrıs Adası üzerinde “taksim” ya
da “enosis” yasaktır.
“Egemen eşit iki devletli çözüm” de tek
kelime ile Taksim’dir!
-*-*Peki, en kısa ifadeyle “Kıbrıslı Rumların
tek başlarına yani bizsiz AB üyeliği” de yasak değil miydi?
Doğrusu bu soruyu bekliyordum!
-*-*Hemen açıklayalım; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “öteki” toplumu olan Rumlar eğer
kabul ederse elbette “egemen eşit iki devlet” de bir “nebze” mümkün olur ki toprak

matik tavır” olabilir.
Veya “diplomasi taktiği” de diyebiliriz.
-*-*Bir de diplomatik tavır ya da taktiğin çok
ötesinde, “bilimin ve aklın kabullenmekte
zorlanacağı bir çeşit cesurluk” da diyebiliriz ki zaten, “egemen eşit iki devlet” modelini son bir kaç gündür savunan üst düzeyde
“çılgın Türkler” tanımı; bu cesurluğu yapabilecek potansiyelin var olduğu anlamını
taşımaktadır.
-*-*Elbette, Kıbrıs sorunu adına “egemen
eşit iki devlet” modeli de “bir çeşit çözüm
modeli”dir…
Şimdi bu konuda Rum tarafının ve bilimum öteki tarafların “asla kabul edilemez”
şeklindeki görüşü ortadayken, kendilerine
“yok canım, gelin masada bunu konuşalım”
demeye kalkmak akıl – mantık veya kısaca

ve mülkiyetle alakalı “bireysel” sorunlar
bunu o “nebze”den çok daha ciddi sıkıntı
olur!
Yani, “sana ait olmayan topraklar” meselesi, mutlaka çözülmesi gereken bir meseledir.
Ve ayrıca Kıbrıslı Rumların AB üyeliğine “tarafımızca” müsaade edilmiştir...
O üyeliğin karşılığında, AB’den çeşitli
“hediyeler” alınmıştır!
Bu hediyeler ne midir?
Canım, tam üyelik müzakerelerine başlamak v.s. gibi...
-*-*Önce bir kez daha şunu hatırlatalım; Türkiye’nin imzasının bulunduğu anlaşmalar
(Örneğin Garanti Antlaşması) Kıbrıs Adası
üzerinde “egemen eşit iki devlet” iddiasının “hukuki” yani bir anlamda “bilimsel”
engellerinden en başta gelenidir.!
-*-*Peki, Türkiye Cumhurbaşkanı, Yardımcısı ve bizim cumhurbaşkanımızın çıkışları
nasıl açıklanır?
Vallahi en akla uygun açıklama, “diplo-

“bilim” içermeyen bir tavır olur...
-*-*Kaldı ki, bu konuda son kararı, “siyasetçiler” değil, “halk” verecektir, referandum
kaçınılmaz olacaktır.
Haliyle, önümüzdeki günlerde Kuzey
Kıbrıs’ta bu konuda siyasi hareketlilikler
yaşanacağı mutlaktır…
-*-*“Egemen eşit iki devlet” talebi, yeni bir
talep değildir.
1990’lı yıllarda da var olan bir taleptir.
Ve cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde
Ersin Tatar’ın sıkça dile getirdiği bir “model”dir.
Tatar’ın bunu masaya getireceği, seçim
öncesinde bilinen bir konudur.
Ayrıca ayıptır söylemesi, bir önceki
Cumhurbaşkanı da, karlı dağlardaki son
müzakere panayırları sonrasında, “... bizim
nesil federasyonu tartıştı olmadı, yapamadık, artık yeni şeyler konuşalım” anlamına
gelen laflar söylemiş biridir...
-*-*Ve şu anda diyorum ki; bu konuyu ay-

rıntılı ve uluslararası görüş takviyeli bir
biçimde tartışmak; kavga yerine uzlaşı yoluyla çözmek, beklentim olmakla birlikte;
ne yazık ki iki tarafın da “olmasın daha iyi”
şeklinde özetleyebileceğim görüntüsü, o
yönde bir gidişat yaşanmayacağını sergilemektedir.
-*-*Şahsi beklentimin ötesinde, toplumdan
ricam, olası tartışmaların bilimselliği aşmaması gerektiği yönündedir.
Örneğin federal çözümü talep etmenin
enosise hizmet etmek olduğu saçmalığına
girmemek gibi...
-*-*Neden mi?
Çünkü federal çözümü Rum tarafına ve
Dünya’ya kabul ettiren, Türk tarafıdır ve
Türk tarafının en etkili aktörü Rauf Raif
Denktaş, herhalde “enosise hizmet etti”
şeklinde suçlanacak biri de olmamalıdır...
-*-*“Efendim, zaten Rauf Denktaş’ın gönlünde yatan egemen eşit ya da etnik temele
dayalı bağımsız bir devletti” diyenleri işitir
gibiyim!
Hayır öyle değildi!
Rauf Denktaş, önceleri kesinlikle Taksimciydi yani Ada’nın yarısının Türkiye’ye bağlanması taraftarıydı; sonrasında
da bu görüşünün pek değiştiğini düşünmüyorum…
-*-*Ama “bilimle” meseleye yaklaşıp, duygusallıktan uzak olayı değerlendireceksek;
“federal çözümün en önemli mimarı kesinlikle Rauf Raif Denktaş’tı” ve Denktaş’a,
“Enosise hizmet eden biri” diye bakıyor
duruma düşmek; komik bile olmaz!
-*-*Evet efendim…
Tartışalım…
Bel altı vurmadan…
Eğitimli maymunlar gibi değil; bilimin,
hukukun, adaletin, dostluğun ve barışın
ışıkları altında tartışalım…
-*-*Doğrudur; belki kendilerince veya dostlarına göre ya da Dünya’nın kabul ettiği
çizgiler içerisinde “haklı olabilirler” ama
Rum tarafı bizi eşit görmek istemiyor…
Doğrudur; Rum tarafı bizimle siyaseti,
mülkiyeti, toprağı, kimliğini, tanınmışlığını, kazanmışlıklarını, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni paylaşmaya yaklaşmak veya yanaşmak niyetinde değildir.
Ama, bu gerçeklere ve gına gelmişliğe
rağmen, “biz çılgınız” diyerek; bile bile bıçağa yumruk atmış da olmamak lazım!
Çılgınlık değil, bilim, hukuk, mantık ve
akıl önde olmalı…
Umarım olur...
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Deniz manzarasında yürüyüş keyfi
Lapta’ya bağlı Karşıyaka köyüne kadar sahil boyunca
uzanan, Akdeniz mavisinin muhteşem manzarasına sahip
bir yürüyüş yolu var.
Lapta Sahil Yürüyüş Yolu, özelde bölge halkına, genelde Kuzey Kıbrıs’a hitap eden güzel yatırımlardan biri.
İlk etabı AB fonlarıyla, ikinci etabı TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi finansmanıyla tamamlanan yürüyüş yolu için yaklaşık 5.5 milyon TL’lik
yatırım yapıldı.
Lapta Sahil Yürüyüş Yolu, spor yapanların ayrıca hafta
sonları temiz havada farklı bir gün geçirmek isteyenlerin
uğrak yeri.
Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancılar da, bu bölgenin
müdavimlerinden. Köpek sahipleri de, gönül rahatlığıyla
bu alanda yürüyüş yapabiliyor.
Yürüyüş yolunda yer alan 400 metre uzunluğundaki
deniz köprü geçişi de, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’na ayrı
bir renk veriyor. Deniz üzerine yapılmış köprünün manzarasında yürüyüş yapmak ayrı bir keyif.
Zihni’s Coastal Cafe’de birçok alternatif var
Yürüyüş yolu üzerinde bir de cafe yer alıyor. Zihni’s
Coastal Cafe’ye gidenler, deniz manzarası eşliğinde sıcak ya da soğuk, alkollü ya da alkolsüz içeceklerini yudumlayarak deniz havasını soluyor. Ayrıca, kahvaltı, öğle
yemeği, hafta sonu da Kıbrıs’a özgü meze çeşitleri ve
atıştırmalık birçok yiyecek çeşidi ile Kıbrıs’a özgü tatlıları bu kafede bulmak mümkün.
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Hayvana saygı duymak,
onu sevmekten daha önemli

Bir kadın köpeğe yemek ve su veriyordu. Gülümseyerek “Köpekleri seviyorsunuz, ne kadar güzel” dedim.
Kadın “Hayır” dedi, “hiç sevmem”…
Afalladım kaldım. Devam etti:
“Sevmem, ama bu onun ihtiyaçlarını karşılamayacağım anlamına gelmez.
Bende fazla yemek var, onun karnı aç….
Benim bahçemde su var, o susamış…
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Bunun sevmekle ne ilgisi var?”
Şaşırdım kaldım; kadın düpedüz köpeğin Yaşama Hakkı’ndan söz ediyordu…
“Diyelim” dedi bana, “Sokakta bir
adama araba çarptı. Yardım mı edeceğim, yoksa bu adamı sevip sevmediğimi
mi düşüneceğim? Elin adamını niye seveyim? Düşmanım da olsa yardım ederim”

Haklıydı… Kadın bana sağlam bir ders
verdi; Hayvan Haklarını, “kendi sevgim”
gibi bireysel bir kavram üzerinden ele almamayı öğretti.
Hayvanlar sırf dünyada yaşıyor olmakla, buranın tüm olanakları üzerinde
hak sahibi; dolayısıyla sırf “yaşayan bir
canlı olmaktan kaynaklanan haklarını”
talep ediyor ve ben de veriyorum.

Ve kedi ile köpeği kendi emelleri uğruna evcilleştiren insanoğlu, onları severek, kendi hayvanseverlik duygularınızı
tatmin etmenize de gerek yok…
Hayvana saygı duymanın, onu sevmekten daha önemli olduğunu öğrendiğimden beri bu böyle sevmesen de saygı
duyacaksın… (ALINTI)
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Places to visit in the six
Hasan KARLITAŞ

For the readers of the North Cyprus UK
newspaper, with the eyes of a tourist guide I have tried to prepare a list of some
historical and touristic attractions that can
be visited in the six districts of Northern
Cyprus. Cyprus is waiting for you to feel
it’s smell and authenticity…
Nicosia
Kyrenia Gate (Porta Del Proveditore),
Mevlevi Tekke, the Venetian Column,
N.E.U Museum, the Great Inn (Büyük
Han), St. Sophia Cathedral, the Gambler’s
Inn (Kumarcilar Han), Church of St. Nicholas, Museum of Medieval Stone Works,
Arab Ahmet Mosque, the Covered Bazaar
(Bandabuliya), Arasta Bazaar, Armenian
Church (Notre Dame de Tyre), the Great
Turkish Bath (Büyük Hamam), British
Colonial Period Structures, Samanbahçe
Houses, Arab Ahmet Neighbourhood, II.
Sultan Mahmud Libary, Church of St. Catherine of Sinai (Haydarpasha Mosque), St.
Lucas Church, the Eaved House (Saçaklı
Ev), Lusighnan House and Dervish Pasha
Mansion (Luzinyan Evi ve Derviş Paşa
Konağı), The Private Ethnographic Museum of Cyprus which is located outside
the walls, the Fine Arts Museum, Nature
Museum and the Classic Car Museum which are located on the N.E.U campus also
worth seeing.
A visit to Cyprus without a walk between the city walls of the Capital of Civilizations, Nicosia is absolutely incomplete.
Each step of the visit and every corner
between the city walls has a distinct historical and cultural value. Being the most important Ottoman structure in Cyprus with
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68 rooms The Great Inn and the St. Sophia
Cathedral, which is located in the middle
of the capital Nicosia, where the Lusignan
Kings were crowned as the King of Cyprus, was turned into a mosque after 1571,
and is definitely worth a visit.
Kyrenia
Kyrenia Castle, Historical Kyrenia Harbour, St. Hilarion Castle, Bellapais Monastery, Buffavento Castle, The Church of the

Archangel Michael and the Icon Museum,
Museum of Fine Arts, Folk Art Museum,
Soupr Magar Monastery, Church of Antiphonitis, Ancient Lambousa City, Incesu
Watferfall, Sinai Monastery, Karmi Village, Alevkaya Region and Herbarium where Cyprus endemics, orchid species and
rare wild plants are found.
Built with magnificent Gothic architecture that has survived with all its glory and
is the best example in the Eastern Mediter-

ranean the Bellapais Monastery, Kyrenia
Castle and St. Hillarion Castle which is
one of the 3 important mountain castles of
the Middle ages should be seen.
Famagusta
Ancient Salamis Ruins, Royal Tombs,
St. Barnabas Monastery, Icon and Archaeology Museum, Enkomi and Alasya Ancient Settlements, Othello’s Tower, Walled
City ; St. Nicholas’ Cathedral (Lala Mus-
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districtions of Northern Cyprus
zü Settlement and Cyprus in Miniature at
Cittaslow Tatlısu.
Salamis, one of the most important ancient cities of the island of Cyprus, which
has been inhabited since the 11th century
BC, the walled city of Famagusta which is
an open air museum and the Monastery of
St. Barnabas, which has a great impact on
Cyprus in terms of faith tourism must definitely be visited. The mysterious harbour of
the east awaits its visitors…

tafa Paşa Camii), Church of St. Peter and
St. Paul (Sinan Pasa Camii-Buğday Camii),
Venetian Palace (Plazza Del Proveditore),
Cafer Pasha bath (Cafer Paşa Hamam),
Tomb of 28 Mehmet Cheleb, St. George of
the Latins Church, St. George of the Greeks Church, St. Anthony Church, Nestorian
Church, the Twin Churches, Namik Kemal
Dungeon, Akkule Land Gate (Ravaelin),
Sea Gate (Porta Del Mare), Varosha Town,
Cittaslow Geçitkale Incirli Cave, Çiftlikdü-

Iskele and Karpaz
Iskele Archaeology Museum, Panagia
Theodokou Church and Icon Museum,
Natural Life Museum, St. James Church,
Kantara Castle, the Church of Panaya Kanakaria, Eco Tourism Areas in Büyükkonuk
Village, Kings Hill in Kaleburnu Village,
Nitovikla Castle, Ay. Trias Basilica, Büyükkonuk and Kumyalı Eco Village implementations, Cittaslow Mehmetçik (Galateia),
Giant Sculptures from the Archaic Period,
Aphendrika (Urania), Ayios Philon Church, Golden Beach, the National Park Area
where the Donkeys known as the symbol
of Cyprus are found, favourable areas for
walking tours and special interest tourism,
Apostolos Andreas Monastery and Kastros
Neolithic settlement.
Karpaz Golden Beach, one of the most
beautiful beaches in the world, the rich Flora-fauna in the Karpaz national park area,
the Karpaz donkeys known as one of the
symbols of Cyprus, the historical, cultural,
and natural feel of Karpaz which is a completely different world awaits its visitors.

Nature, St. Mamas Monastery and Icon Museum, Citrus Gardens, the Monumental Olive Trees of Kalkanlı, Culture House of Güzelyurt, Primary School (İptidai Mektebi),
Ayios Georgios Maronite Church in Koruçam, Historical Güzelyurt Houses, Historic
Train Station, Toumba Tou Skuru, and just
outside the borders of Güzelyurt in Akdeniz
Village there is a Turtles Nesting Area and
Pigades Shrine.
You will be delighted to visit the unique
character of Güzelyurt and the monumental
olive trees next to the Saint Mamas church,
the gold finds extracted from Soli City in
2005 and exhibited under the name of The
Golden leaves of Soli in the Güzelyurt Archeology and Nature Museum.

Güzelyurt
Guzelyurt Museum of Archaeology and

Lefke region
Ancient City of Soli, Petra Tou Limnidi

Island, Vouni Palace, Ottoman and British
Artifacts in Lefke, Piri Pasha Mosque, Ottoman and Venetian Aqueducts, Acendu
Fountain, Coronation Monument, Graffiti
(mural) artwork on the walls in Lefke, Sheikh Nazım’s Lodge, describing production
of the region; Strawberries in Yeşilırmak
village, Verigo grapes in Yedidalga, walnut palm and Jaffa orange trees in Lefke,
the copper mine area, the Miner’s Statue,
Bağlıköy Eco village, Cittaslow Lefke and
traditional Cypriot feel in Lefke and its surrounding villages.
The theatre with its uniquely beautiful
Swan Mosaic in the Ancient City of Soli,
the Vuni Palace which is the only known
Persian ruins in our island, and the character of Lefke region with the richest greenery
where the unique feeling of Cittaslow can
be felt best, is definitely worth visiting.
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Windsurfing
excitement
in Yedidalga
UK

Hasan KARLITAŞ

Located in the western end of the Turkish
Republic of Northern Cyprus, within the borders of the Lefke district, Yedidalga village is
a region that draws attention with its agricultural production and tourism values, as well
as its wind and kitesurfing potential.
When Yedidalga Village is mentioned Cyprus Bananas, verigo grapes, seaside restaurants, fishing, the Ancient Soli ruins, and surfing come to mind. Known as the place with
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the best wind advantage in Cyprus,
  Yedidalga is a paradise for people passionate about surfing.
There is also a training place for surfing
which is a brand and school called “Heaven
Surf House” under the management of Uğur
Sayılır, in the charming Yedidalga village.
A promising young star of surfing;
Yücel Paralik
In Yedidalga, which is a frequent destination of many surf lovers, a star that has re-

cently attracted attention is making name for
himself.
Yücel Paralik, who devoted himself to sea
sports at a very young age, is a special talent
who has successfully participated in international sports events.Surfing, which requires a
lot of energy, turns into a visual feast with the
aesthetic movements of talented surfers like
Yücel Paralik.In the March issue of the North
Cyprus UK Newspaper, we have taken you to
the Yedidalga beach by featuring Yücel Paralik’s photographs.
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Gemikonağı Reservoir and CMC Baths

Hasan KARLITAŞ

Lefke, located in the northwest of the island of
Cyprus, has always been preferred by many civilizations due to its clean air, peaceful environment,
greenery, abundant water resources, and copper
mineral deposits around it.
There are many historical, cultural, and natural
beauties worth visiting in the Lefke district.
One of the most important stopping points in
Lefke district is the area known as Gemikonağı
Reservoir (Gemikonağı Göleti).
The construction of Gemikonağı Reservoir,
which has the second-largest water holding capacity in TRNC after Geçitköy Dam, started in 1989
and completed in 1992. Gemikonağı Reservoir,
which has a water holding capacity of approximately 4 million cubic meters, meets the agricultural
water needs of the Lefke district.
Between the Troodos Mountains, located with
a magnificent view the CMC Baths create a distinct value for visitors and photographers with its
unique architecture.
If you happen to be in Lefke, make sure you visit the beautiful Reservoir in the Karadağ Region
and miner statue and open-air museum which is
also nearby where locomotives are exhibited with
the trains of CMC, as well as history, culture, and
nature values.
The old mining town of Lefke and its surroundings will give you a different feeling.
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