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Filiz SEYİS

İngiltere Tabibler Birliği Kuzey Londra 
Bölgesi Başkan Yardımcısı, Kraliyet ödüllü 
Kıbrıslı Türk Doktor Teoman Sırrı, Koro-
navirüs salgınıyla ilgili önemli değerlendir-
melerde bulundu.

Şu anda Londra’da NHS National Health 
Service (Ulusal Sağlık Hizmeti) Coronavi-
rus Hattı 111’de gönüllü olarak hizmet ve-
ren Dr. Sırrı, Covid-19 testlerinin birçoğu-
nun yanlış netice verdiğini vurguladı.

North Cyprus UK’e testler ve doğruluk 
oranları ile ilgili bilgi veren Dr. Sırrı, en 
güvenilir sonucun yüzde 99 doğruluk ora-
nı ile antikor testi olarak bilinen ‘Antibody 
Testi’ olduğunu kaydederek, “KKTC Hü-
kümeti’ne tavsiyem İngiltere’den Kıbrıs’a 
gideceklerden son 5 gün içerisinde yapıl-
mış antikor testi istemeleri ve negatif olan-
lara karantina uygulamamalarıdır” dedi. Şu 
anda KKTC’de uygulanan PCR testlerinin 
güvenilir olmadığını iddia eden Sırrı, Ko-
ronavirüs bulaşmış bir şahsın ilk 4 gün içe-
risinde ve 9’uncu günden sonra PCR test 
sonucunun yüzde 66 - 67 ihtimalle negatif 
çıkacağını vurguladı.

“PCR, garanti sonuç vermez”
Dr. Sırrı şöyle konuştu:
“Koronavirüs testlerinin birçoğu yanlış 

netice verir. En yaygın test olan PCR, 5’te 1 
oranında negatif çıkar.

Yapılan son araştırmalara göre, Korona-
virüs bulaşan bir kişi, bulaştıktan sonraki 
ilk 4 gün içerisinde %67 ihtimalle negatif 
çıkar. Bulaştan sonraki 8’inci gün PCR tes-
tinin doğruya en yakın sonucu verdiği gün-
dür. Ancak en güvenilir olan 8’inci günde 
bile %20 yanılma ihtimali vardır. Bulaştan 
sonraki 9’uncu günden itibaren de yanılma 
ihtimali yeniden artar. PCR testlerdeki ya-
nılma oranının bu kadar yüksek olma nede-
ni ise testin ağız, burun ve boğazdan alınan 
numunelerden yapılmasıdır.

Hastalık semptomlarını gösteren kişi 
bile PCR’da negatif çıkabilir. Özetle PCR 
testinden garanti sonuç alınmaz, sonucun 
negatif çıkması kişinin negatif olduğu an-
lamına gelmez”.

“Herkesi karantinaya 
almaya gerek yok”

Sırrı, en iyi ve en güvenilir testin “anti-
body testi” yani antikor testi olduğuna vur-
gu yaparak “Bu test hastalığın kaçıcı gü-
nünde olursanız olun %99 oranında doğru 
sonuç verir. Hatta antibody testi, covid-19’u 
geçmişte yaşayıp geçirmişseniz de gösterir. 

Bu nedenle, KKTC Hükümeti’ne tavsiyem; 
İngiltere’den KKTC’ye gidenlere karantina 
uygulamak yerine son 5 gün içerisinde ya-
pılmış antibody testi istemeleridir. Herkesi 
gereksiz yere karantinaya alarak hem mad-
di hem manevi zarar vermeye gerek yok” 
dedi.

“Kişisel tedbirler ve güçlü bir bağışık-
lık sistemi”

Koronavirüs’ten korunmak için yapılacak 
en önemli şeyin maske kullanmak, sosyal 
mesafe kurallarına uymak ve kişisel hijye-
ne dikkat etmek olduğunu söyleyen Dr. Sır-
rı, “Covid-19 tehlikeli bir griptir. Burada en 
önemli şey kaliteli maske kullanımı, sosyal 
mesafe ve hijyendir. Elbette spor yaparak, 
sağlıklı beslenerek, güneşten ve besinler-
den D vitamin, C vitamini ve Çinko alarak 
bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız” dedi.

“İkinci dalga gelecek, bulaşmalar 
çoğalacak”

Dünyada Koronavirüse bağlı ölümlerin 
azalmasını yaz aylarında olmamıza bağla-
yan Dr. Sırrı, ikinci dalganın geleceği ve 
bulaşmaların çoğalacağı uyarısında buluna-
rak, insanların konuyu ciddiye almamasın-
dan yakındı.

“Kıbrıs’ta Pandemi Hastanesi’ne 
ihtiyaç yok”

Kuzey Kıbrıs’ta çok tartışılan ‘Pandemi 
Hastanesi’ ihtiyacı ile ilgili de değerlendir-
melerde bulunan Dr. Sırrı, Kuzey Kıbrıs’ta 
pandemi hastanesine ihtiyaç olmadığı görü-
şünü aktardı. Sırrı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuzey Kıbrıs’ta her bölgedeki bir has-
tane içerisinde bir koğuşun Covid-19 has-
taları için ayrılması yeterlidir. Her vakanın 
hastaneye yatmasına da gerek yoktur. Has-
ta semptomsuz ise evinde de tedavi edile-
bilir. Bizler İngiltere’de nefes alamayacak 
durumdaki hastaları yatırıyoruz. Semptom 
göstermeyen hastaları koğuşlara yatırıp ge-
reksiz ilaçlar vermiyoruz.”

Kuzey Kıbrıs’ta kişilerin maske kullanı-
mı ve karantina kurallarına uymadıklarında 
hükümetin denetim zafiyeti açısından eleş-
tirilmesini de değerlendiren Dr. Sırrı, hal-
ka ‘her şeyi hükümetten bekleme, kendini 
koru’ sözleri ile seslendi.

Tüm dünyada hükümetlerin gerekli uya-
rıları yaptığını, kurallara uymanın ise hal-
kın sorumluluğunda olduğunu vurgulayan 
Sırrı, “Herkes kişisel sorumluluğunun far-
kında olmalıdır. En büyük suç hükümetler-
de değil, kurallara uymayanlardadır” dedi.

İngiltere’den KKTC’ye gidenlere 
karantina uygulamayın, antikor testi yapın

İngiltere Tabibler Birliği Kuzey Londra Bölgesi Başkan Yardımcısı Dr. Sırrı, KKTC hükümetine öneri sundu:

“PCR TESTİNDEN GARAN-
Tİ SONUÇ ALINMAZ”… 

İngiltere Tabibler Birliği 
Kuzey Londra Bölgesi Başkan 

Yardımcısı, Kraliyet ödüllü 
Kıbrıslı Türk Doktor Teoman 

Sırrı, “Koronavirüs testlerinin 
birçoğu yanlış netice verir. En 

yaygın test olan PCR, 5’te 1 
oranında negatif çıkar. Hasta-

lık semptomlarını gösteren kişi 
bile PCR’da negatif çıkabilir. 
Özetle PCR testinden garanti 
sonuç alınmaz, sonucun nega-

tif çıkması kişinin negatif oldu-
ğu anlamına gelmez” dedi. 
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Döveç Group tüm Dünya’nın pande-
mi ve ekonomik kriz ile boğuştuğu bu 
günlerde sosyal sorumluluk projeleri-
ne hız kesmeden devam ediyor. Doğu 
Akdeniz Üniversite’si ile imzalanan 
sözleşme ile Döveç Group, üniversite 
yönetimi tarafından belirlenen başarılı 
öğrencilere eğitim bursu sağlayacak. 
Öğrenciler belirlenen başarı kriterlerini 
yerine getirmeleri halinde eğitim hayat-
ları boyunca burs alabilecek. 

Döveç Group Eğitime Tam Destek 
sloganıyla başlattığı burs girişimlerini 

uzun yıllardır sürdürüyor. Şirket tara-
fından bir çok üniversite öğrencisine 
eğitim bursu sağlanıyor. Ayrıca DAÜ 
kampüsü içinde yer alan Alfam Öğren-
ci Yurtları’nda bir çok öğrenci indirim-
li yada ücretsiz konaklatılıyor. Her yıl 
farklı ülkelerin öğrenci birliklerine ve 
üniversitenin öğrenci temsilciliklerine 
ihtiyaç sahibi öğrencilere vermeleri için 
konaklama bursları iletiliyor. 

Düzenli olarak belirli sayıda öğren-
ciye konaklama ve eğitim bursu sağla-
yan Döveç Group geçtiğimiz aylarda da 

bazı yurtların kapanmasından etkilenen 
öğrenciler için Kampüs içindeki Alfam 
Öğrenci Yurtlarının kapılarını ihtiyaç 
sahibi öğrencilere açmıştı. 

Döveç Group Direktörü Burçin Dö-
veç; Paylaşmaya ve yardımlaşmaya en 
fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden 
geçmekteyiz. Döveç Group Ailesi ola-
rak iyiliğin ve güzelliklerin paylaştıkça 
artacağına gönülden inanıyoruz. Şirket 
olarak bir çok alanda sosyal sorumlu-
luk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün 
bu iyilik hareketlerine bir yenisini daha 

ekledik. Eğitim ve Öğretim geleceği-
mizin teminatı olan gençlerimizin en 
temel hakkıdır. Bu düşünceyle eğitime 
verdiğimiz desteklere bir yenisini daha 
ekleyerek Doğu Akdeniz üniversitesi 
yönetiminin girişimleri ile ihtiyaç sa-
hibi öğrencilere eğitim bursu sağlama 
kararını aldık. Ekonomik olarak tüm ke-
simlerin olumsuz etkilendiği bu günler-
de sosyal sorumluluk bilinci ile elimizi 
taşın altına koymaya devam edeceğiz ve 
bu tutumdan hiçbir zaman vazgeçmeye-
ceğiz.

Döveç Group’tan başarılı öğrencilere eğitim bursu
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Şeref Sever… Londra’da daha 
çok “evde bakım” konusunda en bi-
linen isimlerden biri… Şeref Sever 
1973 yılında Mağusa’da doğdu. Ço-
cukluğu Mağusa’da geçti ve Mağu-
sa Türk Maarif Koleji’nde başarılı 
bir öğrencilikten sonra 1991 yılında 
Türk Öğretmen Koleji’ne (Atatürk 
Öğretmen Akademisi) girdi. Bu-
rada bir yıl aldığı eğitimden sonra 
öğretmenliğin kendisine uygun bir 
meslek olmadığını düşünerek, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölü-
mü’de eğitimine devam etti. Bu bö-
lümü de başarıyla bitirdikten sonra, 
ayni üniversitede Uluslararası İliş-
kiler bölümünde mastere başladı ve 
onu da tamamladı.

Master eğitiminden sonra onun 
için Londra macerası başladı. 1999 
yılında Greenwich Üniversitesi’nde 
Sosyoloji ve Sosyal Bilimler alanın-
da doktora yaparken çalışmak kaçı-
nılmazdı. Londra’daki hayat şartları 
doktora eğitimini yarıda bırakması-
na neden oldu. Kıbrıs Türk Toplum 
Merkezi Evde Bakım Projesi’nde 

çalışmaya başladı. Burada elde et-
tiği tecrübe sonrasında özel şirket-
lerde ve belediyelerde üst kademe 
yöneticisi olarak çalıştı. 2007 yılın-
da kendi şirketini kurdu ve 2019’un 
son günlerine kadar kendi şirketin-
de, ortakları ile birlikte evde bakım 
işleri ile uğraştı. Topluma yardımcı 
olmaya çalıştı.

2020 yılında bu işletmeyi sattı ve 
kısa bir süre önce İdeal Danışman-
lık Hizmetleri isimli kendi şirketini 
kurdu. Şu anda danışmanlık işleri ile 
uğraşıyor. Sever, yeni şirketinde kü-
çük ve yeni kurulan şirketlere kuru-
luş aşamasından başlayarak birçok 
konuya kadar danışmanlık yapıyor. 
Sever, bu danışmanlık hizmetlerini 
Türkiye ve Kıbrıs’ta, İngiltere’ye 
yönelik iş yapan şirketlere de açtık-
larını ve onların çözüm ortağı ola-
caklarını söyledi. Ayrıca önümüzde-
ki günlerde danışmanlık hizmetleri 
ağını daha da genişleteceklerini ifa-
de etti. 20 yılı aşkındır Londra’da 
olan Şeref Sever, Kıbrıs’a olan özle-
minin hiç bitmediğini söylüyor.

Şeref 
Sever

Mağusa’dan Londra’ya 
uzanan bir yaşam: 

BİR İNSAN BİR HAYAT
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Soli ve Vuni arkeolojik 
kazıları, İsveç Kazı Heyeti 
tarafından, 90 sene önce ya-
pıldı. 

Lefke Turizm Derneği 
Başkanı Hasan Karlıtaş’ın 
sosyal medya hesabından 
paylaştığı fotoğraflar, bizleri 
o yıllara götürüyor.

Fotoğraflarda, Vuni’deki 
taş evin yapımını, Soli te-
pesinde hırsız kebabının ya-
pımını, Vuni’den çıkarılan 
Hathor kabartmalı eseri ve 
restorasyon öncesi tiyatro-
nun ilk halini gösteriyor... 

Karlıtaş, paylaşımında şu 
bilgileri de paylaştı:

“İsveç Kazı Heyeti kazıla-
rı, Kıbrıs tarihinde önemli bir 
yer tutuyor. Ve 25 farklı alan-
da yapılan araştırmalarda ve 
kazılardan, Kıbrıs tarihine ait 
çok değerli fotoğraflar var. 

Eserlerin önemli sayıla-
cak bir bölümü, o yıllarda 
Birleşik Krallık hükümeti 
ile yapılan antlaşma gereği, 
İsveç’e götürüldü. 2015 se-
nesinde Stockholm’deki mü-
zeyi görme şansım olmuştu. 
Eserlerin yurt dışında olması 
bir çelişki olarak görülse de, 
en azından orada güvenli bir 
şekilde sergileniyor. Çünkü 
arkeolojide en önemli nok-
talardan biri de korumak ve 
çıkarılan eserlerin sergileme-
sidir. 

Eğer bu eserler yurt dışın-
da olmasaydı belki varlıkla-
rından haberimiz dahi olma-
dan satılabilirdi. ABD, İsveç, 
Fransa, Almanya, İngiltere 
ve Türkiye’deki müzelerde, 
Kıbrıs’a ait binlerce eser var. 
Elbette bir politika ile bu 
eserler, ait oldukları toprak-
lara dönebilmeli. Ancak bu 
şartlarda, çok zor”.

Kıbrıs tarihini 
anlatan fotoğraflar

İsveç Kazı Heyeti kazıları, Kıbrıs tarihinde önemli bir yer tutuyor… Bu kazılardan 
çıkan Kıbrıs’a ait binlerce eserimiz başka ülkelerin müzelerinde sergileniyor
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Vücut geliştirme sporu tüm dünyada 
olduğu gibi, son yıllarda Kuzey Kıb-
rıs’ta da oldukça popüler hale geldi. 
Büyük çoğunluğu gençler olmak üze-
re çok sayıda kişi hem sağlık hem de 
güzel bir vücuda sahip olabilmek için 
uzman eğitimciler ve son teknoloji 
aletlerle donatılmış spor salonlarına 
akın ediyor. 

7 yıldır vücut geliştirme sporuyla 
uğraşan, bu sürenin son 5 yılında da 
antrenörlük yapan fitness ve yaşam 
koçu Yazgı Aşut, birçok kişiye spor ile 
kaliteli ve dengeli bir yaşam çemberi 
içerisinde yardımcı oluyor. 

Aşut, vücut geliştirmenin yanında 
kitap okumayı, Mağusa Suriçi’nin tari-
hi yerlerini gezmeyi ve sanatla ilgilen-
meyi de çok seviyor.

Bir fotoğrafla motive oldu
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e 

konuşan Fitness ve Yaşam Koçu Yazgı 
Aşut, 1991 yılında Mağusa’da doğdu-
ğunu, 7 yılı aşkın süredir fitness ile uğ-
raştığını ve bu sürenin 5 yılını antrenör 
olarak profesyonel hayatta kendini ge-
liştirmekle geçirdiğini söyledi. 

Yaşam koçu olarak da görev yap-
tığını anlatan Aşut, kişilere spor ile 
kaliteli ve dengeli bir yaşam çemberi 
içerisinde yardımcı olmaya çalıştığını 
kaydetti. 

Vücut geliştirme sporuna 2013 yı-
lında evine mesafe olarak çok yakın 
olan İskele’de Omega Fitness Spor 
Salonu’nda Görkem Çırakoğlu hoca-
sının yanında başladığını ifade eden 
Yazgı Aşut, başlama hikayesinin ise 
çok ilginç olduğunu, sosyal medya 
üzerinden gezindiği sırada bir kadın 
arkadaşının fitness üzerine paylaştı-
ğı fotoğrafın kendisini motive ettiğini 
dile getirdi. 

Yazgı Aşut spora başlangıç aşama-
sında hocası Görkem Çırakoğlu’nun 
çok desteğini gördüğünü belirtti ve 
şöyle devam etti:

“İlk bir ay boyunca hafif egzersiz-
ler yapıp bitiriyordum. Bu benim için 
yetersizdi. Daha çok şey öğrenmek ve 
antrenman yapmak istiyordum. 23 ya-
şıma kadar çayı 2 kaşık şeker ekleyerek 
tüketirken. Spora başladıktan sonra ar-
kadaşımın ‘sporcu kişi şeker tüketmez’ 
demesi üzerine 7 yıldır hayatımda şe-
ker yoktur. Kararlı olmak çok önemli. 
Spor yapan kişi tavuk göğsü tüketir. O 
gün salondan çıktım annemi aradım. 
‘Anne tavuk göğsü haşlar mısın?’ de-
dim. Annem sustu ve ‘kim yiyecek?’ 

diye sordu. Şaşırması normaldi çünkü 
hayatımda hiç tavuk göğsü tüketmeyi 
seçmediğimi bilirdi. O ne öyle kuru et 
derdim.

Zamanla anladım ki o sürece kadar 
aslında tat duyusuna yenik düşüyor-
dum. Oysa vücudumuzun neye ihtiyacı 
var ise onu tercih etmeliydik. Çünkü 
bu bedendeki kontrolün bizde olduğu-
nu zamanla unutuyorduk.Başladığım 
zamanlarda 47 kilo ile başlamıştım. 
Şuan ki güncel kilom 61 ve çok mem-
nunum. Spor hayatımın hızlı bir şe-
kilde büyük bir bölümünü kapsamaya 
başlamıştı. Motive olduğum fotoğraf 
şu an da arkadaşlığımız çok iyi bir şe-
kilde devam eden İzlem Acaroğlu Ön-
gün idi.  Belki de o zamana kadar spo-
ra yönelik hiçbir merakım yok iken bir 
gün ansızın annemin spor kıyafetlerini 
ve spor ayaklarını giyip salona gittim. 
İlk arabada 15 dakika bekledim. Ken-

dimi sorguladım hem çok istiyordum 
başlamak hem de o çekingenlikte vardı 
tabi. Şuan iyi ki başlamışım diyorum. 
O spor salonuna ilk girdiğim gün ha-
yatımın akışının değişeceğini nerden 
bilebilirdim. İyi ki başlamışım”. 

1’incilik elde etti
2015 yılında KKTC Halter ve Vü-

cut Geliştirme Federasyonu Başkanı 
Ali Dahlameroğlu yönetiminde dü-
zenlenen vücut geliştirme yarışmasın-
da Bikini Fitness Büyük Bayanlarda 
1’incilik elde ettiğini hatırlatan Aşut, o 
günün hayatının en güzel günlerinden 
biri olduğunu açıkladı. 

Yazgı Aşut günümüzde güzel ülke-
mizin en güzel şehri olan Mağusa’da 
kadın arkadaşlara yönelik açtığı Squat 
Women Spor Salonu’nun direktörlüğü-
nü yaptığını ifade etti. 

2 yıl önce 2 dumbell ile Doğu Akde-

niz Üniversitesi’nin sahasında başladı-
ğı derslere bir öğrencisinin ısrarı üzeri-
ne Sosyal Konutlar Bölgesi’nde küçük 
bir yer tutarak devam ettiğini belirten 
Aşut, kısa zamanda işini büyüterek 2 
yılın sonunda spor salonu açma fırsatı-
nı yakaladığını bildirdi. 

Sanatla ilgileniyor,
kitap okumayı seviyor

Yazgı Aşut şöyle devam etti:
“Şuan salonumda kullandığım ma-

kinelerimin hemen hemen hepsi ilk 
spora başladığım gün kullandığım 
makinelerdir. Bende yerleri çok fark-
lı. Son olarak salonumuzda faaliyete 
geçen kız kardeşim güzellik uzmanı 
Buket Aşut Özdemir de haftanın belirli 
günleri merkezimizde kadın arkadaşla-
rımıza hizmet vermektedir. Bir kadının 
sporundan sağlığına güzelliğine dair 
her şey için kollarımızı sıvadık. Ayrıca 
2 yıldır birlikte iş yükünü paylaştığım 
Zalihe Postacıoğlu hocamın da emeği 
büyüktür. Bu işte onunla beraber çalış-
mak gurur verici”. 

Ailesinin tek bir kelime içine sığdı-
rılmış kendisinin dünya güzelliği oldu-
ğunu söyleyen Aşut şu şekilde devam 
etti:

“Hemşire anne babanın kızıyım. 
Kardeşim güzellik uzmanı olmadan 
önce bankada görevliydi. Spora başla-
mamda ailemin desteği çok büyüktür. 
Haklarını zaten asla hiçbir zaman öde-
yemem. Eve ne alınsa hep ayrı alınırdı. 
Hatta köydeki evimizin önüne annem 
marul, maydanoz, salatalık ekerdi. 
Babam benim için evin yanına demir-
lerden barfiks yapmıştı. Spora başladı-
ğım günden bugüne kadar her zaman 
arkamda yanımda oldular. Spor beni 
daha mutlu bir insan haline getirmişti. 
Enerjim yüksekti. Sağlıklı beslenme-
nin önemi ve egzersiz yapmak insanı 
zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan ener-
jisini yükselttiğini düşünüyorum”. 

İş yoğunluğundan dolayı dışarıdaki 
aktivitelere pek fazla fırsatım olmadı-
ğını anlatan Yazgı Aşut, boş olan za-
manlarında daha çok kitap okumayı, 
mum eşliğinde müzik dinlemeyi ve sa-
bahın erken saatlerinde kahvesini alıp 
Mağusa Kalesi’ne çıkıp yeni günü kar-
şılayıp kardiyo yapmayı çok sevdiğini 
dile getirdi. 

Aşut, “Sanatı çok seviyorum. Ruhu-
ma iyi gelen şeyleri hayatımda tutma-
ya özen gösteriyorum” diyerek sözleri-
ni noktaladı. 

Hem vücudunu hem de zihnini geliştiriyor

2015 Bikini Fitness Büyük Bayanlar Birincisi fitness ve yaşam koçu Yazgı Aşut, 
vücut geliştirmenin yanında kitaplar ve sanatla da ilgileniyor

Happy Bayram
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İngiltere’den KKTC’ye gelecek olanlar için alınan 
yeni karar memnuniyet yaratmadı

   İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımızın 
gözü uzun zamandan beridir KKTC Hükü-
meti’ndeydi. 

   Karantina uygulamasının son bulmasını, 
çifte PCR uygulamasının getirilmesini bekli-
yorlardı.

   Bu kararın en azından ağustos ayı gelme-
den alınmasını talep ediyorlardı.

   İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımız as-
lında torpil, ayrıcalık istemiyordu.

   Birileri; “İngiltere’deki Covid19 vaka-
larında, arzu edilen oranda azalma olmadığı 
halde neden böyle bir şey istiyorlar?” diye-
bilir. 

   Ancak İngiltere’de yaşayan ve Kıbrıs’a 
gelmek isteyen vatandaşlarımızın haklı bir 
gerekçesi vardı.

   Onlar diyor ki; “Son dönemlerde Türki-
ye’deki Covid19 vakaları İngiltere’den bile 
daha kötü durumdayken, oradan insanlar 
KKTC’ye çift PCR ile gidebiliyor, bize niye 
karantina uygulanıyor?”

    Evet çıkış noktası buydu…
    Kalbi kırıktı İngiltere’de yaşayan vatan-

daşlarımızın. 
    Aslında İngiltere’deki vatandaşlarımız 

da biliyor, KKTC’nin Türkiye ile olan özel 
ilişkisini…

    Türkiye’den yapılan maddi katkıları, 
Türkiye tarafından yapılan altyapı yatırım-
larını, yoğun olarak turistlerin Türkiye’den 
geldiğini, üniversitelerimize öğrencilerin en 
fazla Türkiye’den geldiğini, ekonomimiz için 
Türkiye’nin çok önemli olduğunu İngilte-

re’deki Kıbrıslı Türkler de biliyor.
   Sırf bu nedenle, sırf ekonomimiz rahatla-

sın, nefes alsın diye Covid19 kategorilerinde, 
dünyadaki ölçeğin kullanılmadığını, Türki-
ye’den gelenlere özel bir uygulama getirildi-
ğini görüyor İngiltere’deki gurbetçilerimiz ve 
bunu anlayabiliyor. 

     Bunları bilmekle birlikte, İngiltere’den 
gelen vatandaşlarımıza da benzer bir uygula-
ma yapılabileceğini söylüyor.

     Covid19 mücadelesinde oldukça kötü 
bir durumda olan ve bir türlü iyi düzeye ge-
lemeyen Türkiye’den, insanlar çift PCR ile 
gelebiliyorsa, İngiltere’den de gelebileceğini 
söylüyorlar.

     Nitekim bu konuda beklenen karar 10 
Ağustos’ta alındı, artık İngiltere’den gelenler 
de çifte PCR ile gelebilecek, 7 gün karantina 
uygulaması olmayacak ama bu karar gurbetçi 
vatandaşlarımızı memnun etmedi. 

     Çünkü bu kararın alınması için çok geç 
kalındı. 

     Üstelik 10 Ağustos’ta alınan kararın 13 
Ağustos’ta uygulanacağı açıklandı.

     Şimdi 10’unda, 11’inde, 12’sinde gelen-
ler eski uygulamadan, 13’ünde gelenler yeni 
uygulamadan mı ülkeye gelecek? Burada da 
haksız bir turum yok mu?

     Neden “kararın alındığı tarihten itibaren 
demezsiniz ki?

     Üstelik İngiltere’den gelecek olanlara 
hem “çifte PCR uygulamasından yararlana-
caksınız” diyorlar hem de “7 gün ev karanti-
nası” istiyorlar.

     Peki Kıbrıs’ta evi olmayan otelde ka-
lacak olan vatandaşlarımız 7 gün ev karanti-
nasını nerede geçirecek? Bunun cevabını kim 
verecek?

     Yani bu “çifte PCR” kararı aslında tam 
da öyle değil, bir şekilde yine karantina var, 
bunlar üzüyor vatandaşlarımızı, bunlar “çifte 
standart” duygusu yaşamalarına “haksızlığa 
uğradıkları” hissi duymalarına neden oluyor.

     Üstelik dediğim gibi, neredeyse yaz ay-
ları, tatil ayları bitiyor, neredeyse ağustos ayı-
nın ortasına geldik, birçok vatandaşımız bilet-
lerini yaktı, KKTC’ye ziyaretlerini iptal etti. 

     Bir karar zamanında alınırsa anlamlıdır, 
geç kaldığınızda bir değeri yoktur.

     Seçime az bir süre kaldığı için hükümet 
partileri, popülizm yaptı, sevimli görülmek 
istedi ama çok geç kaldılar. 

     Gurbetçi vatandaşlarımız biliyor ki; 
“Eğer cumhurbaşkanlığı seçimi olmasaydı, 
bu karar da alınmayacaktı…”

     İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımız, 
çifte PCR uygulamasının bir seçim rüşveti 
olduğunu hissedebiliyor ve bundan memnun 
değil. 

     Bu karar çok önceden alınabilirdi, alın-
malıydı…

     Salgının ilk görüldüğü günlerde İngil-
tere’den gelen bir kadında Covid19 pozitif 
görülmüştü, onun dışında İngiltere’den ge-
len kimse pozitif çıkmadı, nitekim hükümet 
yetkililerinin yeni karar almasında bu durum 
etkili olmuş. 

     “Şu anda KKTC’deki vakaların hemen 

hemen tümünün Türkiye’den gelenlerde ol-
duğunu ama İngiltere’den gelenlerde pozitif 
vakalar çıkmadığını” söyleyen İngiltere’deki 
vatandaşlarımız çifte PCR kararının alınması 
için neden yazın bitmesinin beklendiğini so-
ruyor. 

      Sağlık önemlidir, böylesine bir salgın 
ortamımda kimse uzmanların işine karışma-
malıdır ama bu kararları uzmanlar mı alıyor, 
siyasiler mi? Önemli olan bu.

     Elbette alınan kararlarda dikkatli olun-
malı, ekonomik durum da göz önünde bu-
lundurulmalı, bunları da kabul ediyoruz ama 
kararlar “çifte standart” duygusu yarattığı, 
KKTC’de, dünyada uygulanan kategorilere 
uyulmadığı için İngiltere’deki vatandaşları-
mız sitem ediyor ve bu anlamda haklıdırlar. 

     O nedenle İngiltere’deki vatandaşları-
mız için alınan çifte PCR uygulaması olumlu 
olmakla birlikte, geç alınmış bir kararadır, üs-
telik buna 7 gün ev karantinası istenmesi de 
moral bozmuştur ve İngiltere’deki vatandaş-
larımız bu konuda buruktur, kırgındır, demek 
istediğimiz budur.

     Bu vesileyle İngiltere’deki vatandaş-
larımız, hükümet edenlerin, “Sizin için şunu 
yapacağız, bunu yapacağız, bizim için önem-
lisiniz, KKTC’ye kesin dönüş yapın” gibi 
söyledikleri sizlerin de göstermelik olduğu-
nu, göz boyama olduğunu da görmüş oldular. 
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Kıbrıs’tan Londra’ya 11 yaşında göç eden Kıb-
rıslı Türk bir babanın ve Londra doğumlu yine 
Kıbrıslı Türk bir annenin çocuğu olarak 1978’de 
Londra’nın Barking bölgesinde doğan Anatol 
Yusuf, İngiliz ve Amerikan sinemasında 1.66 
metrelik boyu ile “küçük dev adam” olarak ta-
nınıyor. 

Anatol Yusuf tiyatro, sinema ve televizyon di-
zilerinin aranan oyuncuları arasında… 

İngiltere’nin saygın eğitim kurumlarından 
Bristol Old Vic Theatre School’dan mezun olan 
Anatol Yusuf, 22 yaşında ilk televizyon dizisi 

“Jeevesand Wooster” oldu. Üç sezon bu dizide 
rol alan Anatol Yusuf daha sonra çok sayıda ti-
yatro, sinema ve TV dizisinde boy gösterdi. Oy-
nadığı ünlü tiyatro oyunları arasında King Lear, 
Romeo and Juliet ve Hamlet de var.

Anatol Yusuf’un en çok ünlendiği TV dizisi 
Boardwalk Empire’dır.  2010-2014 yılları arasın-
da gösterilen dizide bir mafya babası olan Meyer 
Lansky karakterini canlandırdı ve bu dizi ile si-
nema dünyasının dikkatini çekti.

Anatol Yusuf’un bugüne kadar kısa ve uzun 
metrajlı 8 filmde, 11 TV dizisinde ve 17 farklı 

tiyatro oyununda rol aldığını biliyoruz. Özellikle 
TV dizileri ve tiyatrolar arasında yıllardır devam 
edenler de var.

2014’te Anatol Yusuf’un rol aldığı Channal 
4’da gösterilen TV dizsi “Southcliffe” BAFTA 
ödüllerine aday gösterilmişti.

Anatol Yusuf,  Royal Shakespeare Company 
prodüksiyonluğunda oynadığı King Lear oyu-
nundaki rolü için  Evening Standard Gazetesi’n-
den Nicholas de Jongh “Anatol Yusuf şimdiye 
kadar gördüğüm en muazzam Cornwall’dı” de-
mişti.

Anatol Yusuf
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Sinemanın “Kıbrıslı küçük dev adamı”; 

 +90  392 444 60  60
noyanlargroup info@noyanlargroup.com

Long Beach,  İskele ,  Gaz imağusa/KIBRIS
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Green Pedal Bisiklet Kulübü, ka-
dına şiddete karşı “Kadınım Değerli-
yim” sloganıyla farkındalık etkinliği 
düzenledi.

Sürüşe Green Pedal ailesi erkek bi-
sikletçileri de destek verdi. Katılımın 
oldukça yüksek olduğu farkındalık et-
kinliğinde Green Pedal-Cortado Long 
Beach önünde başlayan sürüş Gazi-
mağusa istikametinde devam edilerek 
çıkış noktasında sonlandırıldı.

Etkinlikte yapılan açıklamalar ve 
açılan pankartlarla kadına karşı şiddet 
olaylarına vurgu yapıldı. Green Pedal 
Bisiklet Kulübü’nün açıklamasında 
şöyle denildi:

“Bildiğiniz üzere son yıllarda kadı-
na karşı şiddet olayları ve kadın cina-
yetlerinde artış görülmüştür. Aslında 
geçmişte de bu tür şiddet olayları hep 
vardı ancak ‘aile içinde olan, aile için-
de kalmalıdır’ tabusu artık sarsıldığı 
için bu tür olaylar yargıya taşınmak-
tadır. Güzel adamızda bu tür şiddet 
olaylarının az olduğunu düşünmek 
büyük bir yanılsamadır. Sadece sos-
yo-ekonomik durumu zayıf ailelerde 
değil, oldukça eğitimli ve gelir düzeyi 
yüksek ailelerde de maalesef şiddet 
gören kadınlarımız vardır.

Ancak ‘Aman ailem dağılmasın, ço-
cuklarım üzülmesin’ denerek şiddet, 
sineye çekilmektedir. Şiddet kavramı 
sadece fiziksel şiddet anlamına gel-
memektedir. Psikolojik şiddet, eko-
nomik şiddet, cinsel şiddet ve ısrarlı 
takip de şiddetin türlerindendir. Şiddet 
gören kadınların bunu kaderleri olarak 
görmemeleri ve dur diyecek cesareti 
kendilerinde bulabilmeleri için yanla-
rında olduğumuzu hissetmelerini isti-
yoruz. Kadın ve erkeklerin eşit haklara 
sahip olduğu, kimsenin korku içinde 
yaşamadığı, özgür iradenin her şeyin 
üstünde olduğu, çocuklarımızın güven 
ve sevgi ortamında büyüdüğü bir ya-
şam arzulamaktayız. Kadın, ne kadar 
güçlü, mutlu ve bağımsız olursa top-
lumumuz da aynı oranda gelişecektir. 
Şiddetin önüne geçmek tüm toplumun 
sorumluluğudur. Kadın önce kendi 
değerinin farkına varmalıdır”.

“Kadınım, 
Değerliyim”
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Döveç Group birçok farklı 
alanda sosyal sorumluluk pro-
jelerine imza atıyor. 

Düzenli olarak kan bağışı 
etkinlikleri düzenleyen, plaj-
ları temizleyen, bayramda 
çocukları mutlu etmeyi görev 
edinen, eğitime her zaman 
destek veren, yaşlıları hiç-
bir zaman unutmayan Döveç 
Group bu kez Kıbrıs Türk Bi-
siklet Federasyonu tarafından 
düzenlenen Kriteryum Yarı-
şına ana sponsor olarak katkı 
sağladı.

İskele - Karpaz Anayo-
lu üzerinde gerçekleşen 
09.08.2020 İskele Kriteryum 
Yol Bisikleti Yarışında Yıldız 
B, Yıldız A, Master ve Elit 
kategorileri yer aldı. Yarış-
maların Start’ı Maliye Bakanı 
Olgun Amcaoğlu ve Döveç 
Group Yönetim Kurulu Baş-
kanı Burçin Döveç tarafından 
verildi.

Yarış sonunda kürsüye çık-
maya hak kazanan Sporculara 
madalyaları Maliye Baka-
nı Olgun Amcaoğlu, Döveç 

Group Genel Müdürü Seyhan 
Kinyaz, Satış Müdürü Kaya-
can Çankaya ve Kıbrıs Türk 
Bisiklet Federasyonu Yöneti-
cileri tarafından takdim edildi.

Döveç Group Yönetim Ku-
rulu Başkanı Burçin Döveç, 
bisiklet sporuna karşı ilginin 
gün geçtikçe arttığını belir-
terek bu tür etkinliklerin art-
masının bisiklet sporuna karşı 
olan farkındalığı da yükseltti-
ğini söyledi.

Yarışmayı kazanan ve katı-
larak katkı sağlayan tüm ya-
rışmacıları tebrik eden Döveç, 
“Bu tür organizasyonların 
gerçekleşmesine vesile olan, 
katkı sağlayan Kıbrıs Türk 
Bisiklet Federasyonu’na, 
tüm takımlara, yarışmacıla-
ra, görev yapan hakemlere, 
güvenlik görevlilerine ve or-
ganizasyonda bizi yalnız bı-
rakmayan Maliye Bakanımız 
Olgun Amcaoğlu’na teşekkür 
ederim. Şirket olarak spor et-
kinliklerine destek olmaya de-
vam edeceğiz” dedi.

Döveç’ten spora destek
İskele Kriteryum Yarışı Döveç Group sponsorluğunda gerçekleştirildi
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Sizinbir Ada’nızvar.
Burada bambaşka

bir hayat var.

Cambridge kenti Londra’nın 
kuzeyinde ve 63 mil uzağında 
yer alır… Tam anlamıyla bir 
üniversite şehri olarak tanım-
lanan Cambridge nüfusu 132 
bindir ve nüfusun çoğunluğu-
nu öğrenciler oluşturur.

Güzel mimari eserler, mü-
zeler ve sanat galerileriyle 
dolu olan Cambridge, İngiliz 
kültürünü yaşayabileceğiniz 
canlı ve hareketli bir kenttir. 
Anglo Saksonların gelip ilk 
yerleştikleri kent olarak bili-
nir. 1500’lü yıllarda Gregori-
an tarzında oluşturulmuş tüm 
binalar, üzerine Victorian tar-
zı da eklenince şehirde genel 
anlamda gotik bir bina akımı 
oluşturdu.

Cambridge’in yalnızca bir 
üniversite şehri olarak değil 
ayrıca bozulmamış geniş ve 

kırsal alanları olduğu, bu alan-
da insanı derinden etkileyen 
görkemli manzaralar bulundu-
ğu söylenebilir. 

Büyük bir şehir havasın-
da olup aslında küçük bir yer 
olan Cambridge, yabancı öğ-
renciler için pek de yadırgan-
mayacak bir yerdir. Yaşam 
için birçok kolaylık gösteren, 
bir sürü aktiviteler sunan, can-
lı bir atmosfere sahip olan ve 
tarihiyle yıkanmış olan Camb-
ridge, öğrencilerin eğitim al-
mak istediği yerlerin başında 
gelir.  

Şehrin de ismiyle meşhur 
olan Cambridge Üniversitesi 
aslında tek bir kampüs üzerine 
kurulmamış ve 33 farklı kole-
jin bir araya gelmesiyle oluş-
turuldu. Cam Nehri üzerinde 
yapacağınız ‘punting’ aktivi-

tesi( kısacası sandal turu) ile 
bu kolejleri gözlemleyebilir-
siniz. Cambridge’de binalara 
2 kattan fazla izin verilmiyor. 
Zamanında Shakespeare gibi 
ünlü kişilerin de yaşadıkla-
rı bu şehri gezerken onlarla 
ilgili de değişik bilgiler elde 
etmeniz mümkün. Cambrid-
ge’de gezilecek yerler arasın-
da King’s College ve King’s 
CollegeChapel, Matematik 
Köprüsü, Cambridge Bilim 
ve Teknoloji Müzesi, Botanik 
Bahçeleri sayılabilir.

Cambridge, yürüyerek ra-
hatlıkla dolaşılabilecek yapıda 
bir şehirdir. Şehirde yoğunluk-
lu olarak ulaşım aracı olarak 
bisiklet de kullanılmaktadır. 
Tarih kokan bu şehir öğren-
ciler için kesinlikle gözde bir 
şehir konumundadır.

İngiltere’nin öğrenciyle 
bütünleşen şehri; Cambridge
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Yazı Cızı İşleri: Artun Lurucinalı (AL)
Muhbir: Arar Bulur Dellaleder (ABD)
Sayı: 5
Zırzır Mırmır Gazeddası...

Zizziro Mizah Gazeddası’nı ayrıca
 Facebook.com/groups/zizziro linkinden 

takip edebilirsiniz. Buyurun, beklerik.Zizziro Mizah Gazeddası

BİRECCİK GÜLELİM...

Aklım kesmedi
öğretmen Koleji’ni teftiş etmek, oradaki 

durumu incelemek üzere, Türkiye’den müfet-
tiş gelmişti. Türkiyeli müfettiş sınıfa girince, 
öğretmen adaylarına birkaç soru sormak istedi.

Kemal’i tahtaya kaldırarak bir matematik 
sorusu sordu ve çözümünün tahtada gösteril-
mesini istedi. Kemal soruyu çözmeye başladı. 
Biraz sonra müfettiş Kemal’i durdurarak:

- Evladım. Niye daha kısa yoldan çözmü-
yorsun bu soruyu? Bu kadar uzatmaya ne gerek 
var?

- Aklım kesmedi hocam, özür dilerim.
- Sus! öğretmen olacak adama bak! Nasıl 

konuşuyorsun öyle? “Aklım kesmedi” olur 
mu? Aklın bıçak mı kesecek? “Aklım almadı” 
diyeceksin.

Şaşkın şaşkın müfettişi seyreden Kemal da-
yanamadı:

- Ama hocam. Aklım el mi ki alacak!...
Eşşekarıları
1974 öncesi, Magariyoz hükümeti Kıbrıs’ta 

çok fazla bulunan eşşekarılarını tüketmek için 
bir kampanya başlatmış, yakalanan her eşşeka-
rısına iki guruş veriyordu.

Herkes, özellikle de çocuklar, ellerinde bal-
lura (çaltı) eşşekarısı öldürmeye, yemiş parası-
nı çıkarmaya çalışıyordu. Aytottoro’lu Rüsdem 
Dayı da köyde bu işi yapan çocuklardan eşşe-
karılarını ‘altı dane bir guruşa’ satın alıyor, o da 

geçimini sağlamaya çalışıyordu.
Eşşekarıları toplaya toplaya lengeri dolduran 

Rüsdem dayı, bir sabah onları hükümet yetkili-
lerine teslim etmek için İsgele’nin yolunu tuttu. 
Sora sora eşşekarılarını aldıkları yere geldiğin-
de uzun bir kuyruk gördü. Elindeki bir lenger 
eşşekarısı ile sıraya girdi.

Görevli memur, sırada duranların isimlerini 
elindeki deftere kaydetmeye başladı. Kayıtla-
rı yapan memur ile sırada duranların hepsi de 
Rum. Memur, isimleri sora sora Rüsdem dayıya 
kadar geldi:

- Adınız?
- Rüsdem.
Memur Türkçe isim duyunca durakladı:
- Kusura bakma efendi amma Türk eşşeka-

rısı almayık!
Rüsdem dayı şaşırmıştı. İtirazları fayda et-

meyince, elinde bir lenger eşşekarısı köye dön-
meye karar verdi. Morali bozuk, yolda yürür-
ken çoktandır görmediği eski arkadaşı Andrea 
ile karşılaştı.

Hal hatır sorduktan sonra Rüsdem dayı 
Andrea’ya durumu anlattı. Andrea bu duruma 
kızmıştı. Eşşekarılarını eline alıp Rüsdem dayı 
ile beraber kuyruğa girdi. Memur, Andrea’nın 
adını listeye yazarken Rüsdem dayıya ters ters 
bakmaya başladı. Bunu farkeden Andrea duru-
ma müdahale etti:

- Yaz efendi yaz. O eşşekarılarıdır amma 
vafdis ettik genneri.

BU AYIN ZİRİZİRİTLERİ...

ALREADY MASGARA: Bu Gorona hepsimizi da MASGARA etti. Bir tek 
bu ikisini edemedi! Neçin? MASGARADAN MASGARA MI OLUR? Bunlar 
ikisi da ALREADY MASGARA..

GORONA HALLERİ 1

Bafidissa çıkdı içinden...
Bafidissa nerden duyduysa duydu, bu Gorona yüzünden evde galınca başıma gelenne-
ri “broadcast” yapdığımı öğrendi. Buracıkda goltuğumda, gendi köşeciğimde oturur-
kan, oyandan bir eşgerdi, goşdurarak öyle “şonodo” üsdüme geldi. Aşdı ağzını yırddı 
bağzını:
“Olan gurubetto! Bre vosgo! Demek giden onda bunda barabono eden, beni çekişdi-
rin. Neymiş evde galmış da Bafidissa çekilmezmiş! Bre seni ben almasaydım, zaten 
evde galdıydın.
Yediği naneye bak sen! Berikât versin da bu Gorono çıkdı da annadım ne bok olduğu-
nu. Biraz geç oldu amma, bilirim ben bundan sonra napacam. Sana bin beter yapmas-
sam da görün bre geri zekâlı.
Neymiş aşevine sokmazmışım gendini! E yok brağacam seni giresin tabakların, ga-
deflerin olduğu yere, bir tane sağlam brakmayasın, hepsini gırıp dökesin. Olan bu-
racıya gomuşuya bireccik salça almaya giddim da, ta geri geleyim portokal suyunu 
yere dökdün bir gadef içecen diye. Bir çatal alacan çekmeceden, bütün çekmeceyi 
allem-gallem eddin.
Be, goltuğa oturmasını bile bilmen be sen! Öyle oturullar bre goltuğun üsdüne? Otur 
doğru be otur doğru, da eyrilttin bana o goltuğu. Daha geçen sene aldım gendini, maf-
feddin bana genni. Berikât versin bu Gorono çıkdı da misafir da gelmez gayrık, yoksa 
rezil olacaydık.
Bak sana söyleyim. Maffeddin da eddin bu goltuğu, bundan kerli buracıkda yatacan. 
Yatak odasına ayak basmaycan. Zaten bir işe yaraman!
Demek anan benim gibi değilidi! Gocasına düşgünüdü! Ne söylemen doğruyu ya bre 
hırbo! Ağzını açabilirdi zavallı gaynanam. Sen zaneddin da ben senin anacığın gibin 
yumuşak olacaydım. Caaaart gaba kağıt.
Sen da buban gibi hizmetkâr isdersan, çıkacan gidecen ananın evine, deycen genne 
bulsun sana bir tane başga. Bulamassa, anacığın hizmet etsin sana, öyle oşu alışdırdı 
seni. Annadın? Yoksa annamadın?
Mademki bu evin içinde olanları ora bura dellal eddin, bundan sonra sana Facebook 
da yok, anana telefon etmek da yok, dışarı çıkmayacağına göre para da yok. Napacan 
zaten parayı, aha otur oracıya da dizilerini seyret, yetişir sana. Hiç maraz edme da 
televizyonu açık dutacam.”
Söylendi, zırzırlandı, dırdırlandı hussoldu. Napayim ben da, tek bir kelime söyleme-
dim. Deliyim bişey? Hussoldum, sindim da galdım oraşda.

Direk uçuşmuş!.
Bilmem kaçıncı defadır imza toplayıp da Ercan’a “straight” uçuş 
sağlamaya çalışıyor bizim barealar gene.
Geçen defa Tory milletvekili Ian Duncan Smith söz verdiydi. Se-
çilene gadar sözünden dönmedi. Bu defa kim söz verdi bilmeyik. 
Gene birileri bumbar şişirir, bakalım patlayınca kimin suratı dağı-
lacak gene.
Aha olmaz guduzu! Olmaz ve da olmaycak bilirsiniz. Nedir bu 
kapris, bu böbürlenme, bu atmasyon halleri. Bu enerjinizi başka 
mısmıl şeylere harcasanız olmaz?
Yoksa ille uçuracaksınız? İlle gonduracaksınız? Hade bakalım neyi 
uçuracaksınız, neyi nereciye gonduracaksınız, hep beraber göre-
ceyik!.

Ateşten barabono
Gıbrıs’da son altı ayda meydana gelen yangınlardan sonra, gayrık 
yanacak yer galmadı. Geçen gün yaşanan Leymosun-Baf arasın-
daki son yangından sonra, yangın ateşi da “retire” olmaya, ortalığı 
“gasıp gavurma” işinden farımaya garar verdi. 
Muhbirimiz Arar Bulur Dellaleder (ABD), bu böyük yangından 
sonra iki ateş arasında geçen gonuşmaya gulak mesafiri oldu. Ba-
kın ateşler neler gonuşdu:
- Nere giden ateş gardaş?
- Yangın çıkarmaya.
- Ma nerde? Oyanda yanacak yer mi galdı?
- Var bir agaciyalık o beripterocuğun altında, ora gidecem.
- Ma usanman yahu? Değmez. Ben gayrık “retire” oldum. Değer 
şimdi goşdurasın on onbeş dane akasya için?
- Yapma yahu. “Retire” olup da napacan yani?
- Oturacam gardaş, bekleycem üç beş sene bu Gıbrıslılar eksin 
böyütsün başdan da gene. Hiçolmazsa bir zevki olsun. Nasıl olsa 
gorumasını bilmezler, ömrübillah da öğrenmeyecekler. Ne yeycem 
canımı?

Lefke’nin su kemerleri
Lefke suyunu verimli kullanmak amacıyla 

hem Venedik dönemine ait hem de Osmanlı 
dönemine ait su kemerleri vardır.

Denize kadar uzanan verimli tarlaları olan 
Lefke, Osmanlı dönemlerinde tahıl üretim 
merkezlerinden biriydi. Bu nedenle tahılın 
öğütülmesi için birçok değirmen ve bunları 
çalıştıracak su gerizleri inşa edilmişti. Bun-
lardan ayrı olarak narenciye bahçelerinin 
sulanması amacıyla Trodos dağından gelen 
suyun hendeklerle tüm kasabaya dağıtımı 
sağlandı.

Bugün Lefke, bazı yol kenarları boyunca 
uzanan su kanalları ve yer yer Osmanlı taş 
işçiliğini yansıtan su kemerleriyle dikkat çe-
ker…

1879 yılında Kıbrıs’ı ziyaret eden Sir Sa-
muel Baker, Lefke’de gördüğü suyla dönen 
değirmenlere “su akıtan su yollarındaki taş 
işçiliğinin zarif ve örgü bezemeli” olduğunu 
yazmıştır. Ancak bu kemerlerden sadece 10 
tanesi günümüze kadar gelebilmiştir.

Lefke’deki su kemerleri, El Haç Ali Efendi 
İbni Ebubekir Efendi tarafından yapılmış ve 
1102 H (1690) tarihinde oluşturulan Ebube-
kir Efendi Vakfı’na dahil edilmiştir.
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Ahmet İLKTAÇ

Birçok medeniyete ait tarihi yapıya ev 
sahipliği yapan Mağusa Kaleiçi’nde, 1 
yıl önce hizmete başlayan Tatlı Hayat, 
Kara Kapısı’nın karşısında bulunan 
otantik binasında enfes lezzetteki pasta-
larını hem Mağusalılara hem de ülkemi-
zi ziyaret eden turistlere sunuyor.

Fatime ve Nazif Dinç çiftinin büyük 
emekle bugünlere taşıdığı Tatlı Hayat, 
yiyenin adeta tadı damağında kalan 
ürünlerini nasıl hazırladıklarını ve Tatlı 
Hayat’ın Gülseren Mahallesi’nde başla-
yıp, Kaleiçi’nde devam eden 10 yıllık 
serüvenini bizlere anlattılar. 

Dinç çifti, Tatlı Hayat’ın nesilden ne-
sile ulaşmasını ve Mağusa için dünya 
çapında bir değer olmasını dilediler.

Pastacılık çocukluk merakı
Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’in 

sorularını yanıtlayan Fatime Dinç, Tatlı 
Hayat’ın Mağusa Kaleiçi’ndeki dükka-
nının 1 yıldır hizmet verdiğini, 1 yıldan 
önce 9 yıllık bir Gülseren Mahallesi 
geçmişleri olduğunu söyledi. 

Eşi Nazif Dinç ile Doğu Akdeniz Üni-
versitesi (DAÜ) İşletme Bölümü Mezu-
nu olduklarını belirten Dinç, kendisinin 
daha önce bankacılık yaptığını, eşi Na-
zif’in ise büyük bir şirkette yönetici po-
zisyonunda yer aldığını bildirdi. 

Kendisinin Kıbrıslı, eşinin ise Kıb-
rıs’a Türkiye’den öğrenci olarak gel-

diğini anlatan Dinç, mezun olduktan 
sonra Türkiye’ye taşındıklarını, 10 yıl 
İstanbul’da yaşadıktan sonra Kıbrıs’a 
döndüklerini söyledi. 

Fatime Dinç, çocukluğundan bu yana 
bu tip işlere çok meraklı olduğunu ve bu 
nedenle Mutfak Sanatları Akademisi’n-
de Profesyonel Pastacılık Eğitimi aldı-
ğını belirtti ve şöyle devam etti:

“Daha sonra bir süre pastanede çalış-
tım. Ayrıca bir devlet okulunda pastacı-
lıkla ilgili eğitim aldım. Türkiye’de iken 
hep Kıbrıs’ı çok özlerdim ve geri dön-
mek isterdim. Ama döndüğüm zaman 
da kendi işimi yapmak isterdim. Hep ne 
yapabiliriz diye düşündük. Bu eğitimle-
ri de alınca Kıbrıs’da böyle bir iş yapa-
bileceğimize karar verdik. 12 yıl önce 
de adaya geri döndük. 2008 yılında geri 
döndüğümüzde önce bir adaptasyon sü-
resi geçirdik. 2010 yılında Gülseren’de-
ki küçük dükkanımızı kurduk. Orası 
oturmak için hazırlanmış bir yer değildi. 
Sadece günlük pastalar ve doğum günü 
pastaları yapardık. Müşterilerimiz gelip 
onları paket olarak alıp giderlerdi. Za-
man içerisinde insanlar bizim tadımızı 
sevdikçe bize hep ‘Biz bu tadı çok se-
viyoruz. Ama her zaman da bir doğum 

günü veya başka bir kutlama olmaz ki 
bütün bir pasta alıp gidelim. Bu tatları 
bir kahve ile beraber bir dilim olarak 
da yemek istiyoruz’ diyorlardır. Gülse-
ren’deki ortam da bunun için uygun de-
ğildi. Bizi neresi mutlu edebilecek diye 
düşünmeye başladık. Popüler olan yer 
Salamis Yolu idi. Ama biz eşimle haya-
tımız boyunca herkesin yaptığı şeylerin 
tersini yapmayı tercih ettik. 

Kaleiçi tutkusu
Çocukluğumdan beri Kaleiçi benim 

çok sevdiğim bir yerdir. Şu anda sakin-
dir ama ben çocukken düğmecisinden, 
yorgancısına kadar her şey Kaleiçi’n-
deydi. Çok güzel bir yerdir. Daha sonra 
yeni dükkanımızın Kaleiçi’nde olması-
na karar verdik ama neresi olabilir diye 
çok düşünmeye başladık. Ara ara Kalei-
çi gezip dolaştık. Eşime hiç söylemeden 
çok uzun bir süre ben burayı düşündüm. 
Sonra bir gün eşime ‘Gel seni bir yere 
götüreceğim. Ben orayı hayal ediyorum. 
Bence oradan çok güzel bir Tatlı Hayat 
olur’ dedim. Eşimle geldik. Arabadan 
indik. Buraya yürümeye başladığımızda 
etraftaki esnaf dükkâna bakmaya başla-
dığımızı görünce bize ‘o dükkânı kim-

seye kiralamazlar. Yıllardır hiç kimseye 
vermediler. Hiç boşuna uğraşmayın. 
Burayı asla kiralamazlar’ dediler. Biz 
de dükkanımıza geri döndük. ‘Bunca 

Tatlı Hayat, Mağusa’nın 
yüz yıllar sürecek değeri olmalı

yıldır kimseye vermediyseler bize de 
vermeyecekler anlamına gelmez’ dedik. 
Sahiplerini arayıp bulduk. İngiltere’de 
yaşayan bir aileydiler. Buranın sahi-
bi yıllar önceki kiracılarıyla çok sorun 
yaşadıkları için bir kez daha kiralama 
yapmadıklarını öğrendik. Biz ısrar ettik. 
Bizi araştırdılar. Bizimle ilgili olumlu 
bilgiler almaları üzerine de bize burayı 
kiraladılar”.

Binanın her yerinin çürümesi nede-
niyle çok ciddi bir restorasyon süreci 
başlattıklarını ifade eden Dinç, alt yapı 
da olmak üzere her şeyi elden geçirdik-
lerini, 4 ayda tamamlanması beklenen 
restorasyonun bu nedenle 12 ay sürdü-
ğünü anlattı. 

2019 yılı haziran ayında dükkanlarını 
açtıklarını kaydeden Fatime Dinç, ön-
celeri bir kısım insanın çok akıllıca iş 
yaptıklarını düşünürken, bir kısım insa-
nın da “karanlık, hiç kimsenin gitmediği 
sokaklara yatırım yaptılar” diye düşün-
düğünü anlattı. 

“Ama biz onları şaşırttık” diye konu-
şan Dinç, insanların Kaleiçi’ndeki Tatlı 
Hayat’a da çok güzel ilgi gösterdikleri-
ni, hatta genç yaşta olup, annesini, nene-
sini ve dedesini alıp buraya getirenler de 
olduğunu belirtti. 

Fatime Dinç gördükleri ilgi ile ilgili 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Hepsi de şunu söyledi. ‘Biz geç-
mişteki nostaljiyi yaşamak için burada 
oturmak istiyoruz. Senelerdir Kaleiçi’ne 
girmedik. İyi ki burayı yaptınız ve biz 
Kaleiçi’ne yeniden girebildik’ diyen çok 
fazla insan vardır. Bitkileri çok sevdiği-
miz için çok fazla çiçek ektik. Bir kısım 
kişi bizi “Çiçekli yer” veya “Yeşil yer” 
diye tarif eder…”

Bir pasta vitrine girebilmesi için 16 
kez deneniyor

Fatime Dinç, eşinin de kendisinin de 
hayatları boyunca zeytin ile ekmek dahi 
yiyecek olsalar bunun iyisini yemeyi 

tercih ettiklerini söyledi. 
Yemek yemeyi, tatlı yemeyi ve pas-

ta yemeyi hep çok sevdiklerini anlatan 
Dinç, “Bir şey yaparken aslında biz bu-
nun ticaretinden önce lezzetini düşünü-
yoruz. Hani biz ne yapalım da basit ol-
sun, ucuz olsun değil de nasıl yaparsak 
lezzetli ve güzel oluru tercih ettik” dedi. 

Fatime Dinç pastalarındaki lezzetin 
sırrını şu sözlerle anlatmaya devam etti:

“Biz ‘nasıl bir şey yemek isteriz’ hani 
neyi severiz. Ne ile ne birleşirse güzel 
olur. Hep bundan yola çıktık. Bazen bir 
pastanın vitrine girmesi için 16 kez de-
nediğimiz şeyler vardır. Bir bir gramla-
rıyla oynadığımız şeyler vardır. Örneğin 
Cheesecake yapıyorum. Peynir koyu-
yorum. Krema koyuyorum. Şekerini 
koyuyorum. Tadıyorum. ‘bu hiç olmadı. 
Müşteriye denetmeye bile gerek yok’ 
deyip direk çöpe attığımız şeyler de var-
dır…”

Lezzetlerinin hiç değişmemesinin en 
önemli sebeplerinden birisinin malzeme 
olarak ne bulursalar onu almayı değil, 
standartları neyse o malzemeyi almayı 
tercih ettiklerini ifade eden Dinç, “Tatlı 
Hayat’ta aynı pasta 30 kere de yapılsa 
30 keresinde de kendi gramlarıyla ya-
pılır. Aynı dakikalarla pişer ve marka-
ları, ürünleri değiştirmeyi çok mecbur 
kalmadıkça sevmiyoruz. Bazen yeni 
çalışan eklendiğinde bu kurallara uyul-
ması olmazsa olmazımız oluyor. Kendi 
yemek istemediğimiz hiçbir şeyi müşte-
rilerimize sunmuyoruz”.

Binanın otantik yapısı büyüleyici
Tatlı Hayat’ın bugün hizmet verdiği 

binasını seçmelerindeki en önemli nede-
nin otantik hali olduğunu anlatan Dinç, 
bazı tanıdıklarının binanın otantik yapı-
sını oluşturan duvarlarını yenilemelerini 
önerdiğini, ancak kendilerinin o yaşan-
mışlığı hatırlatan dokuyu bozmayı asla 
akıllarından dahi geçirmediklerini dile 
getirdi. 

 “Eğer biz bunları (duvarları göste-

rerek) kırıp dökseydik., boyayıp sıva 
atsaydık binanın tüm ruhunu öldürmüş 
olacaktık. Bu nedenle bu otantik hava 
bizim için çok önemliydi ve bu ruhu ko-
ruduk” diyen Dinç ailesi, kapı ve pence-
reyi eski Kıbrıs kültürü olan demir kapı 
ve çerçeveden yola çıkarak korudukla-
rını belirtti. 

Tatlı Hayat, Mağusa’nın 
değeri olmalı

Sözü alan Nazif Dinç, Türkiye’den 
Kıbrıs’a dönerken Tatlı Hayat ile ilgili 
amaçları olduğuna dikkat çekti ve şöyle 
devam etti:  

“Biz Türkiye’den buraya gelirken ben 
eşime telefonda şunu söyledim. Kıbrıs’a 
gideceğiz. Mağusa’ya yerleşeceğiz. 
Tatlı Hayat’ı açacağız. Ve Tatlı Hayat 
Mağusa’da bir değer olacak. Nasıl ki 
İtalya’ya Roma’ya gittiğinde İspanyol 
merdivenlerde yukarıya doğru çıkar-
ken sol tarafta bir kafe var. Bu kafe en 
az 150-200 yıllık. Bizde Mağusa’da bir 
değer olalım. Tatlı Hayat ismini bizden 
sonra bir başkası alsın ve onu devam 
ettirsin. Tatlı Hayat Mağusa’nın bir gü-
zelliği olsun. İnsanlar buraya yıllarca 
gelsinler. Bu kuşaktan kuşağa devam 
etsin…” 

Bazı kafelerde çok yüksek seste mü-
zik olduğuna değinen Nazif Dinç, Tatlı 
Hayat ortamın böyle olmadığını, insan-

lar Tatlı Hayat’a geldiklerinde sohbetle-
rini etsin ve uzaktan gelen müziğin soh-
bete eşlik etmesini istediklerini söyledi. 

Nazif Dinç, Kaleiçi’nin kendisi için 
de çok önemli olduğunu ifade etti ve “ 
Mağusa’nın kalbi neresidir diye sorarsa-
nız, bence Kaleiçi’dir” dedi. 

Tatlı Hayat’taki çiçeklerle ilgili de 
konuşan Dinç ailesi, “bizi seven birçok 
müşterimiz çiçek ektiğimizi görünce 
saksı saksı çiçekler getirdiler. Özellikle 
Kıbrıs çiçekleri yer alıyor. Son olarak 
da Yasemin çiçeğimizi ektik. Burasının 
tiril tiril bir yer olmasını, Akdeniz’i, Yaz 
mevsimini hissettirmesini istedik. Yer-
deki karoları 1974 öncesini anımsatma-
sını istedik. Koltuklar Kıbrıs kültürünü 
yansıtsın istedik”. 
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Londralı KKTC’ye daha kolay gelebilmeli!

İngiltere’den KKTC’ye gelenlerden üç adet PCR testi 
isteniyordu.

7 gün de otelde karantina talep ediliyordu. Ve bu 7 gü-
nün masrafları da kişilere aitti. Bu arada Türkiye’den ge-
lenlerden ise iki PCR testi talep ediliyordu.

Dün bu karar değiştirildi. Artık İngiltere’den gelenler, 
otel karantinasında değil, evlerinde kalabilecek... Misafir 
kabul etmeyecek falan... Bu karar doğru mu?

-*-*-
Koronavirüs konusunda İngiltere mi daha güvenli Tür-

kiye mi?
İstatistiklere bakalım…
Toplam vaka sayısı, bu satırlar yazılırken, İngiltere’de 

310 bini aşmış gösteriliyordu, Türkiye’de 240 bindeydi.
Türkiye’de 6 bine yakın insan ölmüştü, İngiltere’de ise 

aynı rakam 47 bine doğru gidiyordu.
İngiltere’de her 1 milyon kişiden yaklaşık 700’ü, Türki-

ye’de ise her 1 milyon kişiden sadece 70’i ölmüştü.
-*-*-

Bu rakamlara bakarsanız, İngiltere’den hiç kimse gel-
mesin de diyebilirsiniz!

Yine bu rakamların özellikle Türkiye kısmının ne kadar 
gerçek olduğu ayrı bir tartışma konusu.

-*-*-
Bakmamız gereken bir diğer rakam grubu ise bu satırla-

rı yazdığım günkü rakamlar.
İngiltere’de Ağustos’un 9’unda Covid 19’dan dolayı 

yaşamını yitiren insan sayısı 8.
Covid 19 vaka sayısı  bin 67.

-*-*-
10 Ağustos tarihli Daily Express’in manşeti; “Britanya 

virüsü yendi” şeklinde.
-*-*-

Peki Türkiye’de günlük rakam nasıl?
9 Ağustos’ta vaka sayısı bin 182; ölen insan sayısı 15.

-*-*-
Oradan al, buradan tut! 
Ali gel top at!
Bu satırlar yazılırken, KKTC’de “İngiltere’ye uygula-

nan yedi günlük otel karantinası” kararı iptal edildi. 
Artık her şey, vatandaşın elinde!
Gelin, ama evinizde yedi gün kapalı kalın!
Mümkün mü?
Bilemem!
Göreceğiz!

-*-*-
Eğer mesele sağlıksa, her iki ülkeden gelenlere aynı uy-

gulama yapılmalıydı.
Eğer mesele ekonomiyse, yine her iki ülkeden gelenlere 

aynı uygulamayı yapılacaktı!
Neden?
Dedikodu olmasın diye!
Çünkü şimdi Londra’da yaşam süren bir Kıbrıslı, “ku-

marcıya serbest bize yedi gün karantina” diyordu.
Yüzde yüz haklıydı!
Veya, “Türkiye’den korkulduğu için bu şekilde karar 

alındı” da denebiliyordu.
-*-*-

Bu tartışma bir nebze ufalacak şimdi!
Ama koronavirüs tartışmaları daha bir süre bitmeyecek!
Sadece KKTC’de değil, mesela Güney Kıbrıs’ta…
Güney’de de Yunanistan ile ilgili olarak “sağlık endi-

şesi” kapsamında karar alındı ve karantina uygulaması 
istendi; milliyetçiler köpürdü!

Bu arada daha da kötüsü ki Allah’tan bizde bu derecede 
eleştiriler yok; Güney Kıbrıs’ta, milliyetçiliğin sınırlarını 
çoktan aşmış gerçekten ciddi anlamda faşist ve kışkırtıcı 
olduğundan şüphe etmediğim bir “düşmanlıktan beslenen 
amip” tarihi bir açıklama yaptı.

Eleni Teoharus adlı bu düşmanlık edebiyatçısı; ki ken-
dileri eski Avrupa Parlamentosu milletvekilidir; Lima-
sol’daki vaka artışının sebebinin, Türkiye’nin ajanları 
olduğunu söyledi…

-*-*-
Yıl 2020; aklı başında Kıbrıslı Rum kardeşlerimiz 

bizden önce bu kadına giydirmişler ama hangi mantıkla 
Türkiye’nin ajanlarının, koronavirüs taşıyan göçmenleri 
Limasol’a gizlice gönderdiğini düşündüğünü doğrusu çok 
merak ediyorum.

Haaaa bu iddiasını kanıtlasın; kulu kölesi olayım da 
kanıtlayamazsa, amacının sadece düşmanlık olduğu gayet 
net görülen bu hanım ablaya, sadece mutluluklar dilemek 
istiyorum. 

-*-*-
Kısacası, sonuca da gelmekte fayda var… 
Bu satırlar kaleme alınırken, İngiltere’den KKTC’ye 

gelecek olanların koşullarında değişiklik yapıldı.
“Yapılmalı” diyenlerdendim.
Sağlık uzmanı olduğumdan değil!
Ama daha önce, Türkiye’den gelecek olanlara karantina 

uygulanmamasını savunduğumdan!
-*-*-

Biz şimdi ne yapalım?
Daha önce ne yapıyorsak, aynen devam!
Mesela maske takalım!
Sosyal mesafeyi koruyalım!
Hijyene önem gösterelim!

-*-*-
Londralılar gelmeliydi…
Şimdi daha rahatlatılmış bir durum var!

-*-*-
Gözden kaçırılmaması gereken bir konu daha söz ko-

nusu…

O da rakamlarla ilgili; yazmadan geçmeyelim…
Tarih 10 Ağustos 2020…
Saat 18.15…
Yazıyı bitirmek üzereyim.
Bir İngiliz Sterlini, eşittir, 9,57 Türk Lirası!

-*-*-
Ne mi demek istiyorum?
Şimdi, Londralıların burada olmalarının tam sırası!
KKTC, onlar için “sudan ucuz” durumda ve KKTC’nin, 

getirebileceği döviz taşıyan turisti de yok!
Ekonomi mi sağlık mı?
Elbette önce sağlık ama ekonomisiz de olmaz!
PCR’ını yap, biraz beklesin, beklerken hafiften çatlasın 

ama en kötü ihtimalle 12 saat sonra, pozitifse hastaneye, 
değilse “yapalım biraz shopping pliz! Gidelim biraz da 
swimming, yeaaah!”

Aksın Sterlinler efendim!
-*-*-
Kızmayın!
Londra’daki Kıbrıslı, “kumarcıya serbest bize yedi gün 

karantina” diyor…
Bu denilen yanlış mı?
Değil!
Hangi sebeple olursa olsun eğer Türkiye’den gelene ka-

rantina uygulamıyorsan veya uygulayamıyorsan; günlük 
test ve vaka sayısı neredeyse eşit hatta daha az olan İngil-
tere’ye 7 gün karantina, ciddi haksızlık değil miydi?

-*-*-
Şu örneği de verelim…
Sevgili asker arkadaşım Musa Önder karantinada. Artık 

çıkar herhalde. Evine gider. Üç gün de orada kendini izo-
le eder. Londra’dan geldi ve Cuma günü karantina süresi 
tamamlanacak.

Musa anlattı:
“… İngiltere’den İstanbul’a geldik. Üç saat havaalanın-

da, Türkiye’den aynı  uçağa binen yolcularla birlikte otur-
duk. Bir buçuk saat yolculuk yaptık. Onlar PCR testi yaptı 
ve ülkeye dağıldı; bize PCR testi yaptılar, otele tıktılar! 
Haksızlık değil mi?”

Küresel salgın Covid-19’un turizm 
sektöründe yarattığı yaraların sarılma-
sına katkıda bulunacak, öneriler suna-
cak ve halk için, topluma dayalı turizm 
modeli oluşturmak hedefiyle somut 
çalışmalar yapma hedefiyle “Sürdürü-
lebilir Turizm İnisiyatifi” adlı bir sivil 
inisiyatif oluşturuldu. 

Turizm alanında sahada çalışan farklı 
kesimlerin temsilcilerinden ve akade-
misyenlerden oluşan inisiyatifin ortak 
sorumluluğunun, yeni bakış açısı ile 
ülkemizin tarih, kültür, doğa değerleri 
etrafında, özel ilgi turizmini ve yerel 
değerleri destekleyip, topluma dayalı 
bir turizm ürününü oluşturmak olduğu 
belirtildi. 

13 kişilik kurucu üyesi bulunan inisi-
yatifin, konuyla ilgili birikimi olan ve 
oluşumda yer almak isteyen gönüllere 
de kapısının açık olduğu bildirildi.

İnisiyatifin kurucu üyeleri adına 
yapılan açıklamada, “İçinde bulundu-
ğumuz süreç, ekip çalışması ile ive-
dilikle kolları sıvayıp harekete geç-
me ve ortak vizyon ile hareket etme 
zamanıdır. Yaşananlar, ülke olarak 
alternatif turizm modelini ortaya koy-
mamızı gerekli kılmaktadır. Geçmişte 
yapılan hatalardan ve 2020’den öğre-
nerek 2021’e, topluma dayalı alterna-
tif turizm ürünüyle hazırlanmalıyız. 
Bu doğru hedefe ulaşmak için iyi bir 
strateji ile yolumuzu yürümemiz ge-

rekmektedir” denildi.

Misyon, vizyon ve hedefler
İnisiyatifin misyonunun, ülkemizin 

tarih, kültür, doğa, sanat ve özel ilgi tu-
rizm değerlerinin korunarak yaşatılma-
sı, tanıtılması, topluma dayalı turizm 
bilincinin artırılması ve toplu-
mun farklı kesimlerinden 
yerel kişi ve işletmele-
rin turizminden ala-
cağı payı artırmak 
olduğu kaydedildi. 

İnisiyatifin viz-
yonu ise şöyle:

“ Ü l k e m i z i n , 
tarih, kültür ve 
doğal miraslarını, 
sürdürülebilir koru-
ma ilkeleri ile gele-
ceğe taşıyıp,  ülkemizi 
topluma dayalı turizm mo-
deli ve özel ilgi turizmi alanında 
ürünlerin ön planda olacağı, Akdeniz’in 
önemli turizm merkezlerinden biri hali-
ne getirmek”.

İnisiyatifin hedefleri arasında, sür-
dürülebilir turizmin gelişmesi için tüm 
paydaşlarla, sözde değil özde çalışma-
lar yapmak; etkili tanıtım ve iletişim 
hamleleriyle farklı mecralarda tanıtım 
stratejileri geliştirmek, turizm ile doğ-
rudan veya dolaylı ilgisi olan sektör-
lerin turizme entegre olması için çalış-

mak olduğu ifade edildi. 
“Yerel üret yerel tüket”  felsefesiyle 

köylüyü, üretimi, üreticiyi ve aynı za-
manda tüketiciyi destekleyip korumayı 
amaçlayan inisiyatif, özellikle kırsalda 
turizm yapan küçük ve orta boy işlet-
melerin,  butik, tematik  mekanlar gibi 

turizm işletmelerinin desteklen-
mesini ilkeleri arasında sı-

raladı.
Turizmin siyasetten 
arındırılıp, özerk 
turizm örgütünün 
kurulması hede-
fiyle çalışma-
sının; turizmde 
gerekli sağlık ku-
ralları konusunda, 

Dünya Turizm Ör-
gütü’nün tavsiyeleri-

nin ilke edinilmesinin; 
Yavaş Turizm (Cittaslow) 

felsefesini ve hareketini des-
teklemenin, yerel yönetimlerle yakın 
iletişim halinde olmanın, turizm ala-
nında potansiyeli olan köylerin ve şe-
hirlerin markalaşmasına katkıda bu-
lunmanın, özgün Kıbrıs değerlerinin 
korunmasının, turizmde yerel üretim 
ve yerel istihdam  için çalışmalar yap-
manın, Kıbrıs mutfağını teşvik etmenin 
inisiyatifin diğer bazı hedefler olduğu 
kaydedildi.

Bilimsel çalışmaları temel ilke edi-

nen Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi 
(STİ) ilk etkinliklerine sosyal medya 
üzerinden düzenlediği tartışma prog-
ramlarıyla başladı.

Turizmin sektörlerle ilişkisi ve işbir-
liği konusunda görüş ile somut önerileri 
ortaya çıkarmak amacıyla Webinarlar 
düzenleyen inisiyatif, “Sağlıklı Tu-
rizm”, “Su, Tarım ve Alternatif Turizm, 
“Doğa, Çevre, Hukuk ve Turizm”, 
“Sürdürülebilir Ekonomi” ve “Sürdü-
rülebilir Ulaşım” konularını tartışmaya 
açtı.

Başkanlığını Erkan Yeşilpınar’ın 
yaptığı, Sürdürülebilir Turizm İnisi-
yatifi’nin kurucu üyeleri şu kişilerden 
oluştu: 

“Prof. Dr. Levent Altınay,  Prof. Dr. 
Tülen Saner, Prof. Dr. Özgür Dinçyü-
rek, Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, Yrd. 
Doç.Dr. Naia Güden, Uzman Turizm 
Danışmanı Nazmi Buldanlıoğlu. Birgül 
Beyatlı (mimar), Perihan Aziz (Bağlı-
köy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği 
Başkanı, Emekli Gazeteci); Cem Til-
ki (Turizm ve Şarap Eğitmeni), Erkan 
Yeşilpınar (Otel İşletmecisi); Tarık Bo-
zalan (Kuzey Kıbrıs Eko-Agrı Federas-
yonu Başkanı), Hasan Karlıtaş (Turizm 
Eğitmeni ve Turist Rehberi), Fethi Öz-
boğaç (Otel İşletmecisi).

Topluma dayalı alternatif turizm 
ürünüyle 2021’e hazırlanmalıyız

“Halk için turizm” hedefiyle “Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi” adlı bir sivil inisiyatif oluşturuldu: 
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Gülten Özyakup SEZGİN

Eski bayramların tadı bir başkaydı… 
Sevgi, saygı, hoşgörü, birliktelik kavram-
ları daha çok vücut bulurdu o günlerde…

Büyükler hiç atlanmadan tek tek zi-
yaret edilir, el öpülür,  hayır dua alınır-
dı… İkramlıklar tek tek çıkardı ortaya… 
Tüm aile kocaman bir masanın etrafında 
toplanırdı… O masanın da vazgeçilmez 
Kıbrıs yemekleri vardı… Biri eksik olsa 
hemen fark edilirdi… Bu gelenekleri sür-
meye çalışan aileler olsa da artık bu tip 
bayramları yaşamak neredeyse imkansız 
hale geldi.

Hele şimdi yaşanan Koronavirüs salgı-
nı süreci, herkesi evlerine kapattı…    

Biz de sizleri o yıllara, buram buram 
Kıbrıs kokan bayram günlerine götürmek 
istedik.

Bağlıköy eski adıyla Ambeligu’da 
“Havva Nenenin Mutfağı”nda sizler için 
eski bayram geleneklerinin yansıtıldığı 
bir röportaj yaptık… 

Araştırmacı yazar, şair Ahmet Ömera-
ğa da programa katkı koydu ve eski bay-
ramları canlandırdık… 

“Havva Nenenin Mutfağı”nda bayram-
ların vazgeçilmez lezzetlerinden Kıbrıs’a 
özgü ‘Fırın Kebabı’, ‘Çörek’ ve ‘Hellimli 

Eski bayram gelenekleriyle buram 
buram Kıbrıs kokan bir bayram

Gülten Sezgin’le Kıbrıs’ın mutfağı...

Zeytinli Bulla’ yaptık. 
Bu güzel ve lezzetli yiyecekleri, sizler 

için Ülkü Şansalan ve Sevgül Ersen ha-
zırladı. Şansalan ve Ersen, bu geleneksel 
yiyeceklerini hem yaptı hem de tarifini 
sundu…

Ersen: Ayak ölçümüzü 
kamışla alırlardı

Sevgül Ersen, eskiden bayram arifesinde 
bayram günü aile yemeğinde yenecek olan 
fırın kebabı için hazırlıkların başladığını 
belirterek şöyle dedi:

“Taş fırında bir ailenin değil, bir mahal-
lenin yemeği pişerdi. Tüm komşular topla-
nır, herkes tepsilerinde kebaplarını getirir, 
fırına koyardık. Her şey yardımlaşarak 
yapılırdı. Paylaşım vardı. Ama maalesef 
şimdi o paylaşım yok. Ben hatırlarım bay-
ramlarda büyüklerimiz Lefkoşa’ya gitti-
ğinde bize ayakkabı alırdı, ayak ölçümüzü 
de kamışla alırlardı. Yeni ayakkabılarımızı 
başucumuza kor, heyecandan hiç uyuya-
mazdık”.

Ömerağa: Hırsız kebabı 
bize miras kaldı

Araştırmacı Yazar Şair Ahmet Ömerağa 
da, 1950 yıllardan önce yapılmaya başla-
nan Kleftigo yani Hırsız Kebabını şöyle 
anlatıyor: 

“Fırın kebabına hırsız kebabı denilme-
sinin nedeni, hırsızlık yapılan bir koyu-
nun kesilip kimseye göstermeden pişirilip 
yenmesinden gelir. Bir metre derinlikte bir 
kuyu kazılır onun içerisinde ateş közlenir-
di. Daha sonra etler parça parça kol, kabur-
ga vs. tek tek şişlere geçirilerek üst taraftan 
kuyunun içerisine salkıtılırdı ve üstü ka-
patılırdı. İki veya üç gün de kalsa bir şey 
olmazdı. Ilık bir şekilde et, kemikten ay-
rılmış olurdu. Şimdi günümüzde bu kebap 
nostaljik olarak değişti. Foillere, sinilere 
girdi. Bayramlarımızın da vazgeçilmez ke-
babı oldu. Düğünler, nişanlar özel günlerde 
özel yemek olarak yapılır. Eskiden fakirlik 
vardı herkes et alamazdı. Hırsız Kebabı da 
o dönemin bize galan mirası”.

Şansalan: Bayram öncesi 
kına yakardık

Ülkü Şansalan da eski bayramlara özle-
mini dile getirdi:

“Bayramlarda yeni ayakkabı ve kıyafet-
leri yatağımızın yanına koyardık. Annem 
ellerimize kına yakardı. Bayram sabahı he-
yecanla ellerimiz yıkar yeni kıyafetlerimizi 
giyer el öpmeye giderdik. Şilin para alınca 
çok mutlu olurduk. Nenem ve annem fırın 
yakarlardı yemekler çörekler yapardık”

FIRIN KEBABI 
Malzemeler
kuzu eti
patates
soğan
domates
defne yaprağı 

kekik
tuz
zeytinyağı

Yapılışı: 
Patatesler, soyulup yıkandık-

tan sonra 2’ye bölünerek siniye 
dizilir. Üzerine parça etler, so-
ğan, defne yaprağı, kekik, tuz 

ve 1 fincan zeytin yapı üzerine 
eklenir. Halka halka kesilmiş 
domatesler üzerine dizilir. İste-
ğe göre içerisine 1 kaşık doma-
tes salçası da konulabilir. 

Yaktığımız köy fırınında 4 
saat bırakılarak pişirilir. Daha 
sonra fırın Kebabımız hazır…
Afiyet olsun.
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Hasan KARLITAŞ

Kıbrıs ve Bakır, tarih süre-
cinde ayrılmaz bir ikili olarak 
adından söz ettirdi. 

Kıbrıs adasının ismi bakır 
“Cuprum”la ilgilidir. Antik 
dönemden beridir, Lefke’de 
bakır maden kaynakları bu-
lunmakla birlikte, 1914 yılında 
Kıbrıs’ta faaliyetlerine baş-
layan C.M.C (Cyprus Mines 
Coorparation-Kıbrıs Maden 
Şirketi) 1975 yılına kadar Kıb-
rıs’ta bakır madeni alanında 
çalışma yürüttü. 

Bakır madeni Lefke’yi, 
sosyal ve ekonomik anlamda 
etkiledi. Özellikle 1920’li yıl-
lardan sonra madencilik faali-
yetleri Lefke’de yoğun olarak 
hissedildi.  Lefke, ekonomik 
ve sosyal hareketlilik olarak en 
yoğun yıllarını, bakır maden-
ciliğinin zirvede olduğu 1940-
1950’li yıllarında yaşadı. 

Kıbrıs Lirası üzerine maden 
tesislerinin işlenmesi ve maden 
konulu pullar geçmişteki bakır 
etkisinin önemli ispatlarıdır. 
CMC çalışanları için bölgeye, 
500 dolaylarında ev, hastane, 
teknik okul, yaptı. Karadağ 
madeni, Kıbrıs’taki en kaliteli 
bakır cevher alanı olarak kabul 
edilir. Kıbrıs Adasının her ye-
rinden göç alan Lefke, made-
nin 1975 senesinde resmen ka-
panmasının ardından, çevresel 
sorunlarla mücadele eden bir 
konuma düştü.

Madenciler

Maden işçiliği, ağır koşul-
larda emek işgücü isteyen ve 
sağlık alanında riskleri yüksek 
bir işti… 

Kıbrıs’taki iş azlığı ve fakir-
likten dolayı, çok fazla seçe-
neği olmayan Kıbrıslı Türkler 
ve Kıbrıslı Rumlar, çalışmak 
için Lefke’yi ve Amerikan Şir-
keti C.M.C’yi tercih ediyor-
du.  Özellikle Baf köylerinden 
Lefke’ye yoğun bir akış vardı. 
Maden ocaklarında, ağır ko-
şullarda binlerce emekçi alın 
terini akıtıyordu…

Haklarını aramak amacıyla 
sendika öncülüğünde örgüt-
lenen Türk ve Rum işçilerin 
katıldığı, 1948 maden grevi, 
Kıbrıs tarihindeki en önemli 
işçi eylemidir. 

Bakır kasabası Lefke ve madenciler



August 2020 August 2020

42 43

Facebook.com/NorthCyprusUK         Facebook.com/NorthCyprusUK         English EnglishNorthCyprus
UK

NorthCyprus
UK

The venue, which started to serve in Famagusta 2 months ago, has be-
come a frequent destination for Famagusta in a short period of time.

Cortado Espresso Bar, the 
new favorite of Famagusta

Ahmet İLKTAÇ

Cortado Espresso Bar, which was put 
into service about 2 months ago on the 
Salamis Road in Famagusta, has beco-
me the most popular place of the city in 
a short time with its delicious and high 
quality coffees, home-made food and 
warm atmosphere.

Cortado never compromises on qua-
lity and hygiene in its food and beve-
rages in Famagusta, where people of 
different age groups come together and 
have the opportunity to chat.

 
Aksan and Akay: We tried to crea-

te a home environment
Speaking to our newspaper NORTH 

CYPRUS UK, Cortado Espresso Bar 
operators Fatih Akay and Aygün Ak-
san said that Cortado is a Spanish latte 
and the name of their workplace comes 
from here.

Business owners stated that with the 
CortadoEspresso Bar, industrial design 
has a new sound in a new visual format, 
and that their customers have respon-
ded wonderfully to this visual beauty.

Cortado Espresso Bar operators re-
ported that they create a collective 
work space in harmony with today’s 
life, combining the areas where everyo-
ne is strong, creating a harmonious and 
rights-respecting business area, and it is 
valuable for them to become an entrep-
reneur that improves their social envi-
ronment from being an institution that 
only nurtures itself.

Aksan and Akay continued as fol-
lows:

“With the home-made cakes, deserts 
and healthy products we supply from 
local producers and the quality coffee 
we supply, the young generation and 
the quality workforce, the accepting 
structure of the place, progresses with 
an approach parallel to our view towar-
ds the world”.

“People of all age groups can meet 
at Cortado”

Aksay and Aksan used the following 
statements while describing Cortado:

“Cortado has become a meeting po-

int for our friends and family circles. At 
the end of the day, from different circ-
les; families with children and people 
of all age groups meet at Cortado. We 
have achieved a nice and high quality 
atmosphere in a short period of time. 
Of course, we will try to maintain this 
beautiful atmosphere by improving our-
selves day by day without sacrificing 
quality service ”.

Aygün Aksan and Fatih Aksay stated 
that their future goals are to offer qu-
alified coffee to the Cypriot people, as 
well as to provide more employment to 
young minds with branches they will 
establish throughout the island and to 
spread the coffee culture from young to 
old.
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The buildings thought to be pyramids in the Mevlevi village are aimed to contribute to 
the tourism of Northern Cyprus and the world by conducting the necessary researches.

“Mevlevi Pyramids” can 
accelerate our tourism

The “Mevlevi Pyramids” which was 
first brought to the agenda in 2017, 
National Unity Party (UBP) Famagus-
ta Deputy and President of the Ancient 
Famagusta Foundation Resmiye Eroğlu 
Canaltay, continues the necessary rese-
arches to bring the pyramids  to world 
and our country tourism with its intense 
efforts.

Originally Bosnian, American author 
and researcher Dr. Samir Osmanagich 
was brought to Mevlevi in November 
2017 and studied the field and then held 
a conference on the subject at the Eas-
tern Mediterranean University (EMU).

Resmiye Eroğlu Canaltay, who conti-
nued the necessary research and studies 
after this day, lastly examined the re-
gion with the Mevlevi mukhtar, Ismail 
Ayyıldız.

Canaltay: “It will add 
significant value”

Resmiye Eroğlu Canaltay, National 
Unity Party (UBP) Famagusta Deputy 
and Chairman of the Ancient Fama-
gusta Foundation (AMV), was origi-
nally a Bosnian, American author and 
researcher who discovered the Bosnian 
Pyramids in 2005. He said that Samir 
Osmanagich had access to information 
about what he thought was a pyramid in 
the Mevlevi village through an acqua-
intance. Canaltay stated that she thinks 
such a situation will be very important 
for the promotion of TRNC, therefore, 
as the Ancient Famagusta Foundati-
on, in November 2017, she stated that 
they initiated Dr. Samir Osmanagich 
to come to our country to study in the 
Mevlevi village.

Canaltay reminded that Osmanagich 
came to our country and held a confe-
rence at EMU after his on-site exami-
nations. Resmiye Eroğlu Canaltay sta-
ted that the preliminary work has been 
completed so that the necessary resear-
ch can be done.

Explaining that different tourism fea-
tures will be more popular in the upco-
ming period, considering the Covid-19 
outbreak, Canaltay said that special in-
terest in tourism will attract much more 

attention all over the world.
Resmiye Eroğlu Canaltay continued 

as follow:
“The pyramids in Bosnia are an im-

portant example in the context of spe-
cial interest in tourism and the country 
contributes economically with the vi-
sits of thousands of tourists every year. 
Visitors who only visit the pyramids at 
a certain time each year organise spiri-
tual meetings and concerts there. It is 
very important to bring such values to 
light in our country. Studies and rese-
arches in the Mevlevi village, which 
were brought to a point by us in the 
past, should be carried forward in the 
following days and brought to a conc-
lusion. The unearthing of the pyramids 
will add significant value to the deve-
lopment of the country’s tourism and 
world cultural heritage studies as well 
as the development of the region”.

Ayyıldız: Pyramids should be 
brought to our region

Speaking to our newspaper NORTH 
CYPRUS UK on the subject, Mevlevi 
mukhtar İsmail Ayyıldız said that in 
the past, Deputy Resmiye Eroğlu Ca-
naltay conducted an investigation in 
the region in cooperation with Eastern 
Mediterranean University (EMU).

Ayyıldız stated that there were 2 py-
ramids in their villages, one above the 
ground and the other under the ground, 
and said that there were obelisks cal-
led megaliths around the pyramids, 
which is stated to be underground.

Ismail Ayyıldız also stated that there 
are 10 chamber tombs in the current 
area.

Stating that the same experts have 
determined that there are interconne-
cted tunnel entrances in the region, 
Ayyıldız expressed his gratitude to 
Deputy Resmiye Eroğlu Canaltay, 
who was also closely involved in this 
process.

Ismail Ayyıldız said that the Mev-
levi village was a village that was 
unknown to people until recently and 
continued as follows:

“The historical ruins in the Mevlevi 
village brought our village to the fore 
for a moment. If there are historical 
remains of pyramid type in our villa-
ge, we want the necessary researches 
to be completed and brought to our 
country and region. I would like to 
thank Mrs. Canaltay on behalf of our 
villagers and myself. Good luck to our 
new Minister of Tourism and Environ-
ment, Kutlu Evren. We invite the Uni-
verse to come and see our region ”.
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Samanbahçe Neighborhood and Houses 
(Şaban Pasha-Şaban Bahça)

Hasan KARLITAŞ

Samanbahçe Neighborhood and its 
houses, which is a very special stop in 
the historical Nicosia Walled City, offer 
its visitors a nostalgic texture and inner 
peace, as well as picturesque views.

Samanbahçe houses are a place of 
historical and cultural importance.

With the rapid increase of the popu-
lation in the city in the 19th century, a 
mass housing project was carried out 
for the first time in Cyprus for those 
with insufficient financial means.

Samanbahçe is shown as the first 
example of social housing in Cyprus. It 
is also known as “Samanbahçe, Saman-
bahça and Şabanbahçe” among the pe-
ople. Samanbahçe Houses, the hexago-
nal planned and dome-covered square 
fountain, located in the center of the qu-
arter, which consists of houses built in 
a uniform and adjacent order, once met 
the water needs of the neighborhood.

Samanbahçe houses are the first so-
cial housing project realized in Cyprus 

on the land belonging to the Şaban Paşa 
Foundation. In 1878, when the Ottoman 
Administration leased the Candidate to 
the United Kingdom Administration, 
the three centuries-old administration 
in Cyprus changed.

Some investments that will raise the 
morale of the Turkish Cypriot people 
are tried to be made by the Foundations 
Administration. Samanbahçe project 
with 72 houses was one of those invest-
ments. In the 20th year of the Ottoman 
departure from Cyprus, the foundations 
of the project, which will accommoda-
te hundreds of Turkish people, are laid 
upon the instructions of the Evkaf Mu-
rahha, MR. Musa İrfan. The result is a 
beautiful and respected product of the 
Foundation’s philosophy.

The residents of this site will pay a 
modest rent to the Foundations Admi-
nistration. These residences have been 
the first example of urban planning in 
this respect, creating a social site for 
families with insufficient financial me-
ans. This site is located in the southeast 

of the Kyrenia Gate and on the west 
side of the Mevlevi Lodge (Mevlevi 
Islamic Monastery). In the site divided 
into equal parcels, the houses are rati-
onally lined up adjacent to each other. 
In the middle of the quarter, there is a 
square fountain with hexagonal plan, 
storage and dome cover in order to meet 
the water needs of the quarter.

The first and most important phase of 
the 68 residential complex, which was 
completed in 3 stages, was completed 
in the 1900s. It took its present form 
with the addition of 2 (4) houses in 
1949 and 6 (8) houses in 1955.

These 85 m2, single-storey modest 
houses, which are the same in size and 
form, have 2 rooms opening to the hall 
and a small inner courtyard. Doors and 
windows are painted green, which is the 
traditional Ottoman color. The roofs are 
in a structure that reflects the traditional 
Cypriot texture consisting of round raf-
ters, straw, soil and Turkish style tiles. 
There is a keystone on top of the yellow 
stone jambs framing the wooden doors. 

Here, each house number is written in 
Ottoman. Between 2003-2004, with 
the financial support of UNDP, the res-
toration works, which were designed 
and carried out by the technical staff of 
the Foundations Administration, were 
completed in a short period of time.

In terms of restoration of historical 
buildings, infrastructure, pedestrianisa-
tion and landscaping, this project is one 
of the most important projects within 
the Nicosia Master Plan. The target au-
dience within the scope of the purpose 
of this project is the low income seg-
ment of the society. The 7 charming 
streets of the neighborhood, paved with 
yellow parquets and pedestrianised, are 
also known by names that evoke the 
brilliant history of the Ottoman Empire: 
Ibni Sina, Piri Reis, Şaban Pasha, Fevzi 
Çakmak Pasha.

    Samanbahçe Quarter and its hou-
ses, consisting of 72 residences in total, 
are the places that reflect the culture 
and texture of Cyprus in the best way.

    Visit, see, explore.
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