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• Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigory 
Petrov
• Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley
• Satranç - Stefan Zweig
• Sineklerin Tanrısı - Sir William Golding
• Yabancı - Albert Camus
• İnsan Neyle Yaşar? - Lev Nikolayeviç 
Tolstoy
• Kendine Hoş Geldin - Miraç Çağrı Aktaş
• Altıncı Koğuş - Anton Pavloviç Çehov
• Tütüncü Çırağı - Robert Seethaler 
• Metinlerle Ortaçağda Felsefe – Saffet 
Babür & Betül Çotuksöken
• Kayıp Aydınlanma - Frederick Starr
• Rüya Sakinleri - Irıs Murdoch

Kitapkolik.com sitesinden alınmıştır

En Çok Okunan 
Kitaplar

1996 yılından bu yana Doğu Akdeniz 
Üniversitesi İletişim Fakültesi  Yeni Medya 
ve İletişim Bölümü olarak kahvenize 
eşlik etmek istedik. Ayda bir kez size bu 
formatla sesleneceğiz. Mevsimleri, yakın 
tarihi, kahvenin sosyolojisini, kitapları ve 
sanatı içeren kısa değinmelerle sizlerle 
olacağız. Keyifli okumalar...

• Zamanın birince köylüler yağmur duasına çıktılar. Sadebe biri şemsiye ile gelmişti. Bu inançtır.
• Bebeği havaya hoplatırsanı kahkaha ile güler, çünkü onu yakalayacağınızı bilir. Bu güvendir.
• Her gece uykuya giderken ertesi güne sağ çıkacağımızı bilmeden gideriz. Yine de saatimizi kurarız. Bu 
umuttur.
• Gelecek hakkında hiç bir fikrimiz olmadan yarın için plan yaparız. Bu güvendir.
• Dünyanın acı çektiği görürüz. Yine de evlenip çocuk yaparız. Bu aşktır.
• Yaşlı bir adam üzerinde “80 yaşındayım ama 64 yıl tecrübesi olna 16lık bir delikanlıyım” yazan bir tişört 
giyiyordu. Bu tutumdur.

1 Şubat 1895 - Lumiere kardeşler sinema makinesi için patent 
aldılar.
1 Şubat 1935 - Türkiye’de Ayasofya müze olarak halkın 
ziyaretine açıldı.
1 Şubat 1979 - Gazeteci Abdi İpekçi öldürüldü.
2 Şubat 1918 - Amerika Birleşik Devletleri, I. Dünya Savaşı’na 
girdi.
2 Şubat 1974 - F-16 Savaşan Şahin, 90 dakika süren ilk resmî 
uçuşunu Kaliforniya’da gerçekleştirdi.
4 Şubat 1789 - George Washington, ABD’nin ilk başkanı seçildi.
4 Şubat Albama’da otobüste bir beyaza yerine vermeyi 
reddederek, siyah hak hareketini başlatan Rosa Parks doğdu.
4 Şubat 1999 - Times Dergisi Parks’ı yılın insan hakları aktivisti 
ilan etti.
4 Şubat Dünya Kanser Günü
5 Şubat 1937 - Türkiye’de Anayasa’nın 2. maddesinde yapılan 
değişiklikle, altı ilke Anayasa metnine girdi: Türkiye Devleti 
Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır. 
Resmi dili Türkçedir. Makam Ankara şehridir.
6 Şubat 1945 - Bob Marley doğdu.
7 Şubat 1971 - İsviçre’de kadınlara oy hakkı verildi.
7 Şubat 1995 - Discovery Uzay Mekiği, Rus uzay istasyonu Mir 
ile tarihi buluşmasını gerçekleştirdi.
8 Şubat 1935 - Milletvekili seçimlerinde Türk kadını ilk kez 
seçme seçilme hakkını kullandı. Meclise 18 kadın milletvekili 
girdi.
8 Şubat 1974 - Amerikan uzay istasyonu Skylab uzayda 84 gün 
geçirdikten sonra dünyaya döndü
8 Şubat 2004 - Türk rock müziği sanatçısı Cem Karaca öldü.
9 Şubat 1881 - Dostoveyski öldü.
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
11 Şubat 1990 - Güney Afrika’da ırkçı rejime karşı savaşan 
Afrika Ulusal Kongresi’nin lideri Nelson Mandela 27 yıllık hapis 
hayatının ardından özgürlüğüne kavuştu.
13 Şubat 1925 - Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk isyanı olan Şeyh 
Said İsyanı başladı.
13 Şubat Dünya Radyo Günü.
14 Şubat - Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok 
ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin 
inanışına dayanan bugün, Valentine ismindeki bir din adamının 
adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” olarak bilinir. 
Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya 
sevgili anlamlarında da kullanılır.
15 Şubat MÖ 399 - Sokrates ölüm cezasına çarptırıldı.
15 Şubat 2005 - Video paylaşım sitesi YouTube kuruldu.
16 Şubat 1973 - Rauf Denktaş, Kıbrıs cumhurbaşkanı 
yardımcılığına seçildi.
17 Şubat - Dünya Kedi Günü.
18 Şubat 1931 - Afrikalı Amerikalı romancı, yazar ve 1993 yılı 
Nobel Edebiyat ödülü sahibi Toni Morrison doğdu.
19 Şubat 1915 - I. Dünya Savaşı: Çanakkale Savaşı başladı.
19 Şubat 1959 - Birleşik Krallık, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlığını tanıdı.
20 Şubat 1872 - Metropolitan Museum of Art, New York’ta 
açıldı.
21 Şubat 1848 - Karl Marx, Komünist Manifesto kitabını 
yayımladı.
22 Şubat 1942 - Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya’nın 
Petropolis kentinde eşiyle birlikte intihar etti.
23 Şubat 1997 - Genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk 
memeli hayvan olan Dolly adlı koyunun, İskoçya’daki Roslin 
Enstitüsü’nde klonlandığı duyuruldu.
24 Şubat 1976 - İsrailli tarihçi ve Sapiens, 21. Yüzyıl 21 Ders gibi 
popüler bilim kitaplarının yazarı Yuval Noah Harari doğdu. 
26 Şubat 1926 - Televizyon icat edildi.
27 Şubat 1863 - Türkiye’de bilinen ilk resim sergisi, Osmanlı 
padişahı Abdülaziz’in de desteğiyle İstanbul’da açıldı.
28 Şubat 2015 - İnce Memed başta olmak üzere birçok romanın 
yazarı 38 ödül sahibi 2002’de Nobel’e aday gösterilen Yaşar 
Kemal 91 yaşında öldü.
29 Şubat 1960 - Fas’ta gerçekleşen depremde 3.000’den fazla 
kişi öldü.

Altı Küçük Öykücük

Bunları biliyor musunuz?
 ▪ Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altın 200 kat daha fazlası okyanuslarda saklı 

durmakta.
 ▪ Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalga, 1971 yılında Japonya’nın İshigaki 

Adası’nda 85 metre yüksekliğine ulaşmıştır.
 ▪ Eiffel Kulesi’nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır.

Edepli Edepsiz Şiirler - Celal Abbas NAS
Vişne Suyunda Yüzen Gemi - Selda 
UZUNKAYA
Kirpi Mirpi’nin Kaybolduğu Gün - Yasemin 
TEMİZARABACI
Büyük Sualtı Araştırması - Kate NEEDHAM
Günebakan Çiçekleri - Çiğdem ODABAŞI
Bir Türlü Rahat Edemedim - Sabine 
BOHLAMANN
Su - Özden GÜNAY
Akrostiş Şair Portreleri - Gültekin EMRE
Şafağa Geçit - R. A. SALVATORE
Yıldızsız Gece - R. A. SALVATORE

Yeni Çıkanlar
Nobel Kitapevi 

Doğru Bilinen Yanlışlar
Balık yanında yoğurt yenmez
Bilinenin aksine balık tazeyse yoğurtla birlikte yenilmesinde sakınca yok. Zehirlenmenin 
sebebi yoğurt değil, balığın içinde bulunan ‘histamin’ proteini. Bu madde yoğurtta 
da olduğundan, birlikte yenildiğinde vücuttaki ‘histamin’ miktarı artabiliyor ve alerjik 
durumu olan kişilerde kızarıklığa ya da kaşıntıya neden olabiliyor. Balığınızın tazeliğine 
güveniyorsanız, yoğurtla birlikte tüketmenizin hiçbir sakıncası yok.

Gökkuşağında yedi renk vardır
Gökkuşağındaki renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor olarak 
bilinir. İşin aslı, gökkuşağında kesintisiz bir renk spektrumu vardır, ancak insanın renk 
algısı, ortada bir kuşak serisi olduğu yanılgısını yaratır. Kimi gökkuşaklarında ise insan 
gözünün görebileceği 7’den fazla kuşak bulunur.

Pisa Kulesi yamuk yapılmıştır
İtalyanların bu ünlü çan kulesi aslında dik olarak tasarlanmış. Fakat yapıldığı tarih olan 
1173 yılından itibaren temeldeki yumuşak zemin sebebiyle güneye doğru kaymaya 
başlamış.

Vejeteryanler asla hayvansal ürün tüketmezler
Vejeteryanlık bünyesinde birçok alt grubu barındıran bir tarzdır. Balık ve kümes 
hayvanları, yumurta ve mandıra ürünlerini tüketen vejeteryanların oluşturduğu 
gruplar vardır.

Bir Kıbrıs Masalı -  � AY VE GÜNEŞ
Bir zamanlar, güneş gökyüzüne çıkmadan önce bir deniz kıyısında yaşayan bir genç 
kızmış.
Üryan denize girmeyi çok severmiş. Altın renkli saçlarını denizin dalgaları üzerine 
bırakmak çok hoşuna gidermiş. Ay çok eskiden gösterişsiz bir delikanlı imiş. Onlar 
küçükten birbirlerini tanırlarmış. Ancak güneş hanım çok defa ona yüz vermezmiş. 
Onun dünyasında hep çiçekler ve meyve yüklü ağaçlar varmış. Gökyüzü onlara öyle 
kaptırmış, öyle kaptırmış; onlarsız olamazmış. Onun en büyük aşkı bir ala geyikmiş. 
Çok defa ala geyiğin sırtına biner dağlara yükselir, ormanlara dalarmış. 
Ala geyik çok defa süratle yakından çekip gidermiş. Bu güneş hanımı çok üzermiş. O 
da ala geyiğin peşinden kâh ormanlara dalar, kâh dağların arkasına kaçarmış.
Güneş hanıma ala geyik bir gün:
“Sen gökteki tanrıçanın kızısın”
demiş. Güneş hanım bir sabah dağ başında iken annesi tanrıçaya yalvarmış:
“Anneciğim sen beni yanına al!”
demiş. Bu şekilde güneş hanım gök yüzüne yükselmiş. Ancak ala geyiğin ona olan 
aşkı artmış, eksilmemiş. Ala geyik bazen ormanlarda acı acı ağlar güneşe olan aşkını 
anlatırmış. Bu defa, güneş her nerede ise çıkar; ona olan aşkından dağı taşı çiçekle 
bezermiş. Güneşin en çok sevdiği de sevdiklerine altın elmalar sunmakmış.
Güneşin sevenleri çokmuş. İnsanlar da hep onun olduğu kıyılara koşarlarmış. Gökteki 
Ana Tanrıça çok defa kızını herkesten kıskanır onu çok defa kalın örtülerin arkasına 
saklarmış. Güneş hanımın çocukluk aşklarından biri de kartalmış. Ona olan aşkından 
uçmayı öğrenmiş.
Gök tanrı bir gün göklerin haşarı çocuğu kartala bir dileği olup olmadığını sormuş. 
Kartal güneşe olan aşkını hiç gizlememiş.
“Bütün dileğim hep ona doğru uçmaktır.”
Demiş. Gök tanrısı, bunun mümkün olduğunu, ancak güneşe ulaşmasının mümkün 
olmadığını söylemiş. O zaman kartal şunu demiş:
“Yüce tanrıçam, bırak da ona devamlı bakabileyim. O hep gözümde ve gönlümde 
kalsın!”
O günden sonra güneşe gözleri kamaşmadan bakabilen tek canlı kartal olmuş.

https://ressamayhanmentesh.tr.gg/KIBRIS-MASALLARI.htm
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He for She
HeForShe Türkiye ve GQ Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine 
ilham verici konuşmalar ve tartışmalarla dolu bir podcast serisine 
başladı.

Detalı bilgi için QR codu 
okutunuz.

Haberlerin devamı için QR kodla sitemize 
ulaşabilirsiniz.

IMDB’de En Çok 
Beğeni Toplayan Filmler
 » Interstellar (2014), Bilim kurgu
Yönetmen: Christopher Nolan
 » The Hangover (2009) Komedi
Yönetmen: Todd Philips
 » V For Vandetta (2005) Aksiyon,Dram
Yönetmen: James McTeigue
 » The Departed (2006) Suç,Dram,Gerilim
Yönetmen: Martin Scorsese
 » Inception (2010) Suç,Dram
Yönetmen: Christopher Nolan

Elsa’nın Gözleri
Öyle derin ki gözlerin içmeye eğildim de
Bütün güneşleri pırıl pırıl orada gördüm
Orada bütün ümitsizleri bekleyen ölüm
Öyle derin ki herşeyi unuttum içlerinde.

Uçsuz bir denizdir bulanır kuş gölgelerinde
Sonra birden güneş çıkar o bulanıklık geçer
Yaz meleklerinin eteklerinden bulutlar biçer
Göklerin en mavisi buğdayların üzerinde.

Karanlık bulutları boşuna dağıtır rüzgâr
Göklerden aydındır gözlerin bir yaş belirince
Camın kırılan yerindeki maviliğini de
Yağmur sonu semalarını da kıskandırırlar.

Ben bu radyumu bir pekbilent taşından 
çıkardım
Benim de yandı parmaklarım memnu 
ateşinde
Bulup yeniden kaybettiğim cennet ülke
Gözlerin Peru’mdur benim Golkond’um, 
Hindistan’ım.

Kâinat paramparça oldu bir akşam üzeri
Her kurtulan ateş yaktı üstünde bir kayanın
Gördüm denizin üzerinde parlarken Elsa’nın
Gözleri, Elsa’nın gözleri, Elsa’nın gözleri.

Louis Aragon
( 1897 -1982 )

(Çev. Orhan Veli Kanık)

Gündem Gazetesi’nden Haberler
• Barış İçin İletişim Ve Araştırma Merkezi Yeni Yönetimi Belli Oldu
BAİM’in seçilen üç yıllık yönetim dönemi içinde bu yıl başkanı Hanife Aliefendioğlu oldu.
• İşyerinde Rekabet Yasağı
Her yeni işe başlayan çalışanın işverenle anlaşma aşamasında sözleşmesinde görmüş olduğu, işten ayrıldıktan 
sonra belli bir süre aynı coğrafi bölgede, aynı sektörde çalışmasına olanak vermeyen rekabet kayıtları; 
çalışanların işten ayrılmaları noktasında caydırıcı olacağı düşünülse de sözleşmelerde yer verilen her rekabet 
yasağı maddesi hukuken kabul edilebilir değildir.
• İstanbul Sözleşmesi Nedir?
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi” ülkemizde bilinen adıyla İstanbul sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 
2011 yılında o zamanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından imzalanarak 2014 yılında yürürlüğe 
girmiştir.

Dünyanın en güzel aşk şiirlerinden biri olan 
fransız yazar ve şair Louis Aragon’un eşi Elsa 
Triolet için yazdığı şiiri paylaşıyoruz.
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News from Gundem Newspaper
 ▪ Marjan Khajavi has been awarded

Award for Eastern Mediterranean University, Department of Visual Arts and 
Communication Design Instructor Marjan Khajavi, at the “Fantasy Island” 
10th International Small Graphic Form Competition, Gdańsk/2020.

 ▪ Best Drama Feature Film Script Award for Cinema and 
Television Student

And the award for ‘best drama feature film script’ at the “Redwood Shorts 
and Scripts” festival, USA, goes to EMU Cinema and Television Department 
Student, Nima B. Djavidani.

February 1, 1895 The Lumiere brothers obtained a patent for a cinema machine. 
February 2, 1918 The United States entered World War I.
February 3, 1974 F-16 Fighting Falcon performed its first official flight, which lasted 
90 minutes, in California.
February 4, 1789 - George Washington is elected the first president of the United 
States.
In Alabama, Rosa Parks was born, who started the black rights movement by refusing 
to give up her place on a bus to a white person.
5 February 1937 - Constitutional amendment made in Article 2 in Turkey, entering 
the six principles of the Constitution: The State of Turkey is Republican, Nationalist, 
Populist, State Socialist, Secular and Revolutionist. Its official language is Turkish. 
Authority is the city of Ankara.
February 6, 1945, Bob Marley was born.
February 7, 1971 - Women were given the right to vote in Switzerland.
February 8, 1935 - Turkish women used their right to vote for the first time in the 
parliamentary elections. 18 women MPs entered the parliament.
February 9, 1881 - Dostoveysky died.
February 10, World Smoking Cessation Day.
February 11, 1990 - Nelson Mandela, leader of the African National Congress fighting 
against the racist regime in South Africa, was liberated after 27 years in prison.
February 13, 1925 - The first revolt of Sheikh Said Rebellion began in the Republic of 
Turkey.
World Radio Day.
February 14 - Valentine’s Day is a special day celebrated in many countries on 14th 
February each year. Originating from the belief of the Roman Catholic Church, this 
day emerged as a feast day declared in the name of a cleric named Valentine. For this 
reason, it is known as “Saint Valentine’s Day” in some societies. The word Valetine is 
also used to mean a person or a beloved in Western civilizations.
February 15, 399 BC - Socrates was sentenced to death.
February 16, 1973 - Rauf Denktaş was elected vice president of Cyprus.
February 17, World Cat Day.
February 18, 1931 African American novelist, writer and 1993 Nobel Laureate for 
Literature Toni
Morrison was born.
19 February 1915 - World War I: Çanakkale War started.
February 20, 1872 - The Metropolitan Museum of Art is opened in New York.
February 21, 1848 - Karl Marx published The Communist Manifesto.
February 22, 1942 - Austrian writer Stefan Zweig committed suicide with his wife in 
Petropolis, Brazil.
February 24, 1976 Israeli historian and author of popular science books such as 
Sapiens, 21st Century 21 Lessons, Yuval Noah Harari was born.
February 26, 1926 - Television was invented.
February 27 1863 - The first exhibition of paintings known in Turkey, opened in 
Istanbul with the support of Ottoman Sultan Abdulaziz.
28 February 2015 Writer of many novels, especially İnce Memed, and winner of 38 
awards, Yaşar Kemal, who was nominated for a Nobel in 2002, died at the age of 91.
February 29, 1960 - More than 3,000 people died in an earthquake in Morocco.
1935 - Hagia Sophia Museum in Turkey opened to public visits.
1959 - The United Kingdom recognized the independence of the Republic of Cyprus.
1974 - American space station Skylab returned to earth after 84 days in space.
1979 - Journalist Abdi İpekçi was assasinated.
1995 - The Discovery Space Shuttle held its historic meeting with the Russian 
space station Mir.
1997 - The first mammal to be produced by genetic replication, the sheep named 
Dolly, in Scotland. It was announced to be cloned at the Roslin Institute.
1999 - the Times Magazine named Parks as the human rights activist of the year. 
World Cancer Day
2004-Turkish rock music artist Cem Karaca died.
2005 - Video sharing website YouTube was established.
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False Known Truth
You cannot eat fish and yoghurt together 
Contrary to what is known, as long as the fish is fresh, there is no reason not to eat 
fish and yoghurt together. Any food poisoning is not down to the yoghurt, but down 
to the ‘histamine’ protein found within fish. Due to this also being found in yoghurt, 
when eaten together, it can increase the amount in the body, leading to a reaction in 
allgery prone individuals, such as redness and itchiness. If you are sure of the fishes 
freshness, there is no reason not to consume fish with yoghurt.

There are seven colours in the Rainbow 
The colours in the rainbow are known as red, orange, yellow, green, blue, indigo and 
purple. In reality, there is a continuous colour spectrum in rainbows, however due 
to humans colour perceptions, it creates the delusion of a series of colours zones. In 
some rainbows, the human eye can see more than 7 zones.

The Tower of Pisa was built crooked.
The famous Italian built life tower was actually designed to be straight. However 
when it was built in the year 1173 and onwards, due to the soft foundations, it began 
to lean towards the south.

Vegetarians never consume animal products 
Vegetarianism is a form of diet that has a number of subgroups within it. The are 
vegetarian groups  that consume fish and poultry, egg and dairy products also.

You may read more our news via QR code

• The Truths We Hold An American 
Journey - Kamala Harris
• We Are All Birds of Uganda - Hafsa 
Zayyan
• Some Body to Love A Family Story - 
Alexandra Heminsley
• UnPresidented Politics, pandemics 
and the race that Trumped all others - 
Jon Sopel
• Can’t Even How Millennials Became 
the Burnout Generation - Anne Helen 
Petersen
• The Burning Girls - C. J. Tudor
• Franci’s War The incredible true 
story of one woman’s survival of the 
Holocaust - Franci Rabinek Epstein

The Bestseller 
List of Penguin 
Books (UK)

Established in 1996 as the New Media and 
Journalism Department at EMU’s Faculty 
of Communication & Media Studies, New 
Media wishes to accompany you with 
this format every month. We will bring 
the history of the month and seasons 
and the sociology of coffee, books, films, 
arts with short remarks on topical issues. 
We wish you enjoyable reading.

• Once all the villagers decided to pray for rain. On the day of the prayer, all 
the people gathered, but only one boy came with an umbrella. That is faith.
• When you throw babies in the air, they laugh because they know you will 
catch them. That is trust.
• Every night as we go to bed without any assurance of being alive the next 
morning, but we still set the alarms to wake up. That is hope.
• We plan big things for tomorrow in spite of zero knowledge of the future. 
That is confidence.
• We see the world suffering, but still, we get married and have children. That 
is love.
• On an old man’s shirt was written, “I am not 80 years old; I am sweet 16 
with 64 years of experience.” That is attitude.

Six Little Stories

Most Liked Films on IMDB
 » Interstellar (2014), Bilim kurgu
Yönetmen: Christopher Nolan
 » The Hangover (2009) Komedi
Yönetmen: Todd Philips
 » V For Vandetta (2005) Aksiyon,Dram
Yönetmen: James McTeigue
 » The Departed (2006) Suç,Dram,Gerilim
Yönetmen: Martin Scorsese
 » Inception (2010) Suç,Dram
Yönetmen: Christopher Nolan

Elsa’s Eyes
Your eyes are so deep that leaning down 
to drink
I saw all suns mirrored in them
All desperate souls hurled deathward 
from their brink
Your eyes are so deep my memory is lost 
there
In the shadow of birds the ocean roars
Then suddenly the day clears and your 
eyes change
Summer carves the clouds on the angels’ 
pinafore
The sky’s never as blue as it is above 
grain
In vain the winds pursue the azure’s 
griefs
Your eyes are brighter, even through a 
veil of tears,
And your eyes make the heavens jealous 
after a shower:
Glass is never so blue as it is when it 
breaks
(…)
The child who holds pictures before him 
for hours
Will strain his eyes less immoderately
When you stare from yours, I do not 
know if you lie:
One would think the rain were opening 
wild flowers
Do they hide lightning in that lavender
Where insects give in to their lusts?
I am caught in a net of falling stars
Like a sailor who dies at sea in the middle 
of August
(…)
One beautiful evening the universe broke
On the reefs where signal fires were 
lighted
But I saw glittering high above the ocean
Your eyes Elsa your eyes the eyes of Elsa

Louis Aragon
(1897-1982)
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A Fairytale from Cyprus - � MOON AND SUN
Once upon a time, before the sun rose to the sky, it was a 
young girl that lived by the seashore. 
Üryan loved to go in the sea. She loved to leave her golden 
coloured hair upon the waves. A long time ago, the moon was a 
simple looking young man. The sun and moon had known each 
other since they were young. However, the sun never paid any 
attention to him. In her world, there was always flowers and 
trees full of fruit. She was so caught up in them, she could not 
do without them. Her biggest love was a red deer. She would 
often climb on to the red deer’s back and rise to the top of the 
mountains and dive into the forests.
Quite a few times, the red deer would come close then quickly 
disappear. This would greatly upset the sun. She would go after 
the deer and dive into the forests, or at times run away behind 
the mountains.
One day the deer said to the sun:
“You are the daughter of the goddess in the sky”.
One morning, when she was on the top of a mountain, the sun 
begged her goddess mother:
“My dear mother, take me by your side!”
It was in this way that the sun rose to the sky. However, the 
red deer’s love for her increased, not decreased. Sometimes, 
the red deer would cry in pain in the forest, expressing his love 
for her. The sun, wherever it rose, for her love for him, would 
cover the mountain and rocks in flowers. She would present 
her favourite, golden apples to the ones that loved her. 
There were many that loved the sun. People would run to the 
shores where she was. The mother goddess in the sky would 
often be jealous of her and cover her with thick covers. One 
of the suns childhood loves was an eagle. From love the eagle 
learnt how to fly.
One day the sky god asked the eagle if he had a wish. The eagle 
did not conceal its love for the sun.
“My only wish is to always fly towards her”.
The sky god said this is possible, however reaching the sun 
would never be possible. Upon this the eagle said:
 
“My great goddess, let me be able to look at her constantly. 
May she always stay in my eyes and in my heart”.
From that day onwards, the only living being that is able to look 
at the sun without being dazzled is the eagle.

https://ressamayhanmentesh.tr.gg/KIBRIS-MASALLARI.htm


