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★ Gazetemiz yazarlarından Haşmet Gürkan, Cumartesi
günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama gözlerini
yumdu...

HAŞME T ABIMIZI
KAYBE TTİK
Lefkoşa (Yenidüzen):
K ibns tarihi ile ilgili
araştırmaları ile bilinen
değerli
araştırm ac ı,
gazetemiz yazarlanndan
Haşmet Gürkan abimiz
Cumartesi günü geçirdiği
ani bir kalp krizi sonucu
yaşama gözlerini yumdu.
K ibns tarihine ve K ıbrıs'a
olan ilgi ve sevgisi ile
j tanınan ve bu konuda
! yayınladığı kitaplarla bil, inen araştırmacı-Y azar
Haşmet G ürkan 1932
yılında Lefkoşa’da doğdu.
Lefkoşa’nın tanınmış ailel
erinden G ürkan ailesinin

4. çocuğu ve katledilen
tanınm ış A vukat ve
G azeteci Ahmet Muzaffer
G ürkan’ın kardeşi olan
Haşmet G ürkan, gazetem
izde “Lefkoşa Noüan”
başlığı ile, Lefkoşa’nın,
K ıbrıs'ın tarihi ve çevresi
ile ilgili yazılar yazıyordu.
İlk ve Orta Öğrenimini
L ef ko şa’da,
Y üksek
Ö ğrenimini de İstanbul’da
İstanbul Üniversitesi, Diş
Hekimliği F akültesi'nde
gerçekleştiren Haşmet
G ürkan,
K ıb rıs'a
döndükten sonra esas
m esleği
o lan
D iş

Hekimliği'ni sürdürmenin yapan Haşmet G ürkan’ın
yanında, gazetelerde de 1987 yılı basımı A G lance
yazı ve araştırm alar at Historic Nicosia isimli
yayınlamaya başladı. 1960 İ ngilizce kitabı ve K ibns
yılında Avukat Ayhan Tarihinden Sayfalar (1982),
Hikmet ve kardeşi Ahmet B ir Z amanlar K ıbns’ta
M uzaffer
G ürkan’ın (1986), Dünkü ve Bugünkü
b irlik te
ç ık ard ık ları Lefkoşa (1989), bir ortak
Cumhuriyet gazetesinde çalışma olan Lambusa
çeşitli yazıları yayınlanan K rallığın ın
Y eniden
Haşmet G ürkan, Ayhan Doğuşu (1991) isimli kita
H ikmet ve M uzaffer pları bulunuyordu.
G ürkan’ın 22 Nisan 1962
Haşmet Gürkan’ın cenaz
tarihinde öldürülmesinden esi yann kılanacak öğle
sonra bir süre yurt dışında namazından sonra Lefkoşa
yaşamak zorunda kaldı.
K abristanlığında toprağa
Son olarak Sanatçı ve verilecek.
Yazarlar Birliği Başkanlığı

