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   Kraliçe 2. Elizabeth’in “Onur 
Listesinde” yer bulan ve The 
Most Excellent Order of British 
Empire (MBE) payesi alan bir 
Kıbrıslı Türk; Hatice Hasan…. 

Sayfa 10

   Kıbrıs’ta eskiden her evde mutlaka taş fırın vardı… Odun ateşiyle yakılan 
fırında, yemekler pişirilir, ekmekler, peksemetler, zeytinli ve hellimli ekmek-
ler yapılırdı. Sayfa 17

Tesisatçılar 
kraliçesi; 
Hatice Hasan

‘Ekmek teknesi’ ve ‘ekmek tahtası’

   El emeği göz nuru ürünler her zaman de-
ğerlidir…   Yeteneğini ve becerisini kullanarak 
evde farklı üretim alanlarında ürün ortaya 
koyan birçok kişi, hem vaktini değerlendiriyor 
hem de bütçesine katkı sağlıyor.

Sayfa 26-27’de

Punch tekniğiyle 
kişiye özel tasarımlar 
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Yeni yıla güzel bir başlangıç 
yapıp yeni konut sahibi olarak 
girmek isteyenler, İskele Long 
Beach’te inşası süren Riverside 
Life Residence’i tercih ediyor

Sayfa 8-9

Hem yaşam sürmek 
hem de yatırım için 
ideal proje

Sıradışı doğallığa sahip İskele Boğaz 
sahilindeki Four Seasons Life Evleri, 
yepyeni bir yıla girerken hayallerdeki 
ayrıcalıklı yaşamı gerçeğe dönüştür-
mek isteyenleri bekliyor. Sayfa 12-13Nostaljik, geçmiş yılları an-

latan, tarihi değeri olan birçok 
eşyaya büyük önem veriyorum. 
Ancak benim için en paha biçil-
mez olanı plaklar, plakçalarlar 
ve gramofondur…. Sayfa 20-21

2022’de hayalinizdeki 
yaşama geçin

Müziğin saf 
sesi; plaklar
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Elde yıkanan 
çamaşırlar

Yüzyıllar boyunca kadınlar 
çamaşırlarını dere veya akarsu 
kenarlarında ya da evlerinde le-
ğenlerin içinde el gücüyle ovarak 
yıkadı. 

Kirleri yumuşasın diye suyun 
içinde bekletilen çamaşırlar, evde 
hazırlanan, kül ve yağın kayna-
tılmasıyla elde edilen sabunlarla 
yıkanır, taşta dövülüp çitilenerek 
temizlenirdi. En sonunda temiz 
suyla durulanan çamaşırlar sıkı-
larak kurumaya bırakılırdı. Ağır 
lekeler için ve hijyen gerektiren 
durumlarda da çamaşırlar ayrıca 
kazanlarda kaynatılırdı.

Çamaşırlarını el gücüyle yıka-
mak zorunda  kalan kadınlara 
çocuklar da yardımcı olurdu. 

Teknoloji geliştikçe evlere ça-
maşır makineleri girdi… Annemin 
makinenin başında saatlerce 
çamaşır yıkadığını hatırlıyorum. 
Makinenin sesi hâlâ kulaklarım-
da… Mavi-beyaz bir rengi vardı, 
üzerinde de tek bir tane çevirme 
düğmesi. Kutu gibi bir şeydi… 
Makine çamaşırı döndürdükçe 
annem de bir değnek yardımıyla 
çamaşırı içinde alt-üst ederdi… 
Etrafa mis gibi bir koku yayılırdı… 
Makineden çıkarılan çamaşır, 
temiz suyla durulanıp, elde sıkıl-
dıktan sonra tele asılırdı…   

Merdaneli, tamburlu, şimdi de 

kurutmalı makineler…
Teknolojinin gelişmesi bazı 

değerleri unutmamıza neden olsa 
da insanların hayatını kolaylaştır-
dı. Saatlerce el gücüyle çama-
şırları çitileyerek temizlemeye 
çalışanlar kadınlar için çamaşır 
yıkamak geçmişe göre daha 
kolay. 

Kaynaklara göre, ilk çamaşır 
makinesi 1782 yılında icat edildi.

Londra’da Henry Sidgier, 1782 
yılında ilk çamaşır makinesini 
icat etti. Ahşaptan tekne şeklin-
de olan makine, insan gücüyle 
çalışıyordu. Yıkama süreci uzun, 
yorucu ve zahmetliydi. Neyse ki, 
tasarımında bulunan iki taraflı 
merdane, hem sıkma işlemini 
yapıyor hem de kırışıklığı azaltı-
yordu.

1791 yılında, Ferguson Hardie 
isimli bir mucit, çamaşır makine-
lerindeki merdaneleri çift taraflı 
yaparak işi biraz kolaylaştırdı 
ancak yine de çamaşır makineleri 
çok yaygın olamadığından çoğu 
evde çamaşırlar elde yıkanmaya 
devam ediyordu. 

Bu hayat kolaylaştıran icat 
her eve giremese de yıllar içinde 
çamaşır makineleriyle ilgili yeni 
gelişmeler yaşanmaya devam 
etti. 1851 yılında tamburlu çama-
şır makinesinin patenti alındı. 

1908 yılına kadar farklı kişiler 
tarafından birçok ilginç tarzda 
çamaşır makinesi icat edilmeye 
devam edildi. 1908 yılında Alva 
John Fisher ise günümüzdeki 
çamaşır makinelerine en yakın 
makineyi icat etti. Makinenin içe-
risinde yatay olarak yerleştirilen 
metal tambura kirli çamaşırlar 
konuluyordu. Bu makineler üst-
ten kapaklıydı ve çamaşırlar üst 
kısmından makinenin iç kısmına 
yerleştiriliyordu. 

Çamaşır yıkama teknolojileri ve 
icatları gün geçtikçe hız kazandı. 
Hem çamaşır makineleri gelişti 
hem de kurutma makineleri sah-
neye çıktı. 1924 yılında icat edilen 
çamaşır kurutma makinelerinden 
6 yıl sonra 1930’da çamaşır ma-
kinelerine ilk program özellikleri 
eklendi. İlk tam otomatik çamaşır 
makinesi ise 1937’de icat edildi. 
1940′lı yıllardan itibaren oto-
matik çamaşır makineleri evlere 
girmeye başladı ve hayatları 
kolaylaştırmaya devam etti. 

   Makinelere en yakın olan 
çamaşır makineleri ise 1980’lerin 
sonunda ortaya çıkmaya başladı. 
Daha önce kullanılan üstten ka-
paklı olan makineler, günümüz-
deki görüntüsüne daha yakın bir 
hale geçerek önden kapaklı bir 
tasarım oldu. 

EYLÜL 2021

5

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK



ARALIK 2021 ARALIK 2021

6 7

Facebook.com/NorthCyprusUK         Facebook.com/NorthCyprusUK         Reklam ReklamNorthCyprus
UK

NorthCyprus
UK



ARALIK 2021 ARALIK 2021

8 9

Facebook.com/NorthCyprusUK         Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber HaberNorthCyprus
UK

NorthCyprus
UK

Hem yaşam sürmek hem de 
yatırım için ideal proje
Yeni yıla güzel 
bir başlangıç 
yapıp yeni konut 
sahibi olarak 
girmek isteyen-
ler, İskele Long 
Beach’te inşası 
süren Riverside 
Life Residence’i 
tercih ediyor

Güçlü yatırımlarıyla bilinen Noyanlar 
Group of Companies ile Kömürcügil 
Construction’ın İskele Long Beach’te 
inşa ettiği Riverside Life Residence, 
yükselmeye devam ediyor.

23 dönüm arazi içerisinde yer alan ve 
5 bloktan oluşan 817 konutluk Riverside 
Life Residence’ta 4 tip daire seçeneği 
mevcut. 

Stüdyo tipi, 1+1, 2+1 ve geniş teraslı 
penthouse tipi konutlar yanında cad-
deye bakan ticari alanlar da projede yer 
alan yatırım fırsatlarından biri.

Deniz ve dağ manzaralı River Cor-
ner Blok ve Mountain Blok, yeşil alan 
manzaralı River Park Blok, güneşin 
doğuşunu görebileceğiniz Sunrise Blok 

ve gün batımını izleyebileceğiniz Sunset 
Blok’taki daireler, en ince ayrıntısına 
kadar düşünülerek tasarlandı. 

Modern güvenlik sisteminin sağla-
nacağı projede, tüm alanlar güvenlik 
kameralarıyla donatılacak. Tüm dai-
relerde, uydu TV, Interkom sistemleri, 
merkezi klima, merkezi su temini de 
mevcut olacak.

Sosyal aktivite alanları ayrıcalık 
katıyor

Riverside Life Residence’tan daire 
alanlar, site içerisinde yer alan açık ha-
vuz, su parkı, kapalı havuz, restoranlar, 
bar, SPA, sinema salonu, spor salonu, 
oyun alanı, oyun sahası, bisiklet yolu, 

kapalı ve açık otopark, çamaşırhane, 
kapıcılık hizmetinden yararlanarak 
kendilerini ayrıcalıklı ve sürekli tatilde 
hissedecek.

Riverside Life Residence’taki daire 
sahiplerine özel yeşil alanlar da düşünü-
len bir başka ayrıntı. 

Projede, 14 bin 870 metrekarelik alan 
içerisinde yeşil alan, barbekü alanları, 
parklar, spor alanlarının yer alacağı ve 
peyzaj bakımının yapılacağı rekreasyon 
alanı da planlandı.

Teslim tarihi Ağustos 2023
Ağustos 2023’te teslim edilecek şe-

kilde inşa edilen Riverside Life Residen-
ce’teki dairelerin başlangıç fiyatı, 37.000 

STG olarak belirlendi.
İskele Long Beach’te inşa edilen Ri-

verside Life Residence’ın lokasyonu 
da, daire sahiplerine avantaj sağlıyor.

İskele Long Beach bölgesinde yara-
tılan sahil yolu, gün boyu dinlenmek, 
kitap okumak ya da spor yaparak 
vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçil-
mezi haline geliyor. İsteyen kitabını 
alıp çimlere uzanıyor, isteyen deniz 
manzarası eşliğinde yürüyüş ya da 
bisiklet keyfi yapıyor.

Kurulan oyun ve spor alanında ise 
çocuklar keyifli vakit geçirebiliyor. 
Ayrıca, Long Beach’in denizinin dö-
nem dönem dalgalı oluşuyla rüzgar 
sörfü de yapabiliyor.
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Tesisatçılar kraliçesi; 

Hatice Hasan
   Kraliçe 2. Elizabeth’in “Onur 

Listesinde” yer bulan ve The 
Most Excellent Order of British 
Empire (MBE) payesi alan bir 
Kıbrıslı Türk; Hatice Hasan…. 

   İngiltere’de bilinen ismiyle 
Hattie Hasan. 

   Hatice Hasan 8 yıl öğretmen-
lik yaptıktan sonra öğretmenliği 
bırakıp, sıhhi tesisatçı olmak için 
kurslara gitti. Gerekli belgeleri 
aldıktan sonra sıhhi tesisatçılık 
(plumber) yapmaya başlayan 
Hatice Hasan ilk başlarda kadın 
olduğu için iş bulmakta zorlandı-
ğını ancak daha sonra bu sorunu 
aştığını söyledi. 

   15 yıl tesisatçı olarak ça-
lıştıktan sonra özellikle kadın 
tesisatçılara iş vermek için kendi 
şirketini kurdu. 

   Bugün Stopcocks Women 
Plumbers isimli çok büyük bir 
sıhhi tesisat işi yapan firmanın 
CEO’su… Bu firma şu anda 150 
civarında kadın tesisatçıya iş 
imkanı sağlıyor.

   Hatice Hasan, 2011 yılında 
“The Joy of Plumbing: A Guide to 
Living the Life You Really” isimli 
bir de kitap yazdı. Bu kitapta 
hem kendi hayatından kesitler 

sunmuş hem de sıhhi tesisatçılık 
ile ilgili önemli ipuçları verdi.

   30 yıldan fazladır bu mesleği 
yapan Hatice Hasan, beş çocuklu 
bir Kıbrıslı Türk ailenin en büyük 
çocuğu. Bugün artık yaşı 60’a da-
yanmış durumda. Zaman zaman 
Londra ve Kıbrıs’taki aile birey-
lerini ziyaret ettiğini söylüyor. 
Kendisi daha çok Londra dışında 
yaşıyor.

   Sıhhi tesisat işinin kadın-
lar için zor görünebileceğini 
söyleyen Hatice Hasan “Bizim 
de erkeklere göre daha küçük ve 
narin ellerimiz var. İnce işleri biz 
daha iyi yapabiliriz” dedi. 

   Hatice Hasan, 2020 yılında 
kraliçe tarafından kendisine veri-
len MBE Onur payesinin sürpriz 
olduğunu ancak böyle bir ödül al-
maktan onur duyduğunu söyledi. 
Hasan, “Demek ki yaptığımız 
işleri dikkat çekmiş, kadınlara 
verdiğimiz önem taktir edilmiş” 
dedi.

   Kıbrıs’a çok fazla gidemedi-
ğini ve bundan sonra daha fazla 
gitmek istediğini söyleyen Hatice 
Hasan, İngiltere’de yaşayan 
Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkilerini 
geliştirmek istediğini kaydetti.

15 yıl tesisatçı olarak çalıştıktan sonra kadın tesisatçılara iş vermek için kendi şirketini 
kurdu. Bugün Stopcocks Women Plumbers isimli çok büyük bir sıhhi tesisat işi yapan 
firmanın CEO’su ve 150 civarında kadına iş imkanı sağlıyorB
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2022’de hayalinizdeki yaşama geçin
İskele Boğazı’nda mavinin eşsiz 

tonları ve muhteşem doğa arasında 
yer bulan ve her gün denize sıfır bir 
yaşam arayanların doğru adresi olan 
Four Seasons Life II, yeni yılda yeni ev 
sahiplerini ve yatırımcıları bekliyor.

Four Season Life Evleri, Kuzey Kıb-
rıs’taki köklü inşaat firmaları Noyan-
lar Group of Companies, Döveç Group 
of Companies, Recaioğlu Group ve 
Tunalı Group’un tecrübe, bilgi ve 
birikimini bir araya getirerek kurduğu 
Four Vision Development’in, yenilikçi 
vizyon ve yüksek standartlarda tasar-
ladığı bir projenin ürünü.

Doğal güzellik ve konfor bir 
arada

İskele Boğaz bölgesinin eşsiz sahil 
şeridinde, 162.000 metrekarelik alan 
içerisinde, denize sıfır konumda-

ki arazi üzerine inşa edilen ve 748 
haneden oluşan Four Seasons Life 
Evleri, bulunduğu doğal coğrafya ile 
sınır gözetmeksizin bütünleşen ve 
İskele’yi en yalın haliyle hissetmeye 
imkan veren yaşam haliyle tasarlandı. 
Bu modern konutlar, 57.500 STG’den 
başlayan fiyatla satışa sunuldu.

Tatil aktiviteleri ve sosyal alan-
lar projenin ayrıcalıkları

İskele’nin en güzel noktasında 
inşa edilen Four Seasons Life Evleri 
projesinde, tatil yapmak isteyenlerin 
ihtiyaç duyabileceği tüm aktiviteler 
en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. 
Four Seasons Life projesi içerisin-
de, masmavi denizin verdiği huzur 
yanında, açık yüzme havuzu, kapalı 
yüzme havuzu, aqua park, bisiklet ve 
yürüyüş yolları, fitness, spa/masaj 

– güzellik merkezi, tenis, basketbol 
ve voleybol sahası, restoran, café, 
bar, root teras, beach bar, kids club 
ve daha birçok sosyal faaliyet alanı 
bulunuyor. Four Seasons Life Evle-
ri’nin engelli dostu olması da projeye 
ayrıcalık katıyor. Proje, ayrıca, 65,000 
metrekare peyzaj alanıyla huzur 
sunuyor.

Yatırımcıya kazanç fırsatı
Four Seasons Life Evleri, yatırım 

yapmak isteyenler için de büyük bir 
fırsat. Projede sadece konut değil, 
ticari alanlar da yer alıyor. Proje, 
mega gayrimenkul yatırımı yapmak 
isteyenlere kazanç imkanı sağlıyor. 
Four Seasons Life Evleri, lansmanın 
yapıldığı ilk günden bu yana yatırım-
cıların ilgisini çekti ve yüzde 30 ön 
talep aldı.

Sıradışı doğallığa 
sahip İskele Bo-
ğaz sahilindeki 
Four Seasons Life 
Evleri, yepyeni 
bir yıla girerken 
hayallerdeki ay-
rıcalıklı yaşamı 
gerçeğe dönüş-
türmek isteyenle-
ri bekliyor.
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‘Ekmek teknesi’ ve 
‘ekmek tahtası’

   Kıbrıs’ta eskiden her evde mutlaka taş 
fırın vardı… Odun ateşiyle yakılan fırında, 
yemekler pişirilir, ekmekler, peksemetler, 
zeytinli ve hellimli ekmekler yapılırdı.

   Marketlerden aldığımız ekmeklerin 
yanı sıra köy ekmeğinin yeri hâlâ farklıdır.

   Şimdi ekmek yapılırken teknolojiden 
yararlanılıyor. Ama birçok köy yerinde 
de Kıbrıs geleneği, kültürü de devam 
ettiriliyor.

   Eskiden hamur işleri yapılırken ‘ek-
mek teknesinde’ yoğrulurdu. Yoğrulan 
hamur da penevet denilen 12’li, 6’lı veya 
4’lü yuvarlak gözlerden oluşan ekmek 
tahtasına sıralanırdı. Ekmek tahtasının 
üzerindeki derin yuvarlaklık, ekmeğe 
şeklini verirdi.

   Zekai Altan’ın “Ada Mutfağımız” adlı 
kitabında ekmek yapımıyla ilgili bölümde, 
konu oldukça detaylı şekilde ele alındı. 
Altan’ın kaleminden ekmek yapımı anlatı-
mının bir bölümünde şöyle deniliyor:

   “Hamur yoğrulduktan sonra fırın 
yakılır. Fırın, kuru zeytin odunu ve çalı 
çarpıyla yakılır.

   Yanan fırının üst başında hava alması 
ve çalı çırpının yanması için bir delik 
vardır. Bir saatlik süre fırının ısınması için 
yeterlidir. Fırının ısındığını anlamak için 
içerisine bir avuç un atılır. Un, kahveren-
gi renk alırsa, fırın ısındı demekti. Veya 
fırının ağzındaki üst başlıkta beyazlanma 
varsa, fırının hazır olduğu anlaşılır.

  Isınan fırının içerisindeki yanmış olan 
çalı çırpı ve küller ile közler fırın demiri 
yardımıyla kenara çekilir. Bu işlemden 
sonra sirti olarak bilinen uzun bir sopa 
veya değnek üzerine sarılarak bağlanan 
harnıp dalları veya bir bez parçasıyla 
lengerdeki suya batırılıp ıslatıldıktan 
sonra fırının zemini köz, kül ve yanan çalı 
çırpıdan silinerek temizlenir.

   Sirtinin ıslatılarak fırının silinmesi 
de ekmeklerin sıcaktan yanmaması için 
yapılırdı.

  Temizlenen fırına ekmekler fırın kü-
reğiyle salınıri fırının ısısının kaçmaması 
için fırının tepesindeki delik ile fırının ağzı 
kapakla kapatılır. Pişen ekmekler fırın kü-
reğiyle alınır seleler üzerine yerleştirilip, 
üstü örtülür”. 

   Fırın küreği de ekmek teknesi ve 
ekmek tahtası gibi tamamen ahşaptan 
yapılırdı. 
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Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise düğün, 
sünnet töreni ve bayram gibi özel günlerde konuklarına ikram ediyor

Mis gibi 
kokusu 
ve tadıyla 
pilavuna

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN 

Kıbrıs kültürünün geleneksel 
lezzetlerinden birdir pilavuna… 
Mis gibi kokusu ve enfes lezzetiy-
le, vazgeçilmez bir tat…

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türk-
lerin ortak kültür zenginliklerin-

den bir olan çörek türü pilavuna, 
geçmişten günümüze her evde 
yapılan ve sevilerek tüketilen 
geleneksel bir hamur işi olarak 
biliniyor.

Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar 
paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise 
düğün, sünnet töreni ve bayram 
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Ayrelli’nin 
zamanı
geliyor!

Baharın rengi zümrüt yeşilidir. 
Bu renge katkısı olanlardan biri 
de kuşkonmaz. Sıcağı, kumu, 
nemi seven bu bitki, Kıbrıs’ta 
farklı Türkiye’nin çeşitli yörele-
rinde farklı adlarla anılır; kimi 
ayrelli der, kimi tilkişen der, 
kimi tilkikuyruğunu yakıştırır, 
kimileri de acı sarmaşık, kuş 
konmaz, keme dikeni, dilfilcan 
adlarını tercih eder. Dünyaysa 
onu ‘asparagus’ diye bilir. Bizde 
niye ayrelli sözlüklerde ipucu 
bulamadım. Doğrusunu bilen, 
bizi aydınlatsın!

Ayrelli aslında Kıbrıs mutfa-
ğının yabancısıdır. Kıbrıs’ta, 
Ege’de, biraz da Akdeniz’de 
damakları şenlendirir, o kadar. 
Makilerin koynunda yaşayan, 
ince, uzun boylu, yabani ayrelli-
leri pişirmeye bile gerek yoktur. 
Birkaç damla limon suyu, bir 
fiske tuz yeter.Ayrellinin geçmişi 
Antik Yunan’a dayanır. Ama o 
dönemde karın doyurmak için 
değil, şifa için yenirmiş. Çünkü 
o narin bitki bir ecza deposudur. 
100 gramında 20 kalori olduğunu 
da belirteyim ki bol bol yemeye 
niyetlenenler kızmasın.
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Up to
 50 months

 interest free 
payments

 plans

Outdoor Swimming Pool

Fitness Center,Spa CenterKids Swimming Pool and Water Slides
Barbecue Zone

Restaurant and Bar 
200m away from Long Beach 

Volleyball, Tennis & Basketball Court

Outdoor - Indoor Playground
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Ali Baturay / MARKAJ
alibaturay@yahoo.com

Üzerimize serilmiş bu ölü 
toprağını atmamız gerekiyor  

Ülke çok kötü yönetiliyor… Covid-19 
salgını nedeniyle ülkenin her zamankinden 
daha iyi yönetilmesi, daha itinalı olunması 
gerekirken, tam tersine felaket bir yönetim 
var. 

Bu ülke hiçbir zaman çok iyi yönetilmedi, 
şu ya da bu nedenle vasatı aşabilen hükümet-
ler olamadı, ülkede yaratılan kötü sistemi 
hiçbir hükümet bozamadı, tam tersine bu sis-
temin birer parçası oldular ama UBP- DP-Y-
DP Hükümeti gibisi de hiç görülmedi…

Çok kötü hükümetler de gördük ama bu 
azınlık hükümeti herhalde en kötüsüdür, 
çünkü bugünkü başbakan ve hükümeti, ne 
yaptığını bilmez, şaşkınlar ordusu gibidir. 

Covid-19’la mücadelede bir avuç sağlık 
çalışanının özverisiyle, vakalar konusunda 
çok kötü durumlara düşmedik ama pandemi 
ekibi de yoruldu. Daha ne kadar dayanabile-
cekler bilemiyoruz.

Hükümet pandemi mücadelesinde zafi-
yetler gösteriyor, vakalar yüksek seyrediyor, 
ölümlerde artış var. Üstelik Covid-19 dışı 
sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar baş 
gösteriyor.

Covid-19 dışı sağlık servislerinde sorun-
lar var, ameliyatlar yapılamıyor, ilaç eksik-
liği yakıcı bir hal almaya başladı, bozulan 

cihazlar zamanında tamir edilemiyor, tam 
bir iflas hali var.

Günlerdir vatandaşlarımız PCR ve antije-
nin ücretli mi ücretsiz mi olacağı yönündeki 
tartışmalar, sürekli değişen kararlarla peri-
şan edildi. 

Başbakanın bir dediği bir diğer dediğiyle 
ve Resmi Gazetede yazılanlarla çelişiyor, 
vatandaş sürekli değişen veya pratikte uygu-
lanamayan kararlarla çıldırmış durumda.

Ekonomik olarak ülke dibe çöktü, son za-
manlarda çek yasağına girenlerde yüzde 40 
artış olduğu açıklandı, işyerleri kapanmaya 
devam ediyor, ayakta durmaya çalışanların 
dayanacak gücü kalmadı, işsiz kalan emek-
çiler artıyor.

Bu konularda hükümetin hiçbir çalışması, 
hazırlığı yok. Tüm kesimler kaderiyle baş 
başa bırakılmış durumda…

Üstelik hükümet asgari ücreti de bir türlü 
belirleyemedi… Her zaman olduğu gibi ih-
mal edilen taraf özel sektördeki emekçi halk 
oluyor.

Yine özel sektörü ilgilendiren sosyal si-
gorta prim desteği de kaldırıldı. Başbakan, 
tepkiler üzerine “devam edecek” dedi ama 
hiçbir sonuç alınmadı. 

Prim desteğinin kaldırılması, emekçileri 

vuracak; ya işveren tarafından işten çıka-
rılacaklar ya da yatırımları yapılmayacak. 
Hükümet aslında prim desteğini kaldırmakla 
emekçiyi vurduğunun farkında bile değil. 

Öte yandan hemen her şey pahalı oluyor, 
hükümet pahalılığı engelleyeceğine tam ter-
sine devlet eliyle zamlar yapıyor. Hayat git-
tikçe daha da zorlaşıyor.

Onca sorun içinde Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan başka havada… Ülke kan ağlar-
ken Cumhurbaşkanı, Türkiye’de gereksiz 
geziler yapıyor ve tuhaf demeçler veriyor.

Avrupa üniversitelerinde eğitim gören 
Kıbrıslı Türk gençler, ülkeden çıkarken de 
gelirken de sorunlar yaşıyor. 

KKTC’de yapılan Covid-19 aşıları yurt 
dışında geçersiz sayılıyor, halen Kıbrıs 
Cumhuriyeti aşı sistemiyle uyumlaşma ya-
pılamadı ama cumhurbaşkanı bu konularla 
ilgileneceğine Rum liderle diyalog kuracağı-
na ülkede bile yok, geziyor. 

Öte yandan hellim tescili gibi hayati bir 
konuda KKTC halen hazır değil, hazır ola-
cak gibi de görülmüyor. 

Başbakanın da aklı kurultayda, ülkeyle 
ilgilenecek hali yok, zaten ilgilenir gibi yap-
tığında da ne yaptığı anlaşılamıyor. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 

isteyerek sorunların içine batırılıyor, itibar-
sızlaştırılıyor. Yıllar sonra elektrik kesintile-
ri yapılıyor, eski günlere döndürüldük… 

Günlerce tüp gaz bulunamadı bu ülkede…
Ancak her konuda beceriksiz, başarısız 

olan azınlık hükümeti halen atamalar yapı-
yor, kurumlara partizanca istihdamlar yapı-
lıyor.    

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet, el birli-
ğiyle ülkeyi uçuruma sürüklüyor… Kıbrıs 
sorununu adeta çıkmaz sokağa soktular, ül-
keyi çözülemeyen sorunlarla boğdular…

Ülke insanı umutsuzluğa, çaresizliğe sü-
rüklendi… İşin kötü tarafı bu umutsuzluk, 
toplumsal muhalefeti de darbeledi. Halbuki 
bu yapılanlara ciddi tepkiler koyup, bir umu-
dun olduğunu, bu kör kuyudan çıkış yolu ol-
duğunu göstermek lazım. 

   Peki bunu kim yapacak? Halka gerçek 
güç olduğunu kim gösterecek, kim öncülük 
edecek? İşte bu konuda siyasi partilere, sen-
dikalara, diğer tüm sivil toplum örgütlerine 
büyük görev düşüyor.

   Artık üzerimize serilmiş bu ölü toprağını 
atmamız gerekiyor. Bunu bir gelecek olan 
bir süper güç yapacak değil, biz vatandaşlar 
yapacağız… Bunu yapmamız, umut kapısını 
aralamamız gerekir. 
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Müziğin saf sesi; plaklar
Plaktan dinlediğim şarkıların, en 

saf müzik olduğunu düşünürüm… 
Seslerin yankılanarak, hafif cızırtılarla 
kulağa gelişi, insanın ruhuna işliyor.  

   Son yıllarda herkesin plaklara gös-
terdiği ilgi arttı. Sinema filmlerinin de 
buna ön ayak olduğunu kesin.   

  Antikacılardan pikap almaya gi-
denler arttı hatta yeni üretim pikaplar 
raflarda yerini almaya başladı. 

  Plaklarda seslerin net duyulma-
sının nedeni, kayıtların dijital değil 
analog olarak yapılıyor olması. Ana-
log kayıtlarda her bir enstrümandan 
çıkan nota, kulağımıza hakkıyla ulaşı-
yor. Hiçbir ses diğerine karışmıyor. 

   Plakların arşiv değeri çok yük-
sektir. Eski bir teknolojinin taş gibi 
ayakta duran örnekleri olan plaklar 
çok ciddi arşiv objeleridir. Değerleri 
baskılarından yıllar sonra bile artma-
ya devam eder. Plak durduğu yerde 
değerlenir ve bir altın gibi parlar.

   Gramafon ve taş plaklardan sonra 
“TK 23 Grundig’” markalı teypler 
hayatımıza girdi. Mobilyalı müzik 
dolapları, tilt salonlarında para atınca 
çalışan otomatik plak dolapları, 
otomatik pikaplarda üst üste konup 
kurulan 45’lik, 33’lük LP’ler…

   Bizim evimizde de radyo, kaset 
çalar ve plakçaların bir arada olduğu 

bizim teyp çalar dediğimiz, müzik 
dolabımız var. Plakçaların iğnesi 
kırıldığından, o nostaljik şarkıları 
plaktan dinleme fırsatım olmadı. Ama 
anılar bir anda peşi sıra geldi aklı-
ma… Küçükken, mikrofonu kasetça-
lar yerine takıp, kasetlere ses kaydı 
yapardık kardeşimle… Şiir okurduk, 
şarkılar söylerdik hatta kendimizce 
düet yapardık… 

   Nostalji olmuş artık antika dediği-
miz değere ulaşmış eşyalarda biriken 
anılarımız, eminim ki hepimiz için 
çok çok değerlidir. Bu nedenle, bu 
tarihi değere sahip eşyalara daha çok 
sahip çıkmamız gerekiyor. 

  Nostaljik, geçmiş yılları anlatan, tarihi değeri olan birçok eşyaya büyük önem veriyorum. An-
cak benim için en paha biçilmez olanı plaklar, plakçalarlar ve gramofondur…



ARALIK 2021

23

Facebook.com/NorthCyprusUK         ReklamNorthCyprus
UK

ARALIK 2021

22

Facebook.com/NorthCyprusUK         Haber NorthCyprus
UK

K
ıb

rı
sl

ı

ü
n

lü
le

r

İbrahim Üçfırtına… 
   Haringey’deki Cyprus House’un işlet-

mecisi… Kıbrıs yemeklerinin ve mezelerinin 
ustası… 

   Üçfırtına, 1973 yılında Limasollu an-
ne-babanın çocuğu olarak Limasol’da doğar. 
Daha bebek sayılacak yaşta toplumlararası 
çatışmalar nedeniyle ailesiyle birlikte Güzel-
yurt’a göç etmek zorunda kalır. 

   Çocukluğu Güzelyurt’ta geçer. Kurtuluş 
İlkokulu’nu tamamladıktan sonra Şht. Tur-
gut Ortaokulu’na gider ancak bazı sebepler-
den dolayı okulu bitiremez ve ayrılır. 

   Bir süre oto elektrikçide çalışır ve daha 
sonra askere gider. İki yıllık askerlik görevin-
den sonra birçok genç gibi onun da iş soru-
nu olur. Bulduğu işler onu tatmin etmeyince 
geleceğini Londra’da kurmaya karar verir. 

   Üçfırtına, 1995 yılında Londra’ya gelir. 
   Londra’da inşaat işleriyle uğraşır bu 

arada 1996 yılında evlenir. Evliliğinden 3 
oğlu olur. Londra’ya geldikten bir süre sonra 
kendi inşaat şirketini kurar ancak onun baş-
ka bir tutkusu daha vardır. Müzik… 

   Fırtınalar Müzik Grubu’nun kurucusu 
olarak çok sayıda düğün, balo ve doğum 
günü etkinliklerinde boy gösteren Üçfırtı-

na, 2012 yılında bu tür etkinlikleri kendisi 
organize etmeye başlar ve böylece yemek 
sektörünün içine iyice girmiş olur.

   2016 yılında Leyton’daki ünlü Cyprus 
Meze Bar’ın işletmesini alır. Kıbrıs’a özgü 
meze ve yemekleri ile hem Kıbrıslı Türklerin 
hem de farklı milletlerden insanların beğeni-
sini kazanır. 

   Pandeminin başladığı döneme kadar 
çalışmalarını sürdürür ancak İngiltere’deki 
her işletme gibi İbrahim Üçfırtına’nın işleri 
de Covid-19’dan etkilenir.

   Pandeminin rahatlaması ile birlikte Ha-
ringey’deki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nin 
altındaki Cyprus House’un işletmesini alır. 
Burada da Kıbrıs lezzetlerine önem verir. 
Cuma ve cumartesi günleri müzikli eğlen-
celer düzenler. Özellikle yaptığı fırın kebabı 
büyük beğeni kazanır. Restoranın içinde 
yaptığı düzenlemeyle orayı kültür evine çe-
virir.  İbrahim Üçfırtına, restoranını evi gibi 
görüyor, burada eşi ile çocukları da kendisi-
ne yardımcı oluyor.  26 yıldır yaşamını Lond-
ra’da sürdüren Üçfırtına, Kıbrıs ile bağını da 
sıkı tutuyor. Fırsat bulursa Kıbrıs’ta da bir 
restoran açmayı düşünüyor. Sık sık Kıbrıs’ı 
ziyaret ediyor.

Londra’da Kıbrıs’ın 
tatları ondan sorulur; 

İbrahim 
Üçfırtına
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Dünyanın her yerinde doğada yüzyıllardır 
kullanılan sopa, insanoğlunun yol arkadaşı ve 
dayanağı olarak biliniyor. 

Kıbrıs’ta ise sopaya topuz deniliyor. Çoban-
lar başta olmak üzere avcılar ve doğa yürüyü-
şüne çıkanların genellikle kullandığı topuz, 
yüzyıllardır süregelen bir geleneğin ürünü. 
Kıbrıslılar arasında daha çok topuz olarak 
bilinen bu ağaç çubuğun önemi büyük. 

Çobanların kullandığı topuz, sadece 
havyaları gütmek için değil, aynı zamanda 
koruyucu özelliğiyle biliniyor.

  Genellikle avcılar ve dağ yürüyüşüne çı-
kanlar, kendini güvenceye almak için eline bir 

topuz ya da değneğe başvurur. Topuz, adeta 
bir dayanaktır. 

Dağlık alanda ya da doğada yabani hayvan 
ya da yılana karşı savunma amacıyla taşınan 
topuz, tehlikeden koruyucu ve engelleyici bir 
savuma aracı oluyor. Topuz, aynı zamanda 
doğada yürüyüş sırasında ya da dağlık alanda 
yokuş yukarı çıkarken bir baston gibi destek 
almak amacıyla kullanılıyor. 

Topuz, yabani zeytin ya da yabani harnup 
ağacının yaş dalı kullanılarak geleneksel 
yöntemlerle yapılıyor. 

Topuzun kabuğu bıçakla kazındıktan sonra 
sıcak şiş ile dağlanıp şekiller yapılıyor.

Çobanlar, avcılar ve dağ yürüyüşüne çı-
kanların doğadaki dayanağı olan topuz, 
Kıbrıs’ta süregelen bir geleneğin ürünü

Doğadaki 
dayanağımız 
‘Topuz’
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El emeği göz nuru ürünler her 
zaman değerlidir…

Yeteneğini ve becerisini kullana-
rak evde farklı üretim alanlarında 
ürün ortaya koyan birçok kişi, hem 
vaktini değerlendiriyor hem de büt-
çesine katkı sağlıyor.

23 yıllık öğretmen Utku Altınka-
lem’in üretim serüveni Covid-19 
pandemisi döneminde evde kaldığı 
sürede başladı… Altınkalem, punch 
tekniğini kullanarak üretmeye 
başladığı çanta, yastık, cüzdan ve 
telefon kılıfı gibi tasarımlar beğeni 
topladı.

Facebook ve Instagram’da @pun-
chofutkus hesabı aracılığıyla sipariş 
alan ve ürünlerini sergileyen Utku 
Altınkalem, üretmeye nasıl başladı-
ğını ve tasarımlarını North Cyprus 
UK’e anlattı.

“Punch tekniğini öğrendim 
ve ilk işim yastık yapmak oldu”
Ürünlerini Covid-19 pandemisi 

döneminde yapmaya başladığını, 
zaten ilkokul çağlarından bu yana 
annesi sayesinde el işlerine merakı 
olduğunu söyleyen Altınkalem, 
“Pandemi döneminde evde kaldı-
ğımız günlerde sosyal medyada 

gezerken bir tanıdığımın sayfasında 
bu ürünlerin yapılışını gördüm. 
Sonra araştırma yapmaya başladım 
ve punch tekniğini öğrendim. İlk 
ürünüm olan yastığı, çok yakın bir 
arkadaşıma doğum günü hediyesi 
olarak verdim. Bu yastığı, her gören 
beğenmiş. Neden bir sayfa açmıyor-
sun? denilince Facebook ve Instag-
ram’da hesap açtım ve yolculuğum 
başladı” dedi.

Kişiye özel yastık, cüzdan, 
çanta ve telefon kılıfı üretiyor

Utku Altınkalem, ilerleyen süreçte 
cüzdanın da kullanışlı olduğu 
gerçeğinden hareketle, bu ürünü de 
yine punch tekniğiyle tasarlamaya 
başladığını söyleyerek, birçok kişi-
nin sevdiklerine hediye etmek için 
sipariş vermeye başladığını belirtti. 

Yastık ve cüzdanın yanı sıra çanta 
ve telefon kılıfı gibi kişiye özel ürün-
ler tasarladığını ifade eden Altınka-
lem, “Müşterilerim hayal ediyor ben 

de gerçekleştiriyorum” dedi.
Altınkalem, ürünlerinde genelde 

punch iğnesiyle işlenen yün ya da 
koton iplikler kullandığını, bazı ince 
iş isteyen motifleri dikiş iğnesiyle 
yaptığını kaydederek, “Ürünlerimin 
olmazsa olmazı, taş ve boncuklardır. 
Süslü ve parlak şeylere bayılıyorum. 
Bu nedenle her ürünüme mutla-
ka parlak bir taş işliyorum” diye 

konuştu.

“Her ürün, diğerinden farklı, 
özel ve değerli”

Çanta ya da yastık gibi ürünler 
yaparken 3 gün gibi süreye ihtiyacı 
olduğunu söyleyen Altınkalem, ürü-
nün büyüklüğüne göre bu sürenin 
daha kısa olabileceğini belirtti.

Altınkalem, üretmenin kendisine 

Punch tekniğiyle 
kişiye özel tasarımlar

büyük zevk verdiğinin altını çizerek 
şöyle devam etti:

“Yakın çevrem, bu işe başladı-
ğımda kısa sürede vazgeçeceğimi 
düşünmüştü. Ancak öyle olmadı. 
Ürünlerimdeki motifler aynı olsa da 
mutlaka bir öncekinden farklı bir 
ürün ortaya çıkıyor. Tamamladığım 
ürüne baktığım an yüzümdeki gü-
lüşü görmeniz gerekiyor. Adeta bir 
çocuk gibi seviniyorum.

Hep olumlu yorumlar aldım ve 
almaya devam ediyorum. Ürünlerim 
el ürünü olduğundan çok değerli 
görülüyor”.

Öğretmenlik mesleğini sürdürür-
ken el işi ürünler tasarlayarak boş 
zamanında kendine yeni bir uğraş 
yaratan Utku Altınkalem, kendisini 
anlatmasına fırsat veren North Cyp-
rus UK Gazetesi’ne teşekkür etti ve 
şunları ekledi: 

“Günlük hayatın yoğun temposu 
nedeniyle bazı değerlerimizi unut-
mak zorunda kalıyoruz. El emeği 
olan ürünlerim, kişilere değerli 
hissetme duygusunu fazlasıyla 
sunuyor. Düşünün, maliyeti yüksek 
olmayan, size özel ve kimsede ol-
mayan bir ürüne sahip oluyorsunuz. 
Bundan daha güzel bir şey olabilir 
mi?”
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Çikolata tutkusunu hünerli 
elleriyle birleştiren Nejla Coşaner, 
kendi markasını yarattı ve Ryu Mini 
Chocolate, Coffee and Art Shop’u çi-
kolata severlerin hizmetine sundu.

Birbirinden lezzetli ve doğal 
içerikli butik çikolatalar üreten 
Coşaner’in hem atölye hem de mini 
shop olarak hizmet veren mekanı, 
Girne çarşısında yer alıyor.

Mutfak tutkusu ve üretim 
hevesi, küçük yaşta başladı
Genç bir girişimci olmasının yanı 

sıra pasta ve çikolata şefi olan Nejla 
Coşaner, küçük yaştan itibaren 
mutfakta vakit geçirmekten, yeni 
ürünler yaratmaktan büyük keyif 
aldığını ve hayatına bu şekilde yön 
vererek GAÜ’de Gastronomi üzerine 
eğitim gördüğünü belirtti. 

Eğitimi sonrası pasta ve çikolata 
şefi olan Coşaner, elinin lezzetine 
güvenerek önce özel siparişler alıp 
evinde çikolatalar üretip sattığını 

daha sonra bir çikolata atölyesin-
de çalışıp kendini geliştirdiğini ve 
sonunda kendi işini kurmaya karar 
verdiğini söyledi. 

Coşaner, işletmesini, insanların 
kolay ulaşabileceği ve kısa bir so-
luk alıp işine ya da alışverişine de-
vam edebileceği bir yerde açmaya 
karar verdiğini ifade ederek, Girne 
çarşısında Girne Belediyesi Sanat 
Galerisi’nin 50 metre ilerisindeki 
Cengizhanlı Sokak’taki bir dük-
kanı ailesi ve dostlarının yardımı, 
desteğiyle Ryu Mini Chocolate, 
Coffee and Art Shop adıyla hizmete 
açtığını belirtti.

Çikolatalar, tamamen 
el yapımı ve doğal 
içeriklerle üretiliyor
Nejla Coşaner, üretmenin ken-

disini her zaman mutlu ettiğini ve 
ürettiklerini insanlarla paylaşma 
hevesi içerisinde olduğunu belirte-
rek, Ryu Mini Shop’un hayalindeki 
butik çikolatacı dükkanı olduğunu 
ifade etti. 

   El yapımı ve doğal içeriklerle 
üretilen artisan çikolatalar yapan 

Coşaner, çikolataya yakışan kahve-

yi de sunumlarına eklediğini anlattı.

    Coşaner, Ryu Mini Shop’u 

ziyaret edenlerin çikolata tadımı 

yaparken kahve tüketebildiğini 

belirterek, bunun yanında genç ve 

Çikolata şefi Nejla Coşaner, Girne’de ‘Ryu Mini Chocolate, Coffee and 
Art Shop’u çikolata severlerin hizmetine sundu

Çikolatada kendi 
markasını yarattı

yetenekli kişi-
lerin el emeği 
ürünlerinden 
de satın alabil-
diğini kaydetti.

Şekersiz, 
glütensiz ve 

vegan çikola-
talar da var
Ürünleri 

hakkında 
bilgiler veren 
Nejla Coşaner, 
beyaz çikolata 
siparişlerinde 
ürün içerisinde 
daha çok Antep 
fıstığı ya da 
badem tercih 
edildiğine, süt-
lü çikolata sipa-
rişlerinde ise 
salted caramel 
ve kahve seçe-
neğinin önde 
gelen tercihler 
olduğuna, 
bitter çikolata 
siparişlerinde 
de portakallı ve 
viskili seçenek-
lerin en çok 
tercih edilenle-
rin başında gel-
diğine dikkat 
çekti.

Klasik lez-
zetlerden farklı 
olarak özel lez-
zetler yaratma-
yı da sevdiğini 
söyleyen Coşa-
ner, şekersiz, 
glütensiz ve 
vegan çikolata-
lar da ürettiğini 
belirtti. 

Coşaner, 
ayrıca kişiye 
özel yenile-
bilir fotoğraf 
baskılı çikola-
talar ürettiğini 
ifade ederek bu 
ürünlerin ilk 
günden itiba-
ren çok sevildi-
ğine işaret etti.

Coşaner, 
sipariş vermek 
isteyen çikola-
ta severlerin, 
kendisine Ryu 
Chocolates’e 
ait Instagram 
ve Facebook 
hesaplarından 
ulaşabileceğini 
kaydetti.
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Bu ayki Nostaljik Kıbrıs sayfamızın 
konusu, 1960’lı ve 1970’li yılların Kıb-
rıs’ı… Sayfayı oluştururken, ülkemizin 
farklı köşelerinden sizler için derlediğim 
fotoğrafları seçtim. Bahsi geçen yıllar, 
Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşu, yıkılışı, 
1963 sonrasındaki toplumsal mücadele 
yılları ve 20 Temmuz 1974 gibi Kıbrıs’ın 
zor dönemeçlerine tanıklık etti. 

Buna rağmen, insan ilişkileri ve yok-
luklar içerisinde, mutlu olunabileceği 
bakımından, bu sayfada sürekli vurgu-
ladığım, ‘’ Eskiye Özlem Yeniye Sitem ‘’ 
dedirtiyor… Günümüzde ev, araba, cep 
telefonu ve teknolojinin getirdiği tüm 
yeniliklere sahip olan insanoğlu, nostalji 
tadındaki insan ilişkilerini, gece masal-
larını, sohbetleri, komşulukları, bayram-
ları, aile ilişkilerini, kısaca bir daha geri 
gelmeyecek geçen yılları özlüyor.

Fotoğraflarda, Adamızın farklı nok-
talarındaki geçmiş zaman nostaljisini 
yansıtıyor…

.
Hazırlayan: Hasan KARLITAŞ
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Kuzey Kıbrıs’ın tek şiir festivali…  

Fikret Demirağ 
şiirleriyle anıldı

Hasan KARLITAŞ 
1940 Lefke doğumlu, şair Fikret Demirağ 

ölümünün 11. yılında Lefke ve Bademliköy’de 
düzenlenen etkinliklerle anıldı. 

27 Kasım’da Lefke’de buluşan Demirağ 
sevenler, şairin doğduğu eve yürüdü, bahçe-
sinde şiirler okudu. 

Lefke Turizm Derneği merkezinde, Kıbrıslı 
Türk ve Kıbrıslı Rum 40 şairin şiirleriyle katkı 
koyduğu, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiy-
le Tamer Öncül ve Maria Siakalli tarafından 
hazırlanan “Kıbrıs Barış Şiirleri” kitabının 
tanıtımı yapıldı, “Fikret Demirağ Şiir Odası” 
ziyaret edildi. 

Festivalin, bu seneki teması; “Kardeşim Ba-
rışı Ne zaman Yapacağız?” olarak belirlendi…

28 Kasım’da da Uluslararası Fikret Demirağ 
Şiir Festivali, Bademliköy Şiir Tepesi’nde, 
müzik ve şiir dinletisi ile sona erdi.

Etkinliğe, sanatseverlerin yanı sıra Fikret 
Demirağ’ın eşi ve ailesi de katıldı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Top-
lum İş Başında VI. Hibe programı tarafından 
finanse edilen, Lefke Turizm Derneği, Doğa 
Dostları Derneği tarafından yürütülen “İki 
Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi” kapsa-
mında düzenlenen anma günü, Kıbrıs Sanatçı 
ve Yazarlar Birliği, Lefke Belediyesi, Lefke 
Avrupa Üniversitesi ve Bademliköy Muhtarlığı 
tarafından da desteklendi.

Bu seneki festivale, Mustafa Tozakı, Türki-
ye’den katılan Ulaş Biçer ve Grup Sol Anah-
tarı,  Fikret Demirağ besteleri ve müzikleri ile 

katkı koydu. Etkinlik bitiminde, geleneksel 
fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fikret Demirağ’dan iki şiir

Uzun Gurbetlerden Dönem 
Yaşlı Akdenizlinin Son Şiiri

   Ömrümün yarısına mührünü vurdu gurbet
   Dünyada topraksız kök gibi dolaştım
   Artık yurduma ölmeye döndüm…
   Portakallar ve zeytinler
   Karışsın diye gözlerime
   Yasemin kokuları gövdeme sokulsun 
   da bedenim öyle çürüsün…
   
Bir Sabah Sevgiyle Uyandır Beni

   Acımın alnından öperek uyandır bir sabah 
beni

   dışarda güneşi ve baharı yağarken yağ-
mur.

   Yüreğimde bir müzikle uyandır beni
   tüy parmaklarını ağrıyan yerlerimde 

gezdir.
   Saçlarımdan zamanı geçirerek uyandır bir 

sabah.
   Sen günün şiiri ol, ben şarkını besteleye-

yim.
   Sen narin bir nar fidanı gibi salın rüzgarda
   ben yanında yaralı bir dize gibi durayım.
   Aşk ve Şiirle barışan bir dünyaya uyandır 

bir sabah beni.

Saint Sophia 
Cathedral 
(Selimiye 
Mosque)
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Get to the life of your 
dreams in 2022

Four Seasons Life Houses, located on the coast of Iskele Boğaz with its extraordinary naturalness, 
await those who want to turn the privileged life of dreams into reality as they enter a brand-new year.

Four Seasons Life II is the perfect 
address for those looking for life by 
the sea and is located among the 
unique shades of blue and mag-
nificent nature in the Iskele Strait, 
awaiting new hosts and investors in 
the new year.

Four Season Life Houses is a project 
created by Four Vision Development 
and established by combining the 
experience, knowledge of Noyanlar 
Group of Companies, Döveç Group 
of Companies, Recaioğlu Group, and 
Tunalı Group, who are the well-es-
tablished construction companies in 
Northern Cyprus, designed with an 
innovative vision and high standards.

  Natural beauty and a comfor-
table living

 Four Seasons Life Houses, built on 
a land of 162.000 square meters, on 
the seafront of the unique coastline 
of the Iskele region, and consisting 
of 748 houses, were designed in 
a way of life that integrates with 
the natural geography it is located 
in and allows you to feel İskele in 
its simplest form. These modern 
residences are offered for sale with 
prices starting from 57,500 STG.

 Holiday activities and social are-
as are the privileges of the project

  In the Four Seasons Life Houses 

project, which was built at the most 
beautiful point of İskele, all the ac-
tivities wished for to have a holiday 
were thought out to the very smal-
lest detail. Within the Four Seasons 
Life project, besides the tranquil-
lity of the deep blue sea, outdoor 
swimming pool, indoor swimming 
pool, aqua park, bicycle and walking 
paths, fitness, spa/massage - beauty 
centre, tennis, basketball and volley-
ball courts, restaurant, café, bar, roof 
terrace, beach bar, kids club, and 
many other social activity areas. The 
fact that Four Seasons Life Houses is 
disabled-friendly also adds privilege 
to the project. The project also offers 

tranquillity with its 65,000 square 
meter landscape area.

Provides great earning oppor-
tunities for investors

 Four Seasons Life Houses are 
also a great opportunity for those 
who want to invest. The project 
includes not only residential but 
also commercial areas. The project 
provides income opportunities 
for those who want to invest in 
mega real estate. Four Seasons Life 
Houses has attracted the attention 
of investors since the first day of its 
launch and received a 30 percent 
pre-order.
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Saint Sophia Cathedral 
(Selimiye Mosque)

The largest, most magnificent sanctuary in Cyprus;

Selimiye Mosque, historically known 
as Hagia Sophia Mosque or Saint Sop-
hia Cathedral…

  This historical place in Nicosia is 
the old Catholic cathedral.

  The Cathedral is considered the 
largest, most magnificent place of wor-
ship and the most important Gothic 
architectural monument in Cyprus. 
It was built over a Byzantine church 
called Hagia Sophia.

  Its construction began in 1208 by 
the Latin Archbishop Eustorge de Mon-
taigu, and in 1326 the cathedral was 
consecrated and opened to worship.

  The coronation ceremonies of the 
Lusignan kings were held here, as 
it was the most important church in 
Cyprus.

  The structure was looted by the 
Genoese in 1373 and by the Mamluks 
in 1426 and was damaged in several 
earthquakes.

  As a result of the earthquakes in 
1491, the eastern part of the Cathedral 
was destroyed and repaired by the 
Venetians, while the tomb of an old 
Lusignan king (Hugh II) was exposed. 
A golden crown was found on the head 
of the corpse, which was intact, and 
gold objects and documents were 
found on it.

  Built by French architects and mas-
ters, the cathedral is a very fine examp-
le of medieval French architecture. The 
cathedral begins with a monumental 
gate. The stone carved windows above 
the door are a unique example of Go-
thic art. The minarets of the mosques 
were placed on top of the unfinished 
bell towers on both sides of the entran-
ce by the Ottomans. The interior of the 
cathedral consists of three aisles and 
six side chambers. It contains small 
temples. Of these, St. Nicholas (Santa 
Claus), the Virgin Mary and St. Dedica-
ted to Thomas Aquinas.

  The part of the mosque known as 
the women’s section was used as a 
treasury in the past. st. Many Lusignan 
nobles and kings are buried inside 
Sophia. Their marble tombstones still 
form part of the floor covering. Since 
these stones were under mats and rugs 
and shoes were not worn inside the 
mosque, the writings and pictures on 
them remained in good condition.
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Queen of Plumbers; Hatice Hasan

After working as a plumber for 15 years, she started her own company and hired 
female plumbers. Today, she is the CEO of a very large plumbing firm called 

Stopcocks Women Plumbers and provides employment to around 150 women.

A Turkish Cypriot who was in the “List of 
Honor” of Queen Elizabeth II and received 
The Most Excellent Order of British Empire 
(MBE); Hatice Hasan….

  Known in England as Hattie Hasan.
  After 8 years of teaching, Hatice Hasan 

quit and went to courses to become a 
plumber. Hatice Hasan, who started to 
work as a plumber after receiving the 
necessary documents, said that she had 
difficulties in finding a job because she was 
a woman at first, but later she overcame 
this problem.

  After working as a plumber for 15 years, 
she started her own company, especially to 
employ female plumbers.

  Today, she is the CEO of a very large 
plumbing firm called Stopcocks Women 
Plumbers. This firm currently employs 
around 150 female plumbers.

  Hatice Hasan also wrote a book called 
“The Joy of Plumbing: A Guide to Living 
the Life You Really” in 2011. In this book, he 
both presented sections from his own life 
and gave important clues about plumbing.

  Hatice Hasan, who has been in this 
profession for more than 30 years, is the 
eldest child of a Turkish Cypriot family 
with five children. Today he is now over 60 
years old. He says he occasionally visits 
family members in London and Cyprus. He 
mostly lives outside of London.

  Hatice Hasan, who said that the 
plumbing business can seem difficult for 
women, said, “We, too, have smaller and 
more delicate hands than men. We can do 
finer things better,” he said.

  Hatice Hasan said that the MBE Honor 
award given to her by the Queen in 2020 
was a surprise, but she was honored to re-
ceive such an award. Hasan said, “It means 
that our work has attracted attention and 
the importance we give to women has been 
appreciated.”

  Hatice Hasan, who said that she could 
not go to Cyprus very often and that she 
would like to go more from now on, noted 
that she wanted to improve her relations 
with the Turkish Cypriot community living 
in England.
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