DATÇA

SAYI

16

İmtiyaz Sahibi
Setur Servis Turistik A.Ş. adına
Ahmet Sönmez

İZLANDA

Yayın Direktörü (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
Derya Gülünay

Genel Yayın Yönetmeni

MARDİN

Ayşe Balkaş Tuncel

Editör
Melis Öztürk

Kültür Sanat Köşesi
Sibel Çorbacıoğlu Güner

Yapım
Yazı İşleri Müdürü
Sinem Kartal

Yazı İşleri
Çağdaş Ekin Şişman
Sinem Kartal

Tasarım
Duygu Şenalp
Can Karakurt

STOCKHOLM

Yayın Koordinatörü
Sümer Başar Caka

Baskı
RENK MATBAASI
Mevlevihane yolu No: 2 Davutpaşa-İstanbul 34020
Telefon: 0 212 612 11 27
Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar
kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

setur.com.tr

”Denize inmek medeniyetin şiarıdır.”
Mustafa Kemal Atatürk

ÖNSÖZ

Mevsimlerin en güzelinde gidebileceğiniz en iyi destinasyonları
sizler için derledik. Festivaller, antika pazarları, dalış rotaları, antik
şehirler… Hepsi 16. sayımızda sizlerle.
Bu yaz tercihiniz eğlenmekten yana ise hem dünyada hem de ülkemizde gerçekleşecek festivalleri
‘Etkinlikler’ köşemizden takip edebilirsiniz. Size hitap eden bir festival yazınızı unutulmaz kılacak…
Bu yaz rotanızı Bozcaada’ya kırdıracak cinsten festivaller de yine bu köşemizde.
Ülkelerin ve şehirlerin bilinmeyen yönlerini tanıtacağız. İzlanda’nın kuzey ışıklarından öte güzelliklerini,
Roma’nın ve İstanbul’un anı kokan tezgâhlarını, Gökova’nın Sadun Boro’sunu birlikte keşfedeceğiz.
Gezdiği her yeri bir öyküye dönüştüren Sunay Akın’la oyuncakların dünyasında gerçekleştirdiğimiz
keyifli söyleşimiz de bu sayıda sizlerle olacak. Ayrıca yepyeni bir köşemiz var! Bu sayıdan itibaren
Kültür-Sanat köşemiz ile sezonun etkinliklerinden haberdar olabilir, sizler için seçtiğimiz kitaplara
göz atabilir ve konuklarımızla yaptığımız birbirinden keyifli röportajları okuyabilirsiniz. Bu sayımızda
İstanbul’un dünden bugüne deniz ile olan ilişkisini, ‘İstanbul’da Deniz Sefası’ sergisinin küratörü Prof.
Dr. Zafer Toprak’tan dinleyeceğiz.
Zevkle okuyacağınız söyleşilerin, şehirlerin ve ülkelerin ilginç hikâyelerinin yer aldığı bu sayımız sizin
için de iyi bir rehber olacak. Renkli, eğlenceli ve keyifli bir yaz geçirmeniz dileklerimizle…

Derya Gülünay
Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
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DÜNYA
Festivalleri
Lollapalooza
2-5 Ağustos

Sziget
8-15 Ağustos

Chicago, ABD

Budapeşte, Macaristan

Arctic Monkeys
İlk kez 1991’de düzenlenen
Lollapalooza, başlangıcından itibaren
Avrupa, Güney Amerika ve ABD’de
birçok farklı şehirde düzenleniyor.
Bu sene Chicago’nun merkezinde,
Michigan Gölü’ne bakan Grant
Park’ta düzenlenecek olan festivalde
sahne alacak Bruno Mars, Arctic
Monkeys, The Weeknd, Travis Scott
gibi isimler, müzik severlere dört
gün boyunca unutamayacakları bir
festival deneyimi yaşatacak.
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Øya
7-11 Ağustos
Oslo, Norveç
Norveç, yaz sıcağından bunalanlar
ancak bir festivale katılmak isteyenler
için ideal bir adres... Norveç’in
Oslo kentinde 7-11 Ağustos'ta
düzenlenecek Øya festivali, Kendrick
Lamar, Arctic Monkeys, Lykke Li,
Arcade Fire, Patti Smith, Fever Ray,
St. Vincent, Charlotte Gainsbourg gibi
isimlerden oluşan sahnesiyle müzik
tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği
bir etkinlik vadediyor. Alternatif müzik
sevenlerin yakından takip ettiği
festivalin ana teması ise 'rahatlamak
ve huzur'...

Avrupa’nın en büyük kültür ve
müzik festivallerinden biri olan
Sziget bu yıl yaklaşık 500 bin kişiyi
'Özgürlükler Adası'nda bir araya
getirecek. 8-15 Ağustos tarihleri
arasında düzenlenecek festivalde
Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del
Rey, Mumford and Sons, Dua Lipa,
Kygo ve Arctic Monkeys gibi
yıldızların yanı sıra, Türkiye'den
Ezhel ve Baba Zula da
sahne alacak. Budapeşte'nin
harika manzarası eşliğinde müziğin
yanı sıra çeşitli etkinliklerle de
zenginleştirilecek olan festivalde 7
gün boyunca eğlence
dorukta olacak.
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Dünyada Neler Oluyor?
Dünyanın her bir köşesinde farklı bir eğlence!
Gelin yaz aylarında dünyayı kasıp kavuracak festivallere birlikte bakalım!

La Tomatina
29 Ağustos
İspanya

Edinburgh Fringe
3-27 Ağustos
İskoçya
İskoçya’da düzenlenen ve 1947'de
başlayan festival, zamanla kocaman
bir sanat etkinliğine dönüştü,
dünyanın çeşitli yerlerinde taklit
edildi. 3-27 Ağustos'ta düzenlenecek
olan festivale bu yıl da Avrupa'nın
çeşitli yerlerinden tiyatrocular,
oyuncular, komedyenler, müzisyenler
katılacak. Bugüne kadar acemilerle
profesyonelleri bir araya getirerek
muhteşem bir uyum yakalanmasına
vesile olan Edinburgh Fringe,
şehrin hemen her karışında
gerçekleşmesiyle de ünlü. Türkiye'den
festivale katılmak isteyenleri bir de
sürpriz bekliyor! Ünlü tiyatrocumuz
Reha Özcan, 'RUKI' isimli oyunla
3-14 Ağustos tarihleri arasında
C Venues C Cubed'da seyircisiyle
buluşacak.

Dünyanın en 'kırmızı' festivali 29
Ağustos'ta düzenlenecek. 1945'ten
bu yana dek düzenlenen festival,
Valencia'daki Bunol kasabasında
yapılıyor. İnsanların domatesleri
çılgınca birbirlerine fırlattıkları
festivalde hareket eden her şeye
domates atmak serbest! Festival
sırasında Bunol Belediye Binası'nın
olduğu yerde kurulan stantlarda
kahvaltı ediliyor. Ayrıca sabunla kaplı
direğin en yüksek yerine tırmanana
ödül veriliyor. Tabii, bu arada
balkonlardan fırlatılan su kovalarına
dikkat! Saat 11.00 gibi başlayan
festivalde, 'mühimmat' yüklü ilk
kamyon alana geliyor ve kornasını
çalarak, en tehlikesiz 'savaş'ın
başladığını ilan ediyor. Kısa süre sonra
ise her yer kırmızıya boyanıyor.

Burning Man
26 Ağustos-3 Eylül

Black Rock City, Nevada
Çılgın festival ilk kez bundan 22 yıl
önce düzenlenmişti. 2000'li yılların
ardından yüz binlerce kişinin ziyaret
ettiği, bu yılın nisan ayında yaratıcısı
Larry Harvey'i yitiren festival, ABD'deki
Nevada'nın Black Rock Çölü'nde geçici
olarak kurulan Black Rock City'de
düzenleniyor. Değerli olan tek şey
paylaşmak ve hediyeleşmek... Gün
geçtikçe kendi modasını da yaratan
festival sonunda insan bedenini ve
kalıpları temsil eden dev Tahta Adam
heykeli yakılıyor, küle dönüştürülüyor.
Katılımcılar, festivalin sonunda
kendilerinden hiçbir iz bırakmadan
alandan ayrılıyor.

KAÇIRMA

YURT İÇİ
Festivalleri

Voonka Kaçkar Fest
2-5 Ağustos

Zeytinli Rock Festivali
29-30-31 Ağustos
1-2 Eylül

Rize

Balıkesir

Bodrum Müzik Festivali
4-8 Ağustos
Türkiye'nin doğa harikası bölgesi
Rize'nin Çamlıhemşin bölgesinde
düzenlenecek olan Voonka Kaçkar Fest,
2-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Sahil tatiline doyanlara harika bir
alternatif olan festival, Fırtına Vadisi’nin
tam kalbinde yer alan kamp alanında
gerçekleşecek. Festivale katılanlar
harika şelalelerle, muhteşem yaylalarla,
yaşlı ormanlarla, hırçın derelerle,
rengârenk çiçeklerle iç içe olacak.
Rafting yapacak, ateş başında horon
tepecek, derelerin ana kaynağı olan
buzul gölünde, cesareti varsa, istediği
kadar yüzebilecek. Etkinliğe gelenler
yanlarında çadır, uyku tulumu, mat, kafa
feneri, yağmurluk, yürüyüş botu, yedek
kıyafet, polar, mayo ve şort yürüyüş
sopası, telefonlar için powerbank
getirmeyi unutmamalı!
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Muğla
2005 yılından bu yana Türkiye ve
dünyanın seçkin orkestra, topluluk ve
solistlerini Bodrum yarımadasında
bir araya getiren Bodrum Müzik
Festivali, bu yıl 4-8 Ağustos tarihlerinde
düzenlenecek. 5 gün sürecek
olan festivalin açılışı 4 Ağustos
Cumartesi günü 20.30'da, D-Marin
Turgutreis Turkcell Sahnesi'nde Prof.
Rengim Gökmen yönetimindeki
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,
soprano Lauren Fagan, Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat
Karahan ile birlikte gerçekleşecek.
Festivalde Fazıl Say, Gülsin Onay, Murat
Karahan, Christina Pluhar, Lauren
Fagan, Alina Pogostkina, Víkingur
Ólafsson ve Avi Avital gibi yıldızlar
performans gösterecek.

Türkçe rock müziğin yankılandığı ve
Türkiye'nin en önemli festivallerden
biri olan Zeytinli Rock Festivali,
29-30-31 Ağustos-1-2 Eylül 2018
tarihleri arasında Edremit Akçay
Sahili'nde düzenleniyor. Dört yıldır
Milyon Yapım organizasyonuyla
düzenlenen festivale geçtiğimiz yıl
75'ten fazla sanatçı ile 200 bini aşkın
müziksever katılmıştı.
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Türkiye'de Neler Oluyor?
Yaz aylarıyla birlikte sanat etkinlikleri kapalı mekânlardan ve İstanbul merkezli olmaktan kurtularak, tüm ülkeye
yayılmaya başladı. Bu yıl müzikten yemeğe, filmden spora kadar birçok etkinlik ziyaretçilerini bekliyor. İşte, bu yılın
dikkat çeken etkinlikleri...

Istanbul Comics and
Art Festival
7-9 Eylül

Uluslararası Adana
Film Festivali
22-30 Eylül

İstanbul

Adana

Şehrin renkli festivali olan İstanbul
Comics and Art Festival (ICAF),
2017 yılında üç gün boyunca
çizginin dört farklı disiplini grafiti,
çizgi roman, illüstrasyon ve
animasyon sanatlarını bir araya
getirmişti. Festival workshoplar,
sergiler ve söyleşilere ev sahipliği
yapmıştı, ünlü çizerleri çizgi
severlerle buluşturmuştu.
İCAF 7-8-9 Eylül 2018 tarihinde
3.kez Saint Joseph Derneği Sosyal
Tesisleri (Club Quartier) ve Moda
All Saints Kilisesi’nde düzenlenecek.

Color Sky 5K
Renkli Koşu
16 Eylül
Ankara
5 kilometrelik bir mesafede gerçekleşen
Renkli Koşu Festivali Color Sky 5K,
Amerika'da başladı. Son dört yıldır
Türkiye'de de düzenlenen etkinlik, bir yarış
değil, bir koşu festivali olarak öne çıkıyor.
İsmi gibi kendisi de renkli olan bu etkinlik,
ziyaretçilerine 'aileniz ve arkadaşlarınızla
gelin' çağrısında bulunuyor. Bu festivalde,
her bir kilometrede kurulu olan renk
istasyonları bulunuyor. Koşu tutkunları,
bu istasyonlarda renkli toz yağmuruna
tutuluyor ve bitiş alana vardıklarında
rengârenk oluyorlar.

Türkiye'nin en önemli sinema
etkinliklerinden Adana Film
Festivali, bu yıl 25'inci kez
düzenlenecek. Festivale film
başvuruları sürerken, kent de
şimdiden ziyaretçilerini ağırlamak
için hazırlıklara başladı. Altın
Koza için heyecanın had safhada
yaşandığı festival boyunca
çeşitli sergiler, konserler, atölye
çalışmaları düzenlenecek. Festival
için kente gitmeyi kararlaştırırsanız,
sadece film izleyip döneceğinizi
düşünmeyin! Aynı zamanda
Adana'nın en güzel lezzetlerini
tadacak, müthiş dans gösterilerini
izleyebileceksiniz.

BİR BAŞKA GÜZEL

BOZCAADA YEREL
TATLAR FESTİVALİ TURU

21-23 Eylül
2 Gece 3 Gün

770

TL’den
başlayan
fiyatlar

''Yıldızları Çılgın Bir Ada''

BOZCAADA
Türkiye'nin en büyük üçüncü adası Bozcaada, antik çağlardan itibaren Ege'nin yıldızı oldu. İyonya, Pers ve Roma İmparatorluğu, Venedik ve
Cenevizliler'in ticari faaliyetleri için çok önemli bir merkezdi. Efsanelere konu olan Truva Savaşı'nda kullanılan Aulis Limanı'na ev sahipliği dahi
yaptı. Şimdi de Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden birisi oldu. Binlerce kişi bahar ve yaz aylarında Bozcaada'ya akın ediyor. Tabiri caizse
bir gelen, bir daha dönemiyor. Artık, "Güneye gideceğim" hayallerinin yerini "Bozcaada'ya gideceğim" sözü aldı. Ada, son yıllarda Bağbozumu
Festivali, Bozcaada Lezzet Rüzgârları Yerel Tatlar Festivali, Kalamar Festivali ve Bozcaada Caz Festivali'yle şenleniyor. Şarap, doğa, müzik ve şiir iç
içe, kardeşçe, kendisini ziyarete gelenleri kucaklıyor. Şiirimizin usta ismi Arif Damar'ın deyişiyle "Yıldızları çılgın Bozcaada" artık hak ettiği değeri
görüyor...
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Antik Yunan'dan Bugüne
"Bu Tanrı kimse Thebes’ten hoş geldi, çünkü o pek çok yönden çok
yücedir. O bize acılarımızı dindirecek şarabı verdi. O olmazsa, aşk da
olmaz, Afrodit de, ve insana hoş gelen başka hiçbir keyif de..." M.Ö.
480-406 arasında yaşayan Euripides ‘Bakhalar’ adlı eserinde Zeus
ile Semele'nin oğlu, şarabın tanrısı Dionysos'tan böyle bahsediyordu.
Çünkü, Antik Yunan'da bağ bozumu zamanı her yıl şölenlerle
kutlanıyor, şarabın üretilmesinden dolayı tanrılara şükran sunuluyordu.
O etkinliklerin devamı sayılabilecek Bağbozumu Festivali de her yılın
eylül ayında Bozcaada'da kutlanmaya devam ediyor. Bozcaadalı
üreticiler, bir yıl boyunca emek verdikleri bağlardaki üzümleri toplayıp,
adanın merkezine getiriyor. Üzümler, meydanda davul-zurna eşliğinde
karşılanıyor, müziğin ritmi artıyor. Bu zamanda turistlerin akın ettiği
adada çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Adada bulunan kale içinde
konserlerin yanı sıra, çeşitli gösteriler, sergiler, söyleşiler ve şarap
tadımları yapılıyor. Şiir de festivalde eksik olmuyor. 7-9 Eylül'de
düzenlenecek olan festival, döneminin en gözde etkinliklerinden birisi
olarak öne çıkıyor.

BOZCAADA BAĞBOZUMU
FESTİVALİ TURU

7-9 Eylül
2 Gece 3 Gün

1000

TL’den
başlayan
fiyatlar

Yerel Lezzetlerle Doğal Güzellik Bir Arada
Adanın önemli festivallerinden birisi de Bozcaada Lezzet Rüzgârları
Yerel Tatlar Festivali. Ege'nin en önemli adasında, Bozcaada Turizm
İşletmecileri Derneği (BOZTİD) tarafından düzenlenen festival, 2123 Eylül tarihlerinde 2 gün sürüyor. Festivalde Bozcaadalı kadınlar,
binlerce yıllık yerel tatları, turistlerle buluşturuyor. Bozcaada Kalesi'nde
kurulan stantlarda, ahtapot yemekleri ve yaprak sarmayı yemenin
tadı bir başka oluyor. Bozcaada’nın lezzetlerinin öne çıkarılması için
yapılan festivalde birçok yemek uzmanı da etkinliğe katılıyor. Sadece
bir gurme festivali olmayan etkinlikte, Bozcaada'nın doğası en güzel
mevsiminde ziyaretçilere mükemmelliğini sunuyor.

Dünyada Tek: 'Kalamar Festivali'

BOZCAADA KALAMAR
FESTİVALİ TURU

28-30 Eylül
2 Gece 3 Gün

700

TL’den
başlayan
fiyatlar

Bozcaada'da geçen yıl ilki yapılan Kalamar Festivali'nin açılışı 8 şefin
sunumu ve Teoman konseri ile başlamıştı. Bu yıl 28-30 Eylül arasında
yapılacak festival, yerel lezzetlerle harikalar yaratan adanın kalamar
konusunda da ne kadar farklı olduğunun kanıtı... Festivalde kalamar
tadımının yanı sıra, farklı şaraplar da tadılabiliyor. Ayrıca festival
sırasında resim ve fotoğraf atölyesi de gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin
ünlü şeflerinin katıldığı festivalde kalamarın tava, kokoreç, şiş gibi pek
çok farklı lezzetini tadabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra yoga yapabilir,
çeşitli sanatçıların performanslarını takip edebilirsiniz. Dünyadaki en
önemli 'Kalamar Festivali' olarak öne çıkan etkinlik, bu yıl daha güçlü
bir şekilde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Caz Festivalinde Bambaşka Bir Deneyim
Caz müziğinin doğayla bu kadar uyumlu olduğu bir festival az
bulunur! Bozcaada Caz Festivali, bu yıl 27-28 Temmuz tarihlerinde
yeniden ziyaretçilerine kapılarını açacak. Caz festivali deneyime
yeni bir bakış açısı getiren festival, adanın en güzel koyu Ayazma'ya
tepeden bakan tarihî manastır'ın yeşil bahçesinde düzenlenecek.
Farklı jenerasyondan caz müzisyenlerini bir araya getiren Bozcaada
Caz Festivali'nde atölyeler, sosyal projeler, gastronomi projeleri
müzikseverlerle buluşacak. Bu yılki festivale katılacak isimler arasında
müzik tutkunlarının yakından takip ettiği Ceylan Ertem, Kerem Akdağ,
Korhan Futacı ve Nilipek de bulunuyor.

SÖYLEŞİ

SUNAY AKIN İLE PARİS
SOKAKLARINDA

11-14 Ekim
3 Gece 4 Gün

2.200

Euro’dan
başlayan
fiyatlar

Türkiye’nin ilk oyuncak müzesini kuran, gezgin bir şair ve yazar olan Sunay Akın’dan
oyuncakların, kültürün, edebiyatın yolculuğunu dinledik.
Türkiye’nin ilk oyuncak müzesindeyiz. Tüm dünyadan toplanan oyuncakların İstanbul’a
seyahati nasıl oldu?
Aslında oyuncak müzesi denildiğinde öncelikle arkeolog Musa
Baran’ı anmalıyız. Musa hocamız İzmir’in Bademler köyünde bir
oyuncak müzesi kuruyor. Daha doğrusu köydeki çocukların yaptığı
oyuncakları evinin bir odasında sergiliyor. Sonra Bekir Onur hocamız
Ankara Üniversitesi’nde yerli oyuncak tarihi üstüne çalışırken yerli
oyuncak üreticilerinin elinde kalan oyuncakları topluyor. Ama müze
dediğimizde eğer dünya oyuncak tarihi ve gerçekten oyuncak tarihinin
doğru eserlerle anlatıldığı bir yer anlıyorsak evet, biz ilkiz bu konuda.
Örneğin; ilk oyuncak fabrikaları Lehman, Fleischman, Gunthermann,
Marklin, Steiff ya da ilk bebek evleri örneklerinin, oyuncak tarihinde
doğru anlatmak için bir araya geldiği ilk yer İstanbul Oyuncak Müzesi.
Almanya’nın Nürnberg kentinde Nürnberg Oyuncak Müzesi’ni
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görmüştüm 1990’ların başında. Sonra oyuncak tarihi üzerine 5 yıl
çalıştım. Bütün oyuncak müzelerini gezdim ve bir sanatçı olarak
teliflerimle, oyunlarımla, kitaplarımdan gelen kazancımla oyuncak
tarihinin değerli eserlerini satın almaya başladım. Bunları Türkiye’ye
getirmek apayrı bir konu. Çok zor. Kargoya veremezsiniz, bagaja
koyamazsınız. Onları elimde, kucağımda, bir anne bir baba çocuğunu
taşır gibi taşıyarak getirdim. Hele ki porselen bebekler… Bu oyuncaklar
pek çok hukukî prosedürü aşarak benimle beraber yolculuk yaptılar.
Bunları koleksiyonerlerden gidip alıyorsunuz. Koleksiyoner ona
çocuğu gibi bakmış, vedalaşacak. Önemli olan neden sattığı değil,
neden sen? Niye sana satsın oyuncağı? Kızlarını istemeye gider gibi
gidip aldım onları.

setur.com.tr

Aradıklarını biliyorsun ama aradıklarını nerede, kimde bulacağın
belli değil. Bu yüzden bir, madden tedarikli olmalısın. İki, onu ikna
etmelisin. Hiç kolay olmadı. Ama Oyuncak Müzesi’ni kurduktan
sonra hele ki Avrupa Müzeler Forumu ve Avrupa Müzeler Akademisi
tarafından ödüllendirildikten sonra artık tercih edilen bir müze olduk.

Daha önce vermiş olduğunuz
röportajlarda “'Sunay Akın kimdir?'
sorusunun cevabı okur-yazardır.”
diyorsunuz. Yazar kimliğinizin yanında
aslında bir gezginsiniz de. Gezgin olmak
hayatınızda ne kadar yer kaplıyor?
Ben çocukluğumdan beri gezginim. Örneğin; ben ilk deniz altlarını,
okyanusların derinliklerini keşfederek yolculuğa başladım. Ben
ortaokuldayken dalmadığım okyanus, deniz kalmadı. Hepsine daldım.
Kaptan Cousteau’nun dizisi başladığında ekran ile arama annemin
çamaşır leğenini koyuyordum, içi su dolu. Dizi başladığında başımı
suya daldırıp çıkarıp onun arkasından gidiyordum. Sonra haritalarda
yolculuğa çıktım. Ben çocukluğumda hep haritalara bakardım, hâlâ
bakarım. Parmağımla gezerdim bütün dünyayı. Sonra bir neden
de kitaplarım. İlk edebiyat toplantılarına, edebiyat etkinliklerine
katılmak için yurt dışına çıktım. 1990 yılıydı galiba, ilk gittiğim ülke
Makedonya. Makedonya’nın ilk cumhurbaşkanı Kiro Gligorov’un
Kosta Raçin anısına düzenlediği şiir etkinliğine davetliydim. Sonra
bütün edebiyat etkinliklerine, tek kişilik oyunum ortaya çıkınca
onunla turnelere, kitap fuarlarına, bir gezgin olarak müzelere gittim.
Beni gezdiren hep hayallerim, kitaplarım oldu.

Edebiyatla olan ilişkinizin kişisel tarihinizde
yoğun bir etkisi var. Yazıyla olan ilişkinizin
temelleri nerelere dayanıyor ve bugün
yazmanın ilhamı, motivasyonu sizin için
nedir?
Ben Türkçe’yi çok sevdim. Benden bir yaş büyük olan ağabeyim
okula başladığında ben evde yalnızdım. O okuldan gelince ders
çalışırken ben hep onu gözlemledim ve kendi kendime okuma
yazma öğrendim ama bunun kökeni duvardaki saatli maarif takvimi.
Günü gösteren yaprakların arkasında şiirler yazılıydı. Annem akşam
yemeğini ilk bitirene yaprağı koparıp şiiri okuyordu ve o şiir onun
oluyordu. Ağabeyim okula başlayınca oyun bozuldu. Çünkü okuma
yazma biliyor. Ben de öğrenmeliyim dedim. Amacım o takvim
yapraklarının arkasındaki şiirlere ulaşmaktı. Ben Türkçe’yi böyle
sevdim, Türkçe’yi şiir okuyabilmek için öğrendim. Bir de düşünsenize
saatli maarif takvimleri antolojiydi. Bir güne bir şiir, 365 güne 365
şiir. Bugün kaç tane evin duvarında 365 tane şiir asılı? Herhâlde
beni okumaya, edebiyata yönlendiren bu oldu. Hayatta 365 tane
şiir yok ki. Dünya kuruldu kurulalı şiir yazılıyor. Benim çabam onların
hepsine ulaşabilmek.

Edebiyatın farklı türlerinde eserler ortaya
koyuyorsunuz. Peki siz kendinizi edebiyat
dünyasında nerede konumlandırıyorsunuz?
Hangi türde yazmak size daha çok zevk
veriyor?
Hepsi. Ben biraz zoru seviyorum. Deneme dediğim tarz mesela…
Aslında benim yazılarım deneme mi onu da tam olarak bilmiyorum.
Örneğin Salah Birsel’in denemeleriyle Melih Cevdet Anday’ın
denemeleri arasında çok fark var. Vedat Günyol’la Cemal Süreya
arasında. Deneme çok zor bir uğraş. Yani edebiyat türü denilince
önce şiir, sonra öykü, sonra roman gelir benim için. Piramidin tepesi
şiirdir. Ama bana sorarsan şu anda deneme en zoru. Deneme
denildiğinde ne anladığımızı ben çok anlamış değilim. Bizde her
şeye deneme deniliyor. Bu biraz terzi işi gibi. Ben Sunay Akın terzisi
olarak kendime özgü bir model yakaladım. Galiba ancak bir şairin
yazabileceği düz yazılar çıkıyor benden.

SÖYLEŞİ

Çocukken babanızın terzi dükkânından
topladığınız kumaşları ülkelere benzeterek
ceplerinize doldurduğunuzu söylüyorsunuz.
Çocukluk hayallerinizi gerçekleştirilebildiniz
mi? Görmeyi arzuladığınız, henüz
gitmediğiniz rotalar var mı?
Öncelikle ben hâlâ çocuğum ve hâlâ hayal ediyorum, bitmiyor. Hâlâ
kumaş parçalarını haritalara benzetiyorum. Babam terziydi ve attığı
kumaş parçalarını toplar eve gelirdim. Haritayı açıp “hangi kumaş
parçası hangi ülkeye benzer” diye oyunlar oynardım. O ülkelerin
çoğuna edebiyatçı kimliğimle gittim. Beni oraya Türkçe taşıdı. Benim
o kadar çok yeri gezecek maddi gücüm, olanağım yok. Ama o kadar
çok zenginim ki. Bana bu zenginliği veren Türkçe, anadilim. Dünyanın
en güzel dilidir. Benim yelkenlerim, hayallerim, rüzgârım Türkçe. Daha
da gitmek istediğim yerler var tabii ama benim seyahatlerim bir yer
görmek için değil. Ben müzeleri seviyorum, kütüphaneleri seviyorum.
Sahafları, antikacıları... Klasik anlamıyla bir gezgin değilim ben; dünyam
çok farklı. Örneğin Paris’te Eiffel Kulesi’ni dördüncü beşinci gidişimde
gördüm. Hiç de önemsemedim. Ama Paris’te görmek istediğim öyle
çok yerler vardı ki… Onları araştırdım, keşfettim. İlk gittiğimde, Nazım
Hikmet’in ‘Saman Sarısı’ şiirinde sözünü ettiği, Paris’e götürülen ilk
kestane ağacını aradım. Belediyeye gittim, sordum öğrendim. Mimar
Haussmann’ın çalışmaları sırasında kesildiğini tahmin ediyorlar. Ben o
ağacı görmeye gitmiştim aslında Paris’e. Kendi hayal dünyam, metafor
dünyamla gidip o kentleri yeniden keşfetmek ve oradan başka
bir yere sıçramak… Örneğin biliyorum ki Şilili yazar Pablo Neruda
aslında adını Çek yazar Neruda’dan alıyor. Prag’a gittiğimde Çek yazar
Neruda’nın evini buldum. Kapı numaraları yokmuş o yıllarda, armalar
koyuyorlarmış. Kapısının armasında sanki iki tane Neruda var olacak
dünya edebiyatında der gibi iki güneş vardı. Ne müthiş değil mi?
Benim gezginliğim seyahatim bu. Bunları keşfetmeyi seviyorum.
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Bir İstanbul aşığısınız. Peki İstanbul’da
kendinizle özleştirdiğiniz, eviniz gibi
hissettiğiniz yer neresi?
Benim için hüzünlü olan, gidemediğim, bir dönem evet evimdi
diyebileceğim yer Kız Kulesi. 92 yılında özelleştirilme kapsamında
“900 metrekare inşaat alanı” denilerek ihaleye açıldı. Yahu şu tanıma
bakın! 900 metrekare inşaat alanı. Neresi? Kız Kulesi! Korkunç! Orayı
şiir cumhuriyeti ilan etmiştim ben. Şiir akşamları düzenledim, fotoğraf,
resim sergileri, müzik dinletileri… Burası bir müze olsun istedim.
İlk aşk şiiri, bir Sümer tableti, 5 bin yıl önce yazılmış. O şiir bizim
elimizde ve yazan da bir kadın. Bir kadının 5 bin yıl önce yazdığı,
dünya tarihinde bilinen ilk aşk şiiri, iki kıtanın arasında Kız Kulesi’nde
olmalıydı. Bakın bu kültür politikasıdır. Kültür politikasını tarif ediyorum
ben size. Bir ülke kültür politikasını belirleyemezse turizmi zaten
olamaz. Nasıl olur? Doldur-boşalt. Bizdeki gibi. Hisse senetleri nerede
değer kazanır; borsada. Hissî senetler nerede değer kazanır; kültür
politikalarında. Aslında benim evim dediğim yer İstanbul’un her yeri.
Ama nasıl pergelin çivisi bir yerde duruyorsa işte orası da benim için
Kız Kulesi.
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Herkesin seyahatten beklentisi farklıdır.
Kültür-sanat, eğlence, macera, tarih gibi.
Peki sizi yola ne çıkarır? Bir seyahate
çıkarken neyin peşine düşersiniz?
Öncelikle kesinlikle macera. Ama macera duygusu bilginin keşfiyle
daha güzeldir. Keşfetmenin heyecanı hiçbir şeye benzemez. Bizi
diğer canlılardan farklı kılan bu; bilgiye ulaşmak. Bernard Shaw der
ki “dışarıdaki duvarları yıkmak kolay, önemli olan içerideki duvarları
yıkabilmek.” Benim için bütün o seyahat, hep o duvarları yıkmak
adınadır, bilgiye ulaşmak adınadır. Örneğin 2018 Londra’da Namık
Kemal ile Ziya Paşa’nın Hürriyet Gazetesi’ni çıkarışının 150’nci yılıdır.
Aynı dönemde Namık Kemal’in Londra’da kaldığı sokakta Karl Marx
oturuyor. O sokağı, Londra’yı düşünsene! Marx, Kapital’i British
Museum’ın kütüphanesinde yazmış. Çünkü soğuk, yakacağı yok evde.
Londra’da olan göçmen yazarlar, entelektüeller hep oraya gidiyormuş.
Acaba Namık Kemal de orada mıydı? Bu duyguyla Londra başka
bir Londra oluyor! İşte ben bu duyguyla gezmeyi seviyorum. 1893
Chicago Fuarı. Ubedullah Efendi var orada. 2. Abdülhamit’in istibdat
devrinde baskılardan yılmış ve pek çok insan Paris’e giderken o
Chicago’ya kadar gitmiş. Orada bir gazetede fuarla ilgili yazılar yazmış.
Sonra New York’a gidiyor, keten helva yapıp satıyor. Küba’ya gidiyor,
incik boncuk yapıp satıyor, öyle geziyor. Benim aradığım bu. Onun
dışında tabi Chicago denilince Al Capone da gelir; Küba denilince
aklımıza Che Guevara gelir, Fidel Castro gelir. Ama ben Ubedullah
Efendi ile gezmek istiyorum.

Gezip gördüğünüz yerlerden biriktirdiğiniz
hikâyelerin izlerini şiirlerinizde,
kitaplarınızda ve sahne performanslarınızda
görüyoruz. Gezginlik ve yaratıcılık
arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?
Gezmenin de bir sanatı vardır diyebilir
miyiz?
Kesinlikle vardır. Benim peşinde olduğum o. Benim için her gezi,
gittiğim her yer aslında yeni yazdığım bir kitap gibidir, kurduğum
bir müze gibidir ya da bir sahne oyunum gibidir. Bir bina ya da bir
sahne ya da bir defter. İçini neyle dolduruyoruz? Kurguyla. Zaten
sanatçı kurgular. Benim için her gezi yeni bir kurgu. Defalarca gittiğim
şehri başka gözlerle geziyorum. Daha dün Amsterdam’daydım.
Bambaşka bir Amsterdam gezdim.Belki 40 defa gittim ama bu
gittiğim hiçbirine benzemedi.

“Türkiye’nin kaderi turizm. Ancak Türkiye’de
entelektüel bakış açısı eksik.” diyorsunuz.
Bu boşluk sizce nasıl doldurulabilir?
Kültür politikasıyla. Kültür politikasının ne demek olduğunu bilenle
ben henüz tanışamadım. Bilmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün,
Cumhuriyetimizin kurucusunun kültür politikası neydi? Atatürk’ün
Fransa’da 9 yıl çıkan bir Hitit dergisine destek olduğu, yirmi tane
Fransız kültür bilimciye bir dergi çıkarttırdığı bilinmiyor. O derginin
sayfalarında ne var? Atatürk neden bizim ozanların elindeki sazın
sapındaki iple ilgilendi? O ipin Sümer kabartmalarında karşımıza
çıktığını bilmiyoruz. O ip işte bilginin ipidir. Biz gerçekten Anadolu’yu
doğru bir kültür politikasıyla yönetirsek, terörü, ötekileştirmeyi,
bölünmeyi, parçalanmayı, her şeyi çözeriz. Türkiye’nin bütün siyasî
sorunlarının çözümü kültür politikasıdır. Daha bunu göremiyor bu
ülke, çok yazık. En güzeli, en zengini bu topraklar.

Paris Opera Binası maketinin tek örneği.

SÖYLEŞİ

Eyfel Kulesi açılışında çocuklara hediye
olarak verilen masa oyunu.

SeturSelect ile “Sunay Akın ile Paris
Sokaklarında” isimli tura çıkıyorsunuz. Yol
arkadaşlarınızı edebiyat odaklı bir Parisİstanbul macerası bekliyor. Bu tur fikri nasıl
doğdu, içeriği nasıl şekillendi?
Setur’la benim zaten çok yakın ilişkilerim var; arkadaşlarım, dostlarım
var. Vize konusundan tut da gittiğim yerde yolculuk, konaklama
konularında bana sağladıkları kolaylıklar var. O dostlarla, arkadaşlarla
konuşurken böyle bir fikir gelişti. Bana bu konuda çok teklifler
geliyordu, çok teşekkür ediyorum. Hepsi benim için çok değerli. Ama
işte yakın ilişkide olduğumuz için, arkadaşlık ilişkilerimiz olduğu için ve
de Setur’la beraber dünyada pek çok yere gittiğim için kendiliğinden
oldu. Benim zaten gittiğim her yerde gördüğüm insanlar tesadüfen
yanıma geliyorlar, benden bunu istiyorlar. “Sunay Akın ne dersiniz,
ne yapalım? 2 günümüz var nereye gidelim?” Bakıyorum benimle
gezmek istiyorlar aslında . “Kaç gün daha buradasınız?” 3 gün daha
desem beraber gezelim diyecekler. Çok güzel bir duygu. İşte bunu
neden daha programlı daha düzgün daha hakkıyla yapmayalım dedik
ve böyle bir düşünce ortaya çıktı.
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Bambaşka bir Paris. Heyecan içindeyim. Çünkü ben de bütün bilgi
birikimimle yeni bir keşif için gidiyorum oraya. Ben rehber değilim
öyle bir marifetim yok. O ayrı bir uzmanlık. Ama ben her gittiğimde
kendi çıtamı daha yükseltmek, yeni, farklı şeyler keşfetmek istiyorum.
O esnada turda birlikte olduğumuz insanlar buna tanıklık edecekler.
Birlikte oluşturacağız daha doğrusu. Aslında onlar beni gezdirecek.
Onların katacakları, onların bakış açıları, yeni pencereler… Bu bir
performans, bir "happening"… Birlikte oluşturacağız orayı. Ama tabii
öyküler olacak. Örneğin, Cemal Süreya’nın Eyfel Kulesi’ni korse takmış
A harfine benzettiği şiiri nasıl yazdığının öyküsü. Muhsin Ertuğrul ya
da Nazım Hikmet’in Vera’yla çok sevdiği ağaç. O Saman Sarısı şiirinde
sözünü ettiği kestane ağacını bulamadım ama Vera’yla yanında fotoğraf
çektirdiği ağacı buldum, hâlâ duruyor, sır… Sonra Vincent van Gogh.
Sonra Ahmet Vefik Paşa’nın Paris’te büyükelçiyken dönemin Fransız
İmparatoru Napolyon’un aynısını yaptırttığı at arabasının öyküsü.
Onunla geziyor, herkes onu Napolyon diye selamlıyor. Bunu neden
yapıyor? Sonra Andre Chenier. Fransız Devrimi’nde giyotinde kafası
kesilen şair. İstanbul doğumludur. Andre Chenier’nin başı Paris’te,
göbeği İstanbul’da kesildi. Düşünsene Concorde Meydanı’nda bu
öyküyle, bu bilgiyle gezeceğiz. Ben zaten öyle dolaşıyorum. Şimdi
bunu hep beraber katılımcılarla birlikte ben de onlardan etkilenerek
yapacağız.
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Yazılı ilk aşk şiirinin yazıldığı topraklardan
“aşk şehri” Paris’e gidiyorsunuz.
İstanbul-Paris-Edebiyat ilişkisini nasıl
değerlendirirsiniz?
Müthiş. Bizim edebiyatçılarımızın dünyada en çok etkilendiği kent
Paris. O kadar çok ki etkilenen. Yani sadece edebiyat demeyelim.
Osman Hamdi’nin Paris'i de var. Fikret Mualla’nın, Attila İlhan’ın,
Salah Birsel’in, Melih Cevdet Anday’ın, Abidin Dino’nun, Muhsin
Ertuğrul’un, tiyatrocularımızın Paris'i var. Paris dediğin İstanbul’un bir
semti gibi sanki ya da İstanbul Paris’te bir semt gibi sanki. Orhan Veli
de bizimle olacak. Ama Orhan Veli Paris’e hiç gitmemiş. Fakat Paris’te
hangi sokağın hangi sokakla birleştiğine, köşesindeki kafenin adına
kadar bilirmiş. Daha çok sürpriz var söylemeyeyim. Asidi kaçmış gazoz
içilmez, söylemeyeceğim!

Paris’in sizde uyandırdığı his nedir, siz aşkı
hangi şehirle bağdaştırırsınız?
Her şehir. Aşkın birebir şehri şudur desem yanılmış olurum. Ama
tabii akla gelen gerçekten Paris. Bu da aslında oradaki sanatçıların
aşkı. Daha doğrusu aşklarını sanat eserlerine taşıyan sanatçılar
sayesinde Paris böyle algılanıyor. Antikacıları, sahaflarıyla, sanata konu
olan ilham olan mekânlarıyla çok besleyici çok ilham verici bir kent.
Benim gidişim 50’yi aştı. Ama her gittiğimde ilk kez gidişin heyecanını
yaşıyorum ve giderek bir tutkuya dönüşüyor. İlk görünüşü hatta kitsch
bile algılanabilir. Onun arkasında büyük bir derinlik var. Sanat diye bir
şey varsa dünyada, bunun başkenti bence Paris. O antika pazarından
tutun da St. Germain’deki sahafların raflarındaki o ilginç keşiflere
kadar. Ne buldum St. Germain’de bir sahafta? Bir adam, bir uçağın
önünde durmuş, fotoğraf çektirmiş ve imzalamış. Küçük Prens’i yazan
Exupery’nin imzalı fotoğrafı. Bir sahafta duruyor ve onu gördüm ben.
Sonra başka bir sahafta 1800’lü yıllarda Viyana Kuşatması için yapılan
masa oyunu, boardgame. Monopoly gibi oyunu yapılmış. Bunu sana
Paris sunuyor. Şaşırtıyor insanı, sürprizlerle dolu.

Söyleşimizi klasikleşen sorumuzla bitirelim.
Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?
Bu sorunun yanıtı bende şöyle; gezerken kitap okuyan ikisinden de
daha çok bilir. Gezmek ve okumak aslında iki ayrı kutup değil, bir
arada yapılması gereken şeyler. Her kitap okuru gezgindir. Gerçek
gezginler de kitap okurlarıdır. Bir de kimse kusura bakmasın; ama
şu ara yemek kültürü çok öne çıktı. Yahu ben acıkınca yerim. Bir
yere yemek için gitmem. Ama tabii gurme seyahati ayrı; işin içine
oranın tarımı, ürünleri, yemek, mutfak kültürü giriyor. Bu güzel bir
şeydir. Fakat benim gezginlik amacım değil. Keşfetmek, o ayrı bir
şey. Her kentin sırları vardır. Örneğin, Musée d’Orsay’ın üst katındaki
kafede oturmak… Orada kocaman bir saat var, gar saati. Onun
zembereklerinin, çarklarının altında oturmak… Apayrı bir duygu.
Orada anlatacağım çok şey var. Yani elinde kitapla gezen, asıl bilen
odur bence. Hz. Nuh da gemiye kitapla bindi. E kitap güvesi diye
bir canlı var. Yani Nuh gemiye kitapla binmeseydi, kitap güvesi
olmayacaktı değil mi? Demek ki Nuh’un Gemisi’nde kitap da vardı. En
büyük seyahat, yolculuk o değil mi aslında?

Sunay Akın'a bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz.

MACERAYI KEŞFET
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KAYBOLMAK İÇİN
DÜŞTÜK YOLA...
Labirent, insanın kendini dolambaçlı
yollarda kaybettiği, karışık, aşması zor bir
geçit olarak tanımlanır. Günümüzde ağırlıklı
olarak yemyeşil çalılardan kurulu devasa
bahçeler olarak karşımıza çıkan labirentlerin
aslında daha derin anlamları var.

Mitolojik bir figür olan labirentler, kişinin dış dünyadan içtekine, alt
diyardan daha yüksek olanına yolculuk ettiği kutsal yolu temsil eder.
Labirentlerin içerisinde gezinmek bir bulmacanın içinde gezinmek
gibi keyifli. Unutamayacağınız anılara dönüşecek dünyadaki
labirentleri keşfe çıkmaya ne dersiniz? Labirent sembolü bilinçaltının
karmaşık koridorlarını temsil ettiği gibi birey olma yolculuğunun
alternatifi olarak da kabul edilir. Mitolojik kaynaklardan günümüze
kadar labirentler insanoğlunun vazgeçemediği bir dekoratif sembol
olarak ortaya çıkıyor. Bilinen en eski labirent yapılar Mısır ve Girit’te
kullanılmış. Mısır, Maya, Hint ve Ege uygarlıklarında sıkça kullanılan
labirent sembolüne; meditasyon, konsantrasyon ve kendi içine
dönme, karanlık ve aydınlığı keşfetme gibi psikolojik ve spiritüel
anlamlar yüklenmiş.

Dekoratif Bahçelere Dönüşen Sembol
Orta Çağ ve Rönesans döneminde labirentler zenginliğin de bir
sembolü olarak kullanılmış. Birçok saray ve malikânede labirentler,
dekoratif bahçeler olarak tasarlanmış ve günümüze kadar gelmiş.
Avrupalıların labirent bahçelere olan tutkuları hiç geçmedi. Bu
nedenledir ki bugün en ünlü labirentlerin çoğu hâlâ Avrupa’da
bulunuyor.

MACERAYI KEŞFET

Andrassy Kalesi Labirenti
Macaristan

Reignac-sur-Indre Labirenti
Fransa

Macaristan ve Slovakya sınırına yakın Tisza Nehri kıyısına kurulan
Andrassy Kalesi’ndeki labirent, dünyanın en güzel labirentlerinden
biri olarak kabul ediliyor. 19. yüzyılda inşa edilen kalenin bahçesindeki
labirent, porsuk ağaçlarıyla dekore edilmiş ve bir mürekkep balığını
resmediyor.

Reignac-sur-Indre, içinde sebze yetiştirilen dünyanın en büyük
labirenti. Loire Vadisi’nde bulunan ve 1996 yılında ziyarete açılan
labirenti tamamlandığı yıl tam 85 bin ziyaretçi gezdi. 4 hektarlık
alana yayılan labirent, sonbaharda biçiliyor ve bir yıl mısır bir yıl
ayçiçekleri açacak şekilde tohumlanıyor. Her mevsimde bambaşka
bir formda ve renk cümbüşü içinde olan labirent ziyaretçilerini
masalsı bir heyecana davet ediyor.

Hampton Court Labirenti
İngiltere

Horta Labirenti
İspanya

İngiltere’de tarihi 18. yüzyıla dek uzanan labirent bahçeler bir
vakitler kibar bayların leydileri baş başa kalmak için davet ettikleri
yerlerdi. 1700 yılında III. William için Londra'daki Hampton Court
Sarayı içinde yapılan labirent, İngiltere’nin bugüne ulaşabilmiş en
eski labirenti ve Avrupa’nın da en eskilerinden. Geometrik olarak
bir yamuğu andıran ve yap-boza benzer yapısı nedeniyle oldukça
zor çözülen bir bulmaca olan bu labirent zorluk derecesiyle nam
salmaya devam ediyor.

İspanya’nın tatil şehri Barselona’da yer alan ‘Horta Labirenti’ aslında
şehrin en eski parkı… 1791 yılında Joan Antoni Desvalls tarafından
inşa edilen parkın en ilgi çeken bölümü de elbette labirent kısmı.
Labirente girip zorlu bir yolu kat edip ortasına ulaşabilirseniz sizi zarif
bir heykel karşılıyor ve çabanızı hakkıyla ödüllendiriyor. Labirentin
ortasındaki bu heykel, Yunan aşk tanrısı Eros’un heykeli. Şehrin
dışında yer alan bu parkın güzelliğini korumak isteyen İspanyollar,
günde sadece 750 kişinin parka girişine izin veriyor.
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Peace Labirenti
İrlanda

York Labirenti
İngiltere

Dünyanın en geniş kalıcı labirenti olan Peace labirenti, 11 bin
metrekarelik bir alanı kaplamakta. Toplam yol uzunluğu 3147 metre
olan labirent 6 bin porsuk ağacından oluşuyor. Etkileşime teşvik
amacıyla iki ayrı bölüm olarak tasarlanan labirenti çözüp merkezine
ulaşabilenlere ödül olarak ‘Barış Zili’ veriliyor.

Uydu teknolojisiyle hazırlanan bu labirent, 13 hektarlık bir alan
üzerine kurulmuş ve 1.5 milyon bitkiden oluşuyor. Yollarının genişliği
en fazla yarım metreye kadar çıkıyor. Tom Pearcy tarafından yapılan
labirent, Star Trek'in 40. yıl dönümüne ithafen hazırlandı.

Longleat Hedge Labirenti
İngiltere

Masone Labirenti
İtalya

1975 yılında tasarımcı Greg Bright tarafından hazırlanan labirent 0.6
hektarlık bir alan kaplıyor ve toplam yol uzunluğu 2.72 kilometreyi
buluyor. 16 binden fazla İngiliz porsuk ağacından yapılan Longleat
Hedge, merkezine açılan 6 ahşap köprü ve üç boyutlu yapısıyla tarifi
zor ve alışılagelmiş labirentlerden farklı bir yapı. Sadece yürümesi
bile bir saatten fazla zaman alacak olan labirent sizi korkutmasın,
yollarda sıkça rast geleceğiniz “Lift if lost” panelleri kaybolanların
korkuya kapılmaması için hazır bekliyor.

Franco Maria Ricci tarafından parmesan peyniriyle tanınan Parma
şehrinde yapılan Masone, bambu ağaçlarından bir yıldız formu
oluşturacak şekilde tasarlanmış. İtalyan yazar Ricci, Arjantinli yazar
Jorge Louis Borges ile girdiği bir iddia sonrasında dünyanın en büyük
labirentini yapmak için kolları sıvamış ve labirenti ancak ölümünden
kısa bir süre önce bitirebilmiş.

SETUR SELECT

Taormina
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Burnumuzda Çikolata Kokusu
Etna Dağı Eteklerindeyiz
Ayhan Sicimoğlu Eşliğinde

SİCİLYA TURU

AYHAN SİCİMOĞLU İLE
SİCİLYA

3-6 Eylül
3 Gece 4 Gün

2.599

Euro’dan
başlayan
fiyatlar

Kendine has duruşu ile içimizde hayranlık oluşturan Akdeniz’de bir
ada olan Sicilya bir de Ayhan Sicimoğlu ile gezildiğinde tadından
yenmeyecek hâle geliyor. Eylül ayında Ayhan Sicimoğlu’nu da
yanımıza alarak rotamızı Sicilya’ya çeviriyoruz. Turumuz Etna
Yanardağı’nın püskürttüğü lavlarla oluşmuş kayaçlarla döşenen
yollarıyla rengârenk bir şehir olan Katanya’da başlıyor. Nefis
kahveler, rengârenk balık pazarı ve barok tarzda inşa edilmiş
binalar kucaklıyor burada bizi. Gezimize renkli ve bir o kadar da
hareketli şehrin ünlü pazarı A Piscaria’yı ziyaret ederek başlayacağız.
Ardından şehrin merkezinde yerel halkın atmosferini hissedip, barok
mimari tarzıyla inşa edilmiş Duomo Katedrali’ni, Filli Çeşme’yi, San
Giuliano Kilisesi’ni ve Avrupa’nın en büyük manastırlarından biri olan
Benedictine Manastırı’nı keşfedeceğiz. Sicilya’daki ikinci günümüzde
çikolatanın “sanat” olduğu tarihi kent Modica’ya doğru yola çıkıyoruz.
Buradaki lezzetli molamızın ardından barok mimarinin yıllanmış
örneği Nato kentini ziyaret edeceğiz. UNESCO Dünya Mirası’na giren
Nato kendine has güzelliğiyle bizi kendine hayran bırakacak. Bu
tarih kokan gezimizden sonra Arşimet’in doğduğu kent, Siracusa’ya
çeviriyoruz rotamızı. Burada Antik Yunanlılara ait birçok eseri tanıma
fırsatı bulacağız. Turumuzun üçüncü gününde Sicilya’yı Sicilya yapan
Etna Dağı’na gidiyoruz. Avrupa’nın en yüksek noktası ve en aktif
volkanı olan Etna, tarihte birçok kez patlayarak çevreyi özellikle
havayı çok fazla etkilemiş. Volkanın üst noktalarına çıktıkça dünyada
değilmişiz hissine kapılacağız. Etna Dağı ziyaretimiz ardından dağın
eteklerine kurulan bağları ve şarap evleriyle meşhur olan Randazzo
şehrinde kısa bir gezi yapacağız. Turumuzun son gününü Sicilya’nın
en şirin kenti Taormina’da geçireceğiz. Burada İoania Denizi’nin
manzarasına doyacağız. Çiçeklerle süslü bahçeleri, renkli ve canlı
restoranları ve dükkânları içimize neşe getirecek şehirde, St. Nicola
Kilisesi veya Duomo Katedrali gibi tarihî yapıları ziyaret edeceğiz.
Buradaki gezimizden sonra efsane film “Baba”nın bazı sahnelerine
ev sahipliği yapmış Savoca’yı keşfedeceğiz… Misafirlerimizin Ayhan
Sicimoğlu’nun eşliğinde gerçekleştirdiği bu Sicilya turu unutulmaz
bir deneyim olacak.

Ortygia Adası-Siracusa
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Kiyomizu Tapınağı
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Tabiatın ve Kültürlerin Ahengi

SONBAHARDA JAPONYA TURU
KOYO ZAMANI

14-23 Kasım
7 Gece 8 Gün

4.997

SONBAHARDA
JAPONYA TURU
KOYO ZAMANI

Euro’dan
başlayan
fiyatlar

Japon bahçelerinin, parkların, ormanların güz renklerinin binlerce
tonuna büründüğü Kasım-Aralık arası döneme Japonya’da Koyo
deniyor. Yaprak dökümü mevsiminin kartpostal misali görüntüsüyle
kaplı bu dönemde sizlerle Japonya turuna çıkıyoruz. Önemli
kentleri, tabiatın mucizesi güzellikleri, inanışların görkemli yapılarını
keşfetmeyi hedefliyoruz.
Turumuza Japonya’nın en yüksek dağı ikonik Fuji Dağı’na yola
çıkarak başlıyoruz. Koni biçiminde göğe yükselen Fuji’nin hayranlık
uyandıran manzarasını seyre dalacağız. Fuji’nin görkemine tanık
olmanın en iyi yollarından birini seçerek Hakone’de Ryokan tarzı bir
konaklamayla geceyi burada geçireceğiz. Hakone’de Ashi Gölü’nde
tekne turu yaptığımızda dağların ve etrafınızı saran güz dallarının
büyüsünü doyasıya hissedeceksiniz.
Hakone’den Kyoto’ya geçtiğimizde ise Kyoto’nun doğu yakasına
uzanan tepelerin üzerinde tüm güzelliğiyle şehre bakan, “Saf Su
Tapınağı” anlamına gelen Kiyomizu Tapınağı’nı ziyaret edeceğiz.
Kaçınılmaz olarak buradaki manzara ve mistik hava hafızalarımızda
yer edecek. Kiyomizu’nun ardından Kyoto’nun geçmişinde eğlence
kültüründe önemli bir yer tutan, Japon ‘kabuki’ tiyatrosunun popüler
olduğu, bugün de geyşa kültürünün en önemli merkezlerinden biri
olan Gion bölgesinde gezineceğiz. Bu kültürün vazgeçilmezlerinden
çay seremonilerinden birine katılmayı da ihmal etmeyeceğiz.

Fuji Dağı

SETUR SELECT
Sıra Japonya’nın ikinci büyük metropolü olan Osaka’da. Göreceğimiz
yerler arasında ilk sırayı Osaka Kalesi alıyor. Neva ve O nehirlerinin
buluştuğu noktada doğa ve mimarinin ihtişamlı bir portresini çizen
kale, oldukça geniş bir alanı kaplıyor. Osaka’da geçireceğimiz vaktin
bir kısmını da Kuromon Market’e, Japon mutfak kültürünü ve bu
mutfağın lezzetlerini tanımaya ayıracağız. Osaka’nın rengârenk ve
ışıltılı billboardlarla kaplı alışveriş bölgeleri Shinsaibashi ve Namba
da duraklarımız arasında olacak.
Osaka’nın Nara bölgesinde Todaiji Tapınağı, Nara Geyik Parkı gibi
budizmin önemli duraklarını ziyaret edip sushi yapımını öğreneceğiz.
Sıra Tokyo’ya geldiğinde büyüleyici mekânlar sizleri bekliyor olacak.
Tokyo Tower, İmparatorluk Sarayı, Meiji Tapınağı göreceğimiz yapılar
arasında. Yolculuğumuzun son durağında ise hafızalara kazınacak
geçmişiyle Toshogu Tapınağı yer alıyor. Nikko bölgesinde bulunan,
yapımında 15 bin işçinin çalıştığı bu tapınak ve en az onun kadar
mistik duyguları uyandırabilecek güzellikteki Kegon Şelalesi,
belleklerimizde doğa ve insanın zarif birlikteliğinin somut örnekleri
olarak kalacak.
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Osaka Şatosu

Uzak Doğu’da

ENERJİYİ HİSSEDİN

Cıvıl cıvıl şehirlerden hareketli limanlara, bambu ormanlarından
sınırsız eğlenceye. Uzak Doğu’daki 23 farklı noktayı keşfetmek
için emirates.com.tr’yi ziyaret edin.

Bali
Bangkok
Cakarta
Cebu
Clark
Guangzhou
Hanoi
Ho Chi Minh City

Hong Kong
Kuala Lumpur
Manila
Osaka
Pekin
Phnom Penh
Phuket
Seul

Singapur
Şanghay
Taipei
Tokyo
Yangon
Yinchuan
Zhengzhou
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PORTO-LİZBON
TURU
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Keşifler Anıtı

Destansı Tarihin Efsane Kıyılarıyla Portekiz

PORTO-LİZBON TURU

Atlantik Okyanusu kıyılarında, kuruluşu 12. yüzyıla dayanan Portekiz’in
en önemli kentlerine doğru yola çıkıyoruz. Yolculuğumuz içinden
nehir geçen Avrupa şehirlerinden biri olan Porto’da başlayacak. Douro
Nehri’nin, altın nehrin kıyılarında Porto’nun mimarisini seyrederken
tarihin izlerinin çekiciliğine kapılmamak elde değil. Şehrin ticaret
anlamında merkezi bölgelerinden Boavista’yı ve ardından nizami, şık
ve vakur yapıların mahallesi Serralves’i gezeceğiz. Şehir merkezinden
okyanus kıyısına doğru uzanıyoruz. Queijo Kalesi’ni ziyaret ettikten
sonra balıkçı kasabası Foz’a geçiyoruz. Yol boyu Douro Nehri’nin yanı
başında sükûnetle seyreden eski tramvaya denk gelmemiz muhtemel.
Foz kasabasının gürültüden uzak, keyifle ve huzurla dolu kıyılarını
geçerken Douro’nun Atlantik’e döküldüğü noktadaki dalgakıranları ve
neşe veren kırmızısıyla Felgueiras deniz fenerini göreceğiz. Merkeze
fakat bu sefer şehrin tarihî merkezine dönüyoruz. Carmo, Clerigos
ve Aliados meydanlarında tarihî mimarinin görkeminin karşısında
büyüleneceğiniz kesin. Mimarinin ihtişamına kapılmaya devam
edeceğimiz sonraki durağımız, 20 bin çininin duvarlarını süslediği,
ince ince işlenmiş detaylarıyla göz dolduran Sao Bento Tren İstasyonu.
Ardından Bolsa Sarayı’na uğrayıp nehir kıyısında serbest zamanımızı
Ribeira kasabasında geçiriyoruz.
İkinci günümüzde tam gün serbest zaman kullanıp Porto’nun
sokaklarını keşfe çıkabilir veya ekstra Guimaraes-Braga turumuza da
katılabilirsiniz. Portekiz’in doğum yeri olan Guimaraes’te ve Braga’da
ülke tarihine, Roma ve Mağribî etkilerinin görüldüğü mimariyle
geçmişin izlerinin peşine düşebilirsiniz. Burada göreceklerimiz
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arasında ise Dom Alfonso Henriques Kalesi, Bragança Dükleri Sarayı
ve Braga Katedrali yer alıyor.
Üçüncü günün sabahı güneye inmeye, Lizbon’a yaklaşmaya başlıyoruz.
Yolumuzun üzerinde yine tarihî bir kentte Obidos’ta mola vereceğiz.
Şehrin etrafını çeviren, tarihî istihkam hisarları, surlar Obidos’a
vardığımızda karşımıza çıkacak ve o surların içerisine girdiğimizde
koskoca bir tarihi muhafaza eden Obidos kasabası.
Obidos sonrası istikametimiz Lizbon. İlk durağımız Belem semtinde
süslü görünümüyle zarafetine gölge düşürmeyen Belem Kulesi’ne
ve Keşifler Anıtı’na uğrayacağız. Tejo Nehri manzarasının eşliğinde
gezeceğimiz bir diğer mekân Jeronimos Manastırı. Avrupa’nın en
eski yerleşim yerlerinden biri olan ve Lizbon’un sembollerinden
diyebileceğimiz Alfama semtini ziyaret edeceğiz. Dar sokaklarında,
rengârenk badanalı mütevazı evleriyle, tarihî yapıların her an karşınıza
çıkabileceği sokak başlarıyla her yönden tablovari görüntüler sunan
Alfama, Lizbon ziyaretinde atlanmaması gereken bir durak.
Dönmeden önce son günümüz yine Lizbon’da olacak. Dilerseniz karış
karış sokakları gezerek bu etkileyici şehrin derinlerine adım atabilir,
dilerseniz yeşilin her tonunun göğe doğru uzandığı, Mağribî izleri
taşıyan muazzam yapıların görkemli tepelere konumlandığı Sintra
bölgesi ve Avrupa’nın en batı ucu Roca Burnu’na düzenleyeceğimiz
ekstra turlarımıza katılabilirsiniz. Portekiz’e has tarihî, mimari ve doğal
zenginliklerin peşine düşeceğimiz turumuz Lizbon’dan İstanbul’a
dönüşle son bulacak.
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BİLBAO – BİARRİTZ –
BORDO TURU
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Guggenheim Müzesi

Bask Kültüründen Bordo Bağlarına Yolculuk

BİLBAO–BİARRİTZ–BORDO TURU
Atlantik Okyanusu’ndan Avrupa kıtasına usulca sokulan Biskay
Körfezi’nin kıyılarında bir tura çıkıyoruz. İlk durağımız İspanya’nın
Bask bölgesinin en büyük yerleşimi, bir liman şehri olan Bilbao
olacak. 700 yıllık bir geçmişi olan şehrin karakteristik özelliği denizle
kurduğu ilişki. Gemicilik ve ırmak kıyısında bolca bulunan demir
cevheri şehrin ekonomisini belirleyen temel unsurlardan biri. Bilbao
Nervion Irmağı kıyıları boyunca kurulmuş bir şehir, dolayısıyla bu sakin
akan nehrin kıyısında gezinmek şehri tanımanın en iyi yollarından
biri. Bilbao’da uğramanız gereken yerlerde ilk sırayı alması gereken
ise mimari açıdan yaratıcılığın sınırlarını zorlayan ve gördüğünüzde
hayran kalacağınız Guggenheim Müzesi. Dekonstrüktivist mimarinin
en önemli örneklerinden biri olan müze binası Bilbao’nın sembolü
adeta. Yapının titanyum, kireç taşı ve camdan yapılan kavisli yüzeyleri
gün ışığını ve gece şehir ışıklarını yansıtırken muazzam manzaralar
oluşturuyor.
Bilbao’dan sonraki durağımız Avrupa sosyetesinin gözdesi San
Sebastian. Eski şehir bölgesinin hayranlık uyandıran dokusu,
muazzam plajları, sokaklarında ve sahillerinde kafeleri, restoranlarıyla
San Sebastian ölçekte küçük bir şehir olmasına karşın keyifte büyük
mekânların sahibi. Şehri gezerken hem sıcakkanlı bir atmosferin hem
de dikkat çekici mekânların cazibesine kapılacaksınız.

Bask kültürünün hâkim olduğu şehirleri gezmeye devam ediyoruz.
Biskay Körfezi'nin kıyılarını takip ederek İspanya’dan Fransa’ya
geçiyoruz. St. Jean de Luz’dayız. Bu şirin sahil kasabası, yaz ve kış
turizminde birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Balıkçı limanı, bask tarzını
yansıtan evleri, sokaklarıyla bir huzur mekânı. Bir sonraki durakta
geçmişten bugüne meşhur bir sahil kasabası olan Biarritz’e uğruyoruz.
Plajların göz alıcılığı, şık ve keyif dolu restoranları kafeleriyle Biarritz’te
geceyi geçireceğiz.
Keyifli ve renkli kasabaların ardından Fransa’nın şarabıyla meşhur
şehrine Bordo’ya gidiyoruz. Garonne Nehri kıyısının huzur aşılayan
atmosferi ve eski şehir bölgesinin keşfetmenizi bekleyen tarihi
dokusuyla Bordo’yu yakından tanıyoruz. Üzüm bağlarının ve şarap
kültürünün en köklü olduğu bu şehirde Cité du Vin (Şarap Şehri)
yapısını ziyaret etmek gerekir. Bu kültürün geleneksel yöntemlerle
ve büyükşehir dışında izini sürmek üzere St. Emilion kasabasına
geçiyoruz. Mimarisinde orta çağ dokusunu koruyan kasaba Bordo
bağlarının kalbinde konumlanıyor. Bağ peyzajıyla UNESCO Dünya
Mirası Listesi’nde yer alan St. Emilion’da, Aziz Emilion’un yaptığı oyma
monolitik kiliseyi ve Tirinite Şapeli’ni, içerisindeki Orta Çağ resimlerini
keşfe çıkacağız ve elbette bağcılığın membası olan bu kasabada
üretilen enfes şarapları tatmadan dönmeyeceğiz.
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Nice

Muhteşem Sahillerden Kırmızı Halıya, Fransız Rivierası

NICE-CÔTE D’AZUR TURU
Fransa’nın güneyine, muazzam sahilleriyle meşhur Côte d’Azur’e
nam-ı diğer Fransız Rivierası’na gidiyoruz. Bölgenin ünlü plajlarını,
ünlüleri ağırlayan, lüks tüketimin gözdesi semtlerini, tarihî kasabalarını
ve göz alıcı doğasını keşfedeceğiz.
Turumuz süresince Côte d’Azur’ün merkezi şehri, bölgenin kalbinin
attığı Nice’te konaklayıp kıyı şeridinin hazinelerini buradan hareketle
görmeye gideceğiz. Elbette öncelikle Nice şehir turumuza çıkıyoruz.
Berrak denizi, yuvarlak taşların kapladığı huzur veren plajları, Massena
Meydanı’nın etrafında yükselen sütunlar üzerindeki heykelleriyle
Nice’i keşfediyoruz. Ardından Monako’ya doğru yola çıkacağız;
elbette bu yol üzerinde uğramamız gereken duraklarımız var. Ligurya
Denizi’ne uzanan, neredeyse bir ada olan St-Jean-Cap Ferrat ve
Beaulieu kasabalarını ziyaretimiz ardından bugün ziyaretçilerin gözde
duraklarından, geçmişte bir ortaçağ kasabası olan Eze kasabasını
gezeceğiz.
Bir tepenin üzerine kurulu Eze kasabasından Fransız Rivierası’nın
kıyıları hayranlık uyandıran peyzajlar sunuyor. Eze kasabasının
dar sokaklarında, duvarlarının arasından çiçeklerin taştığı şirin taş
yapıları arasında gezinmek gerçekten büyüleyici. Bu taş yapıların
içerisine yerleşmiş ufak dükkânlardan hediyelik hatıralar alabilir,
sanat galerilerinde kasabanın yaratıcı ruhuna ortak olabilirsiniz. Eze
kasabasının kartpostal misali güzelliğini geride bırakıp lüksün ışıltısıyla
göz kamaştıran Monako Prensliği’ne geçiyoruz. Beyazın hâkim olduğu
yapılarla dolu şehir manzarasının maviye zarif bir biçimde uzandığı
Monako kıyılarını ve Monte Carlo’nun Casino Meydanı’nı göreceğiz.
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İlk günü dolu dolu bir programla sonlandırdıktan sonra ikinci gün
rotamızı film festivaliyle dünyaca bir marka hâline gelen Cannes’a
doğru çeviriyoruz. Cannes’a varacak olan yolumuz üzerinde St. Paul
de Vence’e uğruyoruz. Yves Montand, Marc Chagall, Jacques Prévert
ve dünya çapında daha birçok sanatçının izler bıraktığı bu kasabanın
daracık taşlık sokaklarında kaybolmak, sanatı ve tarihi soluyan
dokusuna karışmak unutulmayacak bir deneyim olacak. Günün ikinci
durağı ise Antibes. Kum plajları, Picasso Müzesi, şehri çevreleyen
surları ile görmeye ve tanımaya fazlasıyla değecek güzelliklere sahip.
Antibes’de bir dönem Picasso’nun yaşadığı Grimaldi Şatosu’nu bugün
Picasso Müzesi olarak gezmek sanatı ve tarihi bir arada hissetmenizi
sağlayacak. Antibes’in ardından Cannes’a varıyoruz. Festival döneminin
zarafetini ve şıklığını tüm seneye yaymış olan Cannes’da palmiyelerle
kaplı sahil şeridiyle, lüksü doğa ile birleştiren rüya gibi manzaralarıyla
dünyaya nam salmış bir şehri adım adım keşfedeceğiz.
Yolculuğumuzun son günü keşfetme arzumuzu İtalya’ya taşıyacağız.
Çiçekler Şehri olarak bilinen San Remo ve dünya üzerindeki en eski
köy yerleşimlerinden biri kabul edilen Dolce Acqua’yı göreceğiz. San
Remo’nun etrafımıza yeşilden ve rengârenk çiçeklerden bir dünya
kuran doğasına ve bir vakitler Alfred Nobel, Çaykovski gibi isimlerin
evi olan villaların zarafetine, eski şehir bölgesi Pigna’nın gizemli
çekiciliğine hayranlıkla bakıp Dolce Acqua’nın yamaca uzanmış taş
evlerinin sakinliğine kapılacağız. Nice’de başlayıp Fransız Rivierası’nın
eşsiz sahillerinden, kasabalarından İtalya’nın kıyılarına uzanan
yolculuğumuzu yine Nice’e dönerek bitireceğiz.
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Como Gölü

Cennetin Bir Köşesi, Como Gölü

İTALYA VE İSVİÇRE GÖLLER BÖLGESİ TURU
Ağustos ayında bambaşka bir diyara gidiyoruz. Dinlenmek ve doğanın
güzelliklerine doymak isteyenler için bu turumuz biçilmiş kaftan
niteliğinde.
İstanbul’dan Milano’ya yolculuğumuzu tamamladıktan sonra
panoramik bir şehir turu yapacağız. Burada Avrupa’nın ilk kapalı
alışveriş merkezini, gotik mimariyi yakından keşfedebileceğiniz
dünyanın en büyük dördüncü kilisesi Duomo Katedrali’ni, Buenos
Aires Bulvarı’nı, Sforza Kalesi’ni, Castello Sforzesco ve dünyaca
ünlü Scala Opera binasını ziyaret edeceğiz. Daha sonra Como’daki
otelimize doğru yola çıkacağız.
Lezzetli bir kahvaltının ardından Como ve Bellagio turu için yola
çıkacağız. Alplerin eteklerinde buzul erozyonları sonucu oluşmuş
Como Gölü’nün muhteşem manzarası eşliğinde Piazza Cavour ve 14.
yüzyıl mimari eserlerinden Como Katedrali’ni ziyaret edeceğiz. Como
Gölü turunun ardından sıradaki durağımız Bellagio! Güzelliğini isminde
de taşıyan Bellagio kasabasındaki keşfimizden sonra otelimize geri
döneceğiz.
Üçüncü gün ise rotamız Lugano ve Fox Town Outlet olacak. Lugano’da
gerçekleştireceğimiz panoramik turda San Lorenzo Katedrali,
Piazzetta Maraini, Palazzo Civico ve Riforma Meydanı’nı göreceğiz.
Bu muhteşem manzaralı gezimizin ardından misafirlerimizle beraber
Fox Town Outlet’e hareket edip, burada vakit geçireceğiz. Ertesi gün
İstanbul’a dönüşümüz başlıyor…

Duomo Katedrali
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HİNDİSTAN VE NEPAL
TURU

17.08.2018'den itibaren
kalkışlı

1.998

Dolar’dan
başlayan
fiyatlar

Taj Mahal

Hindistan'da Bir Renk Olsak!

HİNDİSTAN VE NEPAL TURU
Ağustos ayında mistik bir geziye çıkacağız. Hindistan ve küçük
komşusu Nepal’i kapsayan turumuzda keşfe çıkacağımız yerler Jaipur,
Agra, Varanasi, Delhi ve Katmandu. 9 gün boyunca bambaşka diyarlara
yelken açacağımız Hindistan-Nepal turumuzun ilk durağı pembe
şehir olarak anılan Japiur. Japiur’da pembe geleneksel olarak “hoş
geldin” rengi. Burada göreceğimiz mekânlar City Palace, Jantar Mantar
Gözlemevi, Hawa Mahal ve Rüzgârlar Sarayı denilen 1000 pencereli
etkileyici yapı. Şehir turunun ardından otele gelip lezzetli bir akşam
yemeği yiyeceğiz. Turumuzun 3. gününde müthiş bir deneyim sizleri
bekliyor! Kahvaltının ardından Amber Fort’a doğru yola çıkacağız. Bu
yolda bize filler eşlik edecek! Ardından Taj Mahal… Bu büyüleyici
yapıyı sabanın erken saatlerinde ziyaret ettikten sonra Delhi üzerinden
Ganj Nehri’nin toprakları Varanasi’ye uçacağız. Şehri turladıktan sonra
ilginç bir hikâyesi olan Bharat Tapınağı’nı ziyaret edeceğiz. Bharat Mata
Hindistan’da kabul edilen dört kutsal anneden biri. Ayrıca tapınağın
içinde 3 boyutlu bir Hindistan haritası bulunuyor. Akşam yemeğinden
önce yine ilginç bir deneyime doğru akşam ayini “Aarti”yi izlemek için
nehrin kıyısında keşfe çıkacağız. Sabah saatlerinde, Hindistan deyince
akla gelen Ganj Nehri kıyılarında Hinduların sabah ayinine tanıklık
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edeceğiz. Sıradaki durağımız Delhi. Burada Hindistan’ın en büyük
camisi Jama Masjid ve Mahatma Ghandi’nin naaşının yakıldığı Raj
Ghat ve diğer sembolik yerleri keşfedeceğiz. Bir sonraki durağımız olan
Himalayalar’ın eteğinde birçok Hindu ve Budist tapınağına sahiplik
yapan Katmandu’da yepyeni bir atmosferle karşı karşıya kalacaksınız.
Katmandu’da bulunan tapınakları, sarayları ve meydanları keşfederken
yerel yaşama da tanıklık edeceğiz. Katmandu’daki son durağımızda,
hâlâ canlılığını koruyan bir inanç olan yaşayan tanrıça Kumari’nin
evini ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretten sonra dilerseniz otelinizde
dinlenebilir, dilerseniz yerel yaşamı keşfetmeye devam edebilirsiniz.
Son günümüzde Katmandu’yu tepeden görebileceğimiz ve en
önemli hac duraklarından biri olan Swayambhunath Stupası’nda şehri
panoramik olarak izleyeceğiz. Ardından soluğu, insana hayat felsefesi
üzerine çözümlemeler yaptıran Tibetli Budistlerin merkezi Bodhnant
Stupası’nda alacağız. Sırada Kathmandu vadisinin en önemli ve
eşsiz ahşap işçiliği ile meşhur olan Bhadgon var! Buradan yanınızda
götürebileceğiniz hatıralar alabilirsiniz. Günün sonunda dilerseniz
dinlenmeye, dilerseniz keşfe devam diyerek alışveriş yapmaya vakit
ayırabilirsiniz.
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İzlediğin Filmlerin İçinde Olmak İster misin?

NEW YORK VE BATI AMERİKA TURU
Amerika Birleşik Devletleri’nin batı yakasının altını üstüne getiriyoruz!
Ağustos ayında New York, Las Vegas ve Los Angeles şehirlerini
kapsayan turumuz eğlenmek isteyenler için doğru adres.
Uçağımız; gökdelenleri, sahneleri, alışveriş merkezleri ve parkları ile
dünyanın en meşhur şehirlerinden olan New York’a götürecek bizi.
Keşif sonrası misafirlerimiz otellerinde dinlenmeye çekilebilecekler.
Ertesi gün dileyen misafirlerimizle gökdelenler vadisini kuşbaşı
izlemek için Rockefeller Center’da Top of the Rock seyir terasına
gideceğiz. Sonraki gün başkent Washington D.C.’de 12 saatlik bir tura
çıkacağız. Başkent’te eski posta merkezi, Capitol, Beyaz Saray, FBI
Binası, Pentagon Binası, Arlington Mezarlığı, Abraham Lincoln Anıtı,
Vietnam ve Kore Şehitleri Anıtı gibi önemli merkezleri rehberimiz
eşliğinde göreceğiz. Ertesi gün renkli şovları ve restoranları ile ünlü
Las Vegas’ta olacağız! Las Vegas’tan bizi bekleyen helikopterlerimizle
birlikte Hoover Baraj Gölü’nden geçiyoruz ve Grand Canyon Park’a
geliyoruz. Arizona’nın en eski ulusal parkı olan Grand Canyon Park’ın

muhteşem manzarasının keyfini sürüp bol bol fotoğraf çektikten
sonra Las Vegas’a döneceğiz. Gece tabii ki Las Vegas’ı Las Vegas
yapan müthiş şovları izleyip keyifli dakikalar geçireceğiz. Ertesi gün
rotamızı Los Angeles’a çeviriyoruz! Dünyanın en pahalı mahalleleri
ve alışveriş merkezlerine sahip olan şehri Los Angeles’taki atmosferi
rehberimiz eşliğinde hissediyoruz. Ertesi gün Universal Stüdyoları'nda
Hollywood filmlerinin çekildiği olağanüstü stüdyoları rehberimiz
eşliğinde keşfedecek ve çekim hilelerini görme şansı bulacaklar.
Sonrasında misafirlerimizi Güney California’nın en özel şehri San
Diego’ya götürüyoruz. Burada büyüleyici sahil La Jolla’da bir mola
verdikten sonra Coronado Adası’na geçiyoruz. Özellikle alışveriş
yapmayı seven misafirlerimizi sevindirecek Meksika sınırında bulunan
outlette alacağız soluğu. Günün son durağı olan Old Town gezimizden
sonra Los Angeles’a doğru yola çıkacağız. Ertesi gün İstanbul’a dönüş
vakti!
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Engin Mavilikten Yasemin Kokulu Sokaklara

6*OCEANIA MARINA İLE AKDENİZ TURU
Bu yıl lüks ve konforun bir arada bulunduğu şık bir gemiyle Akdeniz
kıyılarında unutamayacağınız bir yolculuk yapmak ister misiniz?
Cevabınız evet ise sizi 6 yıldızlı Marina gemisiyle yapacağımız
Akdeniz turuna bekliyoruz. 8 gün sürecek turumuzda Civitavecchia
Limanı’ndan demir alıp dağın yamacına dizilmiş tarihî evleriyle bizlere
görsel bir şölen sunan, aşk şarkılarına konu olmuş Portofino’ya
doğru yola çıkacağız. Bu küçük balıkçı kasabası, doğası ve orijinali
bozulmamış mimari yapısıyla kendini size hayran bırakacak. Dünyaca
ünlü isimlerin sık durağı olan bu tarih ve lüks kokan kasabayı
keşfettikten sonra tekrar yola koyulacağız. Sonraki durakta turkuaz
sularıyla cenneti andıran Sardunya Adası karşılayacak bizi. Yasemin
kokulu sokaklarında huzuru bulacağımız bu adada misafirlerimiz
için tavsiyemiz pizza yemeleri! Mavi sulardaki bir sonraki durağımız
bağlarıyla meşhur ve Avrupa’nın en kaliteli şaraplarının yapıldığı
Bandol olacak. Bandol’un en önemli tarihî yapısı olan Saint François
de Sales Kilisesi’ni keşfeden misafirlerimiz bu sahil kentinde
izledikleri gün batımını unutamayacaklar. Sıradaki durağımız savaş
zamanı Akdeniz’in en önemli üssü olarak belirlenen Toulon. Hatta
kentin önemli caddelerinden birinin ismi Çanakkale Savaşı’na
ithafen “Çanakkale Boğazı”. Toulon’u dolaşırken günümüzden çok
da uzaklaşmadan savaş döneminin izlerini de hissedeceğiz. Burada
birçok askeri lojman, pastel tonlarda ve eskinin izlerini taşıyan
binalar olduğu gibi, bir sokağı döndüğünüzde karşınıza detaylarıyla
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büyüleyen heykeller de çıkıyor. Toulon keşfimizde yaşayacağımız bu
ilginç deneyimden sonra mavi sulara dönüyoruz. Sıradaki durağımız
kantonun başkenti Saint-Tropez olacak. Bu minik sahil kasabasında ilk
dikkati çeken kıyı boyunca sıralanmış rengârenk evler ve lüks yatlar.
Bu cennet kasabada dünya mutfaklarından en özel tatları tadabilir ve
dünyaca ünlü markaların ürünlerini satın alabilirsiniz. Saint-Tropez’yi
arkamızda bırakıp Monte Carlo’ya doğru dümen çeviriyoruz. Bu geceyi
sofistike ve zengin dekorasyonu ile aradığı konforu misafirlerimize
verecek olan gemimizde geçireceğiz. Misafirlerimiz diledikleri gibi
masaj yaptırabilir, golf oynayabilir, inanılmaz lezzetteki yiyecek ve
içecekleri tadabilir, özel yataklarında dinlenebilirler.

Sardunya Adası
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Atlas’ın Denizinde, Lüks Bir Kamarada

5*CELEBRITY ECLIPSE İLE GÜNEY AMERİKA TURU
Gökkubbeyi sırtında taşıyan Atlas’ın denizi olan Atlantik Okyanusu’nda
Güney Amerika’nın kıyılarını, boğazlarını, körfezlerini keşfe çıkıyoruz.
Dünyanın ikinci büyük okyanusu olan Atlantik Okyanusu’nda
hizmet kalitesiyle ve konforuyla kusursuzluğu hedefleyen 5 yıldızlı
Celebrity Eclipse gemisiyle açılıyoruz. Yolculuğumuz süresince
Arjantin, Uruguay ve Şili kıyılarını, derin sular üzerinde gezeceğiz.
Arjantin’de Buenos Aires’ten demir alacağız. Okyanusa nazır zarif
evleri, kumsallarıyla göz alıcı bir liman olan Uruguay’daki Punta del
Este’ye ve Arjantin’in güneyine doğru keyifli bir seyir sonrası Nuevo
Körfezi’ndeki Madryn Limanı’na varıyoruz. Seyrimiz boyunca Güney
Amerika’nın en güney ucu olan Boynuz Burnu’nu, Tierra del Fuego
ovalarını ve büyüleyici fiyortlarıyla Macellan Boğazı’nı göreceğiz.
Kâşiflerin izinde bir rota izleyeceğimiz turumuzda, gemimiz Celebrity
Eclipse, yolculuğunuzu masalsı bir atmosfere büründürecek. Lüks
süitlerinde kendinizi evinizde gibi hissederken Atlantik Okyanusu’nu
seyretmek unutamayacağınız bir deneyim olacak. Huzurlu ve sakin bir
yolculuk arzulayanlara da eğlence ve macera isteyenlere de sayısız
imkân sunan Celebrity Eclipse sizi ayrıcalıklı ve özel hissettirmek için
her şeyi düşünüyor. Yolculuğunuzda fitness salonunda yoga seansına
katılabilir, masaj imkânlarıyla dinginliğin tadını çıkarabilirsiniz. Şık
restoranlarında seçkin menüleri ve leziz seçenekleriyle zarif bir
atmosferin büyüsüne kendinizi bırakabilirsiniz. Celebrity Eclipse ile
Güney Amerika kıyılarında huzuru, zarafeti ve kaliteyi her an yeniden
keşfedeceksiniz.
Tierra del Fuego

SETUR ROTA

UÇAKLI DOĞU
KARADENİZ TURU
06.08.2018'den itibaren kalkışlı

5 Gece 6 Gün

1.940

TL’den
başlayan
fiyatlar

Sümela Manastırı
C

Mavinin Hırçınlığından Yeşilin Huzuruna

UÇAKLI DOĞU KARADENİZ TURU
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Doğu Karadeniz’de sular hırçın akar, sislerin ardına gizlenir yaylalar;
göz alabildiğine yeşile bürünmüş çay tarlalarında rengârenk bir
emek harmonisi karşılar sabahı. Coğrafyamızın bu yeşile doyan ve
doyuran parçası üzerinde Karadeniz insanının kültürü, sırtını dağlara
vermiş denizinin güzelliği ve nefes almayı yeniden tanımlayan temiz
havasını solumak için 6 günlük bir maceraya çıkıyoruz. Rotamıza,
Samsun’da Kurtuluş Savaşı mücadelesinin başlangıç noktası “İlk
Adım Anıtı”nda başlıyoruz. Bandırma Vapuru replikasını ve mücadele
tarihinin anılarını ziyaret edeceğimiz müzelerin ardından türkülerin
melodisini anımsayacak; Çarşamba, Ünye ve Fatsa’yı gezerek
Trabzon’a doğru yol alacağız. Çarşamba’da uğrayacağımız ilgi çekici
bir durak Göğceli Cami. Türkiye’nin en eski tamamen ahşap camisi
olan Göğceli ya da halk arasındaki adıyla Çivisiz Cami gerçekten tek
bir çivi bile kullanılmaksızın tahtaların birbirlerine geçirildiği kurtboğazı
tekniğiyle inşa edilmiş ve 13. yüzyıla uzanan tarihiyle zamana meydan
okurcasına ayakta.
Trabzon’a vardığımızda sarp kayalıkların üzerinde masalsı bir görkeme
sahip Sümela Manastırı’nı göreceğiz. Hristiyanlığın en eski ve en
önemli manastırlarından biri olarak kabul edilen Sümela, yemyeşil
dağların arasında bir yamaçta, uçurumun başında sizi karşılayacak
olan gizemli ve ürkütücü çehresiyle akla sığmayan bir güzellik.
Trabzon’da geçireceğimiz vaktin bir kısmını da Karadeniz’in
temel yapıtaşı denilebilecek çaya ayıracağız. Çay Fabrikası’na
gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, çay tarımının inceliklerine dair
bilgileri ince belli bardaklarımızda yudumladığımız çaylarımız eşliğinde
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öğreneceğiz. Bir sonraki durağımız bir doğa harikası Uzungöl. 1090mt
rakımda, devasa dağların arasında huzur veren bu göl, yolculuğumuzda
enerji depolayacağımız, ağaçların gölgelerinde arındırıcı havaya
kapılacağımız bir mekân. Uzungöl’ün keyif aşılayan atmosferini geride
bıraktığımızda hedefimiz Rize’de Ayder Yaylası olacak. Karadeniz
yaylaları içinde belki de en bilineni olan Ayder’de, yalnızca yerin yeşili
ve göğün mavisiyle geçireceğiniz, sıcak insanından yaylacılık hakkında
bilgi edinebileceğiniz ve Karadeniz mutfağının lezzetleriyle mest
olacağınız vakitler sizleri bekliyor olacak.
Rafting imkânlarıyla adı çokça anılan Karadeniz’in efsane deresi
Fırtına’ya uğramadan geçmek olmaz. Bu sporu deneyimlemek
isteyenlerin keyifli anılar biriktireceği Fırtına gezisi ardından Ardeşen,
Arhavi ve Hopa’nın yollarını arşınlayacak ve Gürcistan’a giriş
yapacağız. İlk gezi durağımız Batum olacak. Orta Cami, Saat Kulesi,
Piazza Meydanı ve cıvıl cıvıl sokaklarında kafeleri restoranlarıyla şehir
gezimizi sürdürürken Medea Heykeli’nin efsanesini dinlemeyi de
ihmal etmeyeceğiz. Ertesi gün istikamet geriye doğru; fakat bu sefer
Artvin’in Borçka ve Karagöl ilçelerini ziyaret edip Tortum Şelalesi’ni
de göreceğiz. Dönüş yolunda Erzurum bir başka durağımız. Yakutiye
Medresesi, Aziziye Tabyası gibi önemli yerleri gözlemledikten sonra oltu
taşından materyalleri anılarımız arasına katmak üzere Tarihî Rüstem
Paşa Bedesteni’nde alışverişe çıkacağız. Son durağımız Erzurum’da
ritüelimiz cağ kebabını tattıktan sonra altı günün damağımızda ve
ruhumuzda bıraktığı anılarla geri dönüş için yola koyuluyoruz.
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KENDİNLE BAŞ BAŞA

GÜNEŞİ NEREDE SELAMLASAK?
Bedeninizi ve zihninizi tüm yılın yükünden arındırın. Günümüzde sağlık ve ruhani pratik
için dünyanın birçok bölgesinde, metropollerden küçük şehirlere sayısız alternatif mevcut.
Yoga ise bunların içinde en revaçta olanı. Fakat bu pratiği deneyimlediğiniz atmosfer de
bir o kadar önemli. Büyük şehirlerin kaotik dünyasından uzaklaşıp, negatif olan ayrıntıları
bir kenara bırakarak yoga felsefesinin ve pratiğinin tazeleyici etkisine kendinizi bırakın.
Unutulmaz bir seyahat ile bu pratiği birleştirmek için doğayla iç içe ve doğadan ilham
alan rotalara açılmanın vakti geldi.
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Ruh-Beden-Zihin
Dünya üzerindeki tüm inanışlardan evvel ortaya çıkmış bir disiplin olan yoga, ruh, beden ve zihnin birlikteliğini esas alır. Kökenleri Hindistan’ı işaret
eden ve ilk yazılı kaynakları da Hint astrolojisinde (Vedic) bulunan bu felsefe, geçici bir benlik olan jiva ile sonsuzluğu ifade eden tanrı Brahman’ın
bir aradalığına dayanır. Ruhani ve bereketli bir kaynak olan Brahman tüm gerçekliğe yayılmıştır. Bu felsefenin pratiğinde ise yollar ve yöntemler
zaman içerisinde çeşitlenmiştir. Yine de en temel üç yol eylem, bilgi ve teslimiyet üzerine şekillenmiştir. Yogada amaç; içe dönüş, odaklanma,
farkındalık ve meditasyondur. Sonucu hedeflemeden, her biri başka anlam ifade eden duruşlarda sabırla, zihni boşaltmaya odaklanarak kendinizi
evrenle bütünleşmiş hissetmek ve bunu kibirden uzak bir mütevazılıkla deneyimlemek gerekir.
Bedeninizi, ruhunuzu ve zihninizi dünyanın dört bir yanındaki yoga merkezlerine hazırlayın. En bilinen yoga duruşu olan “güneşe selam”ın yanı
sıra onlarca farklı duruşu ve sonsuz farklı kapıyı açan bakış açılarını deneyimleyeceksiniz. Huzur, sessizlik ve varoluş içeren bir yolculuk sizi bekliyor.

KALİYOGA
GRANADA, İSPANYA

2001 yılında Jonji ve Rosie Miles tarafından kurulan Kaliyoga, bir yanına Sierra Nevada Dağları’nın muazzam manzarasını bir yanına Akdeniz’in
Kuzey Atlantik’e açılan Alboran Denizi’nin sıcak mavisini almış konuklarını bekliyor. Kaliyoga, yoga derslerinin yanı sıra sağlıklı beslenme, detox,
yürüyüş, yüzme, sauna gibi seçeneklerle de konuklarının bedenlerine ve zihin dünyalarına bakışlarını geliştiren ve dönüştüren bir mekân. Aynı
zamanda Endülüs tarzı bir çiftlik evinin bu merkeze dönüştürülmüş olması da dinginlik veren atmosferi bütünüyle yakalaması açısından oldukça
başarılı. Ders aldığınız hocaların yoga disiplinini samimi, eğlenceli bir hâle sokabilmesi ve bunu yaparken yoga felsefesinin ruhani yanını da
koruyabilmesi oldukça tatmin edici. Hocalarından biri Kaliyoga deneyimini şu şekilde anlatıyor “Bazen sizin için yoga, bir kitap okumak, yürümek
ya da uyumak olacak. Sorun yok!”

KENDİNLE BAŞ BAŞA

SUMMERSALT YOGA
RETREAT
VİS ADASI, HIRVATİSTAN

Sağlık, fitness ve lifestyle konularında yıllarca gazetecilik yapmış olan
Milda Urban’ın 5 yıl evvel kurduğu ve bugün uluslararası bir alana
taşıdığı Summersalt Yoga, yolculuk anlayışını da dönüştüren bir
yoga merkezi. Bir seyahatten dönüşte arınmış, değişmiş, yenilenmiş
olmanın ne demek olduğunu anlamak için yoganın bir yolculuk olarak
ele alındığı bu merkez en doğru adreslerden. Adriyatik Denizi’nin
ortasında Hırvatistan’ın en huzurlu ve çekici adalarından biri olan Vis
Adası’nda bulunan merkez, dinamik bir enerjiyi, dengeyi, doğa ve
yaşamla bütünleşmeyi hedefliyor. Yoganın anlamını tatilin keyfiyle
birleştirme arzusundaysanız doğru adrestesiniz.

THE YOGA BARN
UBUD, ENDONEZYA

Zihni, bedeni ve ruhu beslemek! Bali’nin dünyaca ünlü yoga merkezinin vizyonu; bütünsel bir biçimde huzurlu, dingin ve ilham kaynağı bir enerjiyi
yaratmak. Ubud bölgesinde, doğanın hükmünün sürdüğü bir coğrafyanın huzuruna kendinizi kaptırmamanız olanaksız. Hem otantik hem de
mütevazı bir yapının içerisinde yoga pratiğinin, şifalı bir seyahatin tadını çıkarabilirsiniz. Yoganın yin, acro, hatha, vinyasa gibi farklı kollarında ruh ve
bedeninizi besleyebileceğiniz Yoga Barn, ayurveda, tai chi, reiki, ses terapisi gibi farklı alanlarda da pratik imkânları sunuyor.
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TRUE NATURE TRAVELS
CUZCO, PERU

Doğanın içinde gezginliğin ve şifa bulmanın izini süren True Nature
ekibi, Costa Rica’da başlayan maceralarını dünyanın farklı noktalarına
taşıdılar. Peru’nun Kutsal Vadi (Sacred Valley) bölgesinde, yalnızca
manzarasıyla bile büyüleyen mistik bir coğrafyada hareket
atölyelerinden permakültüre çok çeşitli disiplinleri deneyimleme
fırsatlarını da buluyorsunuz. Etrafınızı saran dağlara doğru yürüyüşler
yapmak bile başlı başına arındırıcı bir etkiye sahip.

YOGAQUA

LOS ANGELES, KALİFORNİYA
Son dönemlerde ABD’nin Kaliforniya eyaleti, yoga pratiğinin gitgide
daha da popüler hâle geldiği rotalardan biri. Birçok profesyonel yoga
merkezinin bulunduğu Los Angeles’ın ilk SUP Yoga merkezi olan
YOGAqua benzersiz bir deneyim sunarak ön plana çıkıyor. Ekibin
sloganı vadedilenleri özetler nitelikte: “Bizim yoga matımız okyanusun
ta kendisi”. Mother’s Beach’te sörf tahtalarının üzerinde suyla beraber
denge kurarak yoga pratiğinin farklı bir dalını deneyimlemiş olacaksınız.
Yoga deneyiminiz hangi düzeyde olursa olsun uzman eğitmenler
eşliğinde önce sörf tahtasıyla denge kurmanın yolunu arıyor ardından
vinyasa yoganın eğlenceli ve eğitici aşamalarını öğreniyorsunuz.
İster grup hâlinde ister özel ders alabileceğiniz Yogaqua sizi Pasifik
Okyanusu’nun engin manzarasıyla yoganın engin birikimine davet
ediyor.

DERİNLERİN HARİTASI

UÇAN BALIK,
BATIK UÇAK
Fotoğraflar: Coşkun Teziç
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Su Altından Notlar
Antalya, Türkiye’de dalış konusunda en geniş imkânların bulunduğu
nokta. Dalış tutkunları ya da ilk kez deneyimleyecek meraklıları
için her düzeyde eğitimlerin alınabildiği okulları ve masmavi derin
sularıyla suyun altının hazinelerini keşfetmek için ideal bir adres.
Kaş ilçesinde, çoğunlukla deneyimli olanları kendine çeken, su altı
bahçeleriyle Neptün Reef, merkeze yakın oluşuyla popüler olan ve
başlangıç seviye eğitimlerin verildiği Fener ve karagöz balıklarının
meskeni Güvercin Ada bölgeleri gibi çok sayıda dalış bölgesi
bulunuyor. Buraların derinlerinde ise sonsuz bir zenginlik, çeşitlilik
ve yaşam, acemisinden profesyoneline dalgıçlarını bekliyor. Gerek
spor amaçlı gerek keşif amaçlı olsun, derinlere yolculuk etmek hem
çok büyük bir dikkat ve temkinlilik isteyen hem de karşılığında size
bambaşka bir dünyayı vadeden bir deneyim.

Uçan Balık, Batık Uçak
Meis Adası ile Kaş arasında bulunan Flying Fish (Uçan Balık)
bölgesi profesyonel dalgıçları hem zorlayan hem de oldukça
cezbeden bir bölge. Bölgenin adını aldığı ‘uçan balıklar’ su yüzüne
çıkıp tekrar mavilikte kaybolan suyun ateşböcekleri misali canlıları.
Tekneyle açılırken etrafınıza biraz dikkatle baktığınızda size kısa
bir selam vermeleri muhtemel. Flying Fish resifi, 80 metreye
kadar derinleşebiliyor ve 30 metre dolaylarından sonra su altının
hikâyesinde rengârenk sayfalar açılmaya başlıyor. Orfozlar, akyalar,
sinaritler, barakudalar misafirlerini selamlamaya hazırlanıyorlar.
Normal dalış standartları çerçevesinde 40 metreden sonrası dalış
güvenliği açısından sakıncalı bulunan bir derinlik. Bölgede,
profesyonel birçok su altı fotoğrafçısı ve dalgıç için merak uyandıran
II. Dünya Savaşı’ndan kalma bir batık İtalyan uçağı 60 metre
dolaylarında yer alıyor ve bu derinlik profesyonel de olsa her dalgıç
için risk taşıyor.

Enkaz, 1990 yılında deneyimli bir dalgıç ve aynı zamanda su altı
eğitmeni olan Uğur Eroğlu tarafından bulunmuş. Enkazın hikâyesini
ise bölgenin balıkçılarından dinlemek oldukça ilgi çekici. II. Dünya
Savaşı sırasında kullanılan bu bombardıman uçağı model itibariyle
dönemin en iyilerindendi. Bir bombardıman uçaksavar ateşiyle yenik
düşen 3 uçaktan biriydi. Dalgıçların keşiflerinden pervanelerinin
sağlam olmasından anlaşılıyor ki uçak düşmemiş, zorunlu iniş
yapmış. Meis Adası açıklarında suların derinlerinde kaybolan uçağın
o dönem Kaş’a gömülen pilotu ise daha sonra İtalyan yetkililerin
girişimleriyle İtalya’ya sevk edilmiş. II. Dünya Savaşı gibi dünya
tarihinin seyrini, dünyaya bakışın felsefesini derinden etkilemiş bir
döneme ait enkazlardan yalnızca bir tanesi olan bu İtalyan uçağı,
bugün suyun derinlerinde binlerce canlıya ev sahipliği yapıyor. 90’lı
yıllarda birçok bölümü görülebilir hâlde olan uçaktan bugün geriye 3
adet pervaneli motoru kalmış durumda. Derinlerde izi kalan ve keşif
duygusunu kışkırtan batıklar, yeni evlerinde derinlerin ebedî yerlisi
canlılarla beraber su altının bitmeyecek hikâyesini şekillendirmeye
devam ediyorlar.
Su altı fotoğrafçısı Coşkun Teziç'e katkılarından dolayı teşekkür
ederiz.

DOĞANIN İZİNDE

SADUN BORO'NUN YOLUNDAN
Yıl 1963, Kısmet Salacak’ta kızağa konuldu, bir deniz tutkunun hayallerini
gerçekleştirmek için bekliyor. Kendisi tam 5 yıl sonra dünya turu yapan ilk Türk teknesi
olarak tarihe adını yazdıracaktı. Hikâyenin kahramanı Sadun Boro ise küçüklükten
gelen deniz tutkusunu şöyle dile getiriyordu “Deniz, o küçük gönlüme tohumlarını
ekmeye başlamıştı."
Mavi suların aşığı Sadun Boro’nun arzuladığı tek şey teknesiyle birlikte
dünyayı dolaşmaktı. Manchester’da eğitimine devam ederken gözü
Yachting Word dergisindeki bir ilana takıldı. Ling kotrası, yarı yarıya
yemek parasını karşılamak koşuluyla tayfa arıyordu. Yeni Zelanda’ya
gidecek kotraya başvuru yapan Boro, 200 kişi arasından seçildi ve
tayfaya katıldı. İlk kez okyanustan geçen Boro, Atlantik’e uzun uzun
baktıktan sonra şöyle dedi: “Bir gün bu sulara gönderinde ay-yıldızlı
bayrağım dalgalanan kendi kotramla geleceğim!”
Sadun Boro dünya seyahatini planlarken Hürriyet’e içerik sağlayarak
aynı zamanda gelir de elde edecekti. Bir yandan maddi imkânsızlıklarla
mücadele ederek gemisi Kısmet’i tamamlamaya çalışıyordu bir yandan
da artık deniz tutkusunun üstüne çıkan hayatının aşkıyla evlenme
planları yapıyordu. Alman Odea ile evlendiğinde evlilik hediyeleri bile
tekne malzemeleriydi.
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17 Temmuz 1968’de yola çıkan Kısmet’in ilk durağı Atlantik’ti. Buraya
planlanandan geç varan Boro Türkiye’de kısa süreli bir panik yarattı. Bir
sonraki rota ise Pasifik’ti. Seyahatin en zor geçen bu bölümünde kara
bulutlar adeta üstlerindeydi. Önce korsan saldırısına maruz kaldılar
sonra da Odea’nın rahim kanseri olduğunu öğrendiler. Odea, apar
topar İstanbul’a uçtu. Bu ayrılık kısa sürdü, Odea 1 ay sonra Kısmet’e
geri döndü. Onlarca koy, liman, sahil, fırtına, yağmur atlatıldıktan
sonra mutlu sona ulaşılmıştı. Kısmet artık başladığı yere, İstanbul’a
dönüyordu.
15 Haziran 1968, Kısmet tam iki yıl on gün sonra İstanbul’daydı.
Borolar İstanbul’da bir kahraman gibi karşılandı. Coşkulu kalabalık
kahramanlarını bir şölenle karşılamıştı. Sağ salim dönmelerinin
mutluluğunun yanı sıra birçok insana da ilham olduğu için bu kadar
sahiplenilmişti Sadun Boro.
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İlhamınız Sadun Boro’dan
Rotanız Maviden Yana Olsun
Birçok denizci ilhamını Sadun Boro’dan alır. Özellikle dönemin
şartları ile düşündüğümüzde Sadun Boro imkânsız denileni yapmış
ve hayallerini gerçekleştirebilmiş büyük bir kaptandır. Sadun
Boro’nun yolundan gidip onu en sevdiği mavi kıyılarında anabilirsiniz.
Mezarının bulunduğu ve çok sevdiği Gökova’nın Okluk Koyu’na
demir atıp Yürüyüş Yolu’nu keşfe çıkabilirsiniz. Okluk Koyu’nda sizi
sırma saçları kayalıklara kadar dökülmüş bir deniz kızı karşılayacak.
Üzerinde durduğu kayada ise hayat hikâyesini okuyacaksınız:
“Bu deniz kızı düşlerini süsleyen cennete erişebilmek için, nice
engin denizler, ufuklar aştı… Kıtalar, adalar, koylar dolaştı… Ta ki
Gökova’ya ulaşana kadar…”
Deniz kızı Meltem, Sadun Boro’nun, Kısmet’i, kedileri Miço'yu
ve Odea'yı yıllarca ağırlayan Gökova’ya bir armağanıdır. Bu
karşılaşmadan sonra Okluk Koyu’na teknenizi bırakarak koyu keşfe
çıkabilirsiniz. Kısmet’in bağlı olduğu sekiz numaralı ağaç, Sadun
Boro’nun mezarı ve denize adanmış bir ömür. Bu atmosferi tüm
hücrelerinize kadar hissedeceksiniz. Bu keşiften sonra şüphesiz ki
her mavi sulara daldığınızda aklınıza Sadun Boro gelir. Kendi gibi
deniz sevdalılarının kulaklarına bir şeyler fısıldıyordur belki de.
Kim bilir?

Okluk Koyu-Gökova

TADINI ÇIKAR

KEEP CALM
AND
EAT VEGAN
Bu yıl 7-9 Eylül tarihleri arasında
Kanada’nın Toronto kentinde
düzenlenecek olan dünyanın en büyük
Vegan Festivali ‘Veg Food Fest’ tat alma
alışkanlıklarınızı değiştirmeyi öneriyor.
‘Nasıl oluyor?’ demeyin! Harbourfront
Center'da 40 bin ziyaretçinin katılacağı
festivalde hiçbir hayvansal ürün
kullanılmadan hazırlanan sosisli
sandviçler, burgerler ve tatlılar aklınızı
başınızdan alacak…
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40 Bin Vegan
Bu Festivalde Buluşacak
Toronto Vejetaryen Derneği tarafından her yıl organize edilen ‘Veg
Food Fest’ dünyanın en büyük vegan yemek festivali. Toronto’nun
en iyi sebzelerinden oluşan yemekleri satmak için festival alanına
kurulan stantlarda 140’tan fazla yerel satıcının ürünleri, ziyaretçilerin
damak tadına sunuluyor. İnek sütü yerine soya sütü, peynir yerine
tofu veya soya sütüyle yapılmış peynir, yumurta yerine nişastalı ve
patates/kabak püreli karışımlar, yoğurt yerine de vegan maya ve
soya sütüyle yapılan vegan yoğurdu ile hazırlanan yiyeceklerin tadını
diğerlerinden ayırmak çok zor.

Aslında Bir Felsefe
Vegan kelimesi ilk olarak 1944 yılında Elsie Shrigley ve Donald
Watson tarafından vejetaryen (vegetarian) kelimesinden türetilmiş.
Veganizm, et ve süt ürünleriyle birlikte hayvan kaynaklı yumurta,
bal, deri, süet, yün ve ipek gibi ürünleri de reddediyor. Veganlığın
temelinde çevreyi koruma, sağlıklı beslenme, dinî inanışlar gibi
sebepler olsa da; en büyük neden, hayvanlara saygı... Bu çerçevedeki
beslenme alışkanlığını yaşam biçimine dönüştüren veganların en
büyük festivali Veg Food Fest ilk olarak 1985 yılında Toronto’da
düzenlendi. 33 yıl önce 500 kişinin katılımıyla başlayan festival,
yıllar içerisinde dünyanın en büyük festivali hâlini aldı. Bugün 40 bin
ziyaretçi ile hatırı sayılır bir ziyaretçi sayısına ulaşan Veg Food Fest’te
çeşitli konularda canlı yemek gösterileri, müzik, atölye çalışmaları,
filmler ve sunumlar gerçekleştiriliyor.

Sağlıklı Ama Maliyetli
Bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilecek olan festivale ziyaretçi olarak
katılabilmek biraz maliyetli. Öncelikle yaklaşık 11 saat sürecek
bir uçak yolculuğuna hazır olmalısınız. Ayrıca uçak yolculuğu için
gidiş dönüş 10 bin lira gibi bir bütçe ayırmanız gerekiyor. İki gün
Toronto’da konaklama bedeli de 3 bin ila 5 bin lira arasında değişiklik
gösteriyor. Festival giriş ücreti iki gün için 20 dolar. İçeride satın
alacağınız yiyeceklere ödeyeceğiniz rakamlar hariç.

AKLINIZDA BULUNSUN
•

Evcil hayvanlarınızla sadece Harbourfront Centre’ın açık

alanlarına girebilirsiniz.
•

Yemek festivali olduğu için kendi yemeğinizi dışarıdan

getirebiliyorsunuz. Ancak alternatifleri görünce buna gerek
kalmayacağına emin olabilirsiniz.
•

Festivalin ilk günü 09.00-16.00 arasında festival alanında

çeşitli etkinlikler yer alacak. En eğlenceli gün kuşkusuz ilk gün.
İkinci günü yani 8 Eylül’de ise 09.00 ile 19.00 arasında festival
alanında olabilirsiniz. Son gün ise 12.00-17.00 arasındaki
etkinliklerle festivale veda ediliyor.
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ANI DOLU TEZGÂHLAR

İstanbul'dan Tarihin Tozlu Anılarına Yolculuk;

Feriköy Antika Pazarı
Hikâyesini bilmediğimiz fotoğraflar, not defterleri, yıllanmış kıyafetler, rengârenk vazolar,
heykeller, tablolar, saatler, paralar, plaklar, kitaplar… Anı dolu tezgâhlar her hafta pazar
günü Feriköy’un sokaklarında yerini alıyor. Sanki yılların verdiği yorgunluktan muzdarip
gibi sessiz, sakin ve naif Feriköy Antika Pazarı…
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Anılar Arasında
Dolanırken
Şimdiyi Unutacaksınız
İlk atari aldığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Büyükannenizin evinde
dinlediğiniz plakları ya da anne ve babanızın siz büyürken her anınızı
kameraya alışını? Antika Pazarı’nın tezgâhları arasında dolaşırken
hem kendi anılarınız canlanacak hem de sizinle birlikte daha kaç
tane insanın da aynı şeyleri yaşadığının farkına varacaksınız… Bu
pazarda nostalji yaşarken aynı zamanda birçok hayata da tanıklık
edeceksiniz. Satıcılarla tezgâhlardaki eşyalar hakkında ettiğiniz
samimi sohbetler ise burayı dolaşmanın en keyifli kısmı.
Koleksiyonerler, meraklılar, geçerken uğrayanlar… Ne amaçla
gelirseniz gelin bu pazarda muhakkak kendinizden bir şey
bulacaksınız. Vintage kıyafetler, ayakkabılar, takılar, gözlükler, çantalar,
plaklar, kitaplar, vazolar, paralar, kameralar, tablolar, not defterleri,
fotoğraflar, bilgisayarlar, atariler… İnsanın tarihinin sergilendiği bu
tezgâhlarda kendinize en uygun olanı bulmak hem zor hem de çok
kolay. Hikâyeyi takip edin ve hikâyesini devam ettirmek istediğiniz
eşyayı seçin. Daha önce bu eşyalar kimlerin hikâyesinde yer aldı ve
sizden sonra kimlerin hikâyesine eşlik edecek kim bilir?
Hafta sonu bir gününüzü ayırarak keşfedebileceğiniz Feriköy Antika
Pazarı sizde de alışkanlık yaratacak...

ANI DOLU TEZGÂHLAR

Binlerce Anı Bu Tezgâhlarda;

Roma Antika Pazarları
Colosseum’u, Trevi Çeşmesi, Pantheon’u, müzeleri, opera binalarıyla
Roma, sadece sokaklarında yürümenin bile kendinizi tarihin görkemi
içerisinde hissetmenize sebep olacak bir şehir. Mimarinin dört bir
yandan etrafınızı saran incelikli dokusu sizi attığınız her adımda
kendine hayran bırakacaktır. Roma seyahatinde, ihtişamlı tarihî
yapılar, sokak sanatları, yemek kültürü baskın bir yer tutabilir. Bunun
dışında Roma’da yerel bir deneyim için uğranılması gereken yerler
Roma’nın köklü ve meşhur antika pazarlarıdır. Şehir merkezinin işlek
meydanlarında hafta içi koşturmacası bittiğinde cumartesi ve pazar
sabahları bir başka hengâme başlar. Bunun sebebi Roma şehir hayatının
vazgeçilmez öğesi olan antika pazarlarıdır. Eski tarz kıyafetlerden
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mobilyalara, süs eşyalarından sahafiye kitaplara, efemeralara kadar
envai çeşit antikanın yüzlerce tezgâhı anılarla yüklediği bu pazarlar,
Roma kent kültürünü yakından tanımak, turistik bir geziden ziyade
yerel bir deneyim yaşamak isteyenlerin uğraması gereken yerler.
İhtiyacınız olan şeyler ise rahat kıyafetler, nakit para ve biraz cesaret.
Rahat kıyafetler, özellikle de ayakkabılar önemli. Zira Roma’nın taşlık
sokaklarında kurulan pazarlarda saatlerce dolaşmak isteyeceksiniz.
Bu pazarlarda pazarlık etme becerilerinizi de sınayabilirsiniz. Pazar
eşrafının ahenkli kalabalığı ve tezgâhların ardından yükselen çağrılarla
hem eğlenceli anılar hem de keşif dolu bir deneyim sizleri bekliyor
olacak.
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Ponte Milvio
Her ayın birinci ve ikinci pazarı(Ağustos hariç) / 09.00-20.00
Roma’nın en eski köprüsünden başlayıp bir yanına nehir manzarasını
almış Capoprati caddesi boyunca 20 seneyi aşkın bir süredir
Roma’nın en seçkin antika pazarlarından biri kuruluyor. Adını da bu
tarihî köprüden alan Ponte Milvio Antika Pazarı Romalılar için gerçek
bir gelenek. Değerli eşyaların, resimlerin, heykellerin bulunduğu
pazar, aynı zamanda bulunduğu konumun manzarasıyla başlı başlına
bir deneyim sunuyor. Ağaçlarla kaplı yol boyunca şehrin hayranlık
uyandıran mimarisini muhteşem bir panoramayla izleyebilirsiniz.
Gözünüz bir tezgâhlarda bir manzarada olacak.

Ponte Milvio

Fontanella Borghese

Fontanella Borghese
Pazar hariç her gün / 09.00-19.00
Antika pazarlarını severim; fakat ilgimi en çok eski kitaplar, eski
fotoğraflar, dergiler, eskizler çeker diyorsanız sizin uğramanız gereken
yer Fontanella Borghese. Sanat ve edebiyata dair nadide eserleri,
eşyaları bulabileceğiniz bu pazarda bir bakacaksınız ki kendinizi
posterlerin, eski fotoğraf makinelerinin arasında kaybetmişsiniz. Geniş
bir arşive sahip olan koleksiyonerlerin tezgâhlarda sunduğu nadir
parçaları keşfedip pazar esnafıyla sohbetlere daldığınızda Fontanella
Borghese’de vaktin nasıl geçtiğinin farkına varmayacaksınız.

Porta Portese
Her Pazar / 06.00-14.00
Roma’nın şehir merkezinden yürüyerek ulaşabileceğiniz tarihî
Travestere bölgesinde, Tiber Nehri’nin kıyısı boyunca uzanan
Portuense sokağına yayılan Porta Portuese antika pazarı, şehrin en
kalabalık, en ünlü ve en eski pazarı. İkinci Dünya Savaşı sonrası
kurulmaya başlanan pazar, hem Romalılar hem de turistler için
kaçırılmayacak bir hafta sonu durağı. Her pazar, sabahın erken
saatlerinde kurulmaya başlanan onlarca tezgâh, nadir antikalar,
halılar, vintage kıyafetler, ikinci el eşyalarla, yeni sahiplerini bekleyen
anılarla dolu. Aynı zamanda Roma’daki pazarlar içerisinde en geniş
alana yayılanı da Porta Portese. Pazarın birden çok girişi var ve eğer
ki nadir bulunacak parçaları, antikaları saklandıkları köşelerden bulup
çıkarmak istiyorsanız Piazza Ippolito Nievo girişini tercih etmelisiniz.
Anıların arasında coşkulu bir hengâmenin içerisinde dolaşmak, bir
anda karşınıza çıkan zarif bir objenin seyrine dalmak ve tezgâhların
arasında kaybolmak benzersiz bir deneyim olacaktır.

Porta Portese

SÖYLEŞİ

"Bir hava yolu sadece gelir getiren, ciro yapan bir şirket demek değildir. Bir
hava yolunun bir ülkeye uçması, o iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi her türlü
ilişkilerin gelişmesi demektir."
Hava yolu sektöründe birçok başarıya imza atmış uzman bir iş insanı,
defalarca Skytrax ödülü kazanan Air Canada Doğu Avrupa ve Türkiye Genel
Müdürü Nedime Konuksever ile birlikteyiz.
Uzun yıllardır havacılık sektöründe başarılı bir iş insanısınız. Okurlarımızın sizi daha yakından
tanıması adına kariyer yolculuğunuzdan kısaca bahsetmenizi rica ediyoruz. Air Canada ile
yollarınız nasıl kesişti?
Galatasaray Lisesi’nde okurken önce doktor sonra diplomat
olmayı hayal ediyordum. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
ve Siyasal Bilimi bölümüne girdim. İkinci sene diplomat olmak
yerine özel sektörü tercih ettiğimi, aslında üretimi, iş geliştirmeyi
daha çok sevdiğimi anladım. Ardından bir İngiliz şirketi olan Coats
Viyella'da çalıştıktan sonra 18 sene AirFrance KLM Havayolları'nda
çalıştım.18 sene sonunda ülke müdürü olarak ayrılıp sonra lüks
tüketim sektöründe yeni bir işe başlamışken Air Canada’dan beni
heyecanlandıran ve sektöre geri döndüren bir teklif aldım. Air Canada
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uluslararası pazarlarda ve özellikle Doğu Avrupa, Güney Akdeniz ve
Türkiye bölgesinde büyümek üzere yatırımlar yapmayı planlıyordu,
ben de o proje doğrultusunda tekrar en büyük tutkum hava yolu
sektörüne döndüm. İki senedir Air Canada’nın yedi ülkeden sorumlu
Doğu Avrupa ve Türkiye Genel Müdürüyüm. Çocukken en büyük
hayalim caz solisti olmaktı. Caz müziğini çok seviyorum, dinliyorum
ve söylüyorum. Seyahat etmeyi seviyorum ve bir de Galatasaray’ı...
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de
yürütüyorum. Tempolu, hızlı bir şekilde ilerliyor hayat.
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Şimdiki deneyimlerim daha önce olsaydı
kariyerimi şu şekilde yönlendirirdim
diyebileceğiniz bir konu var mı?

30 bin çalışanımız -ki biz çalışanlarımızı marka elçisi diye tanımlıyoruzmüşterilerimize en iyi hizmeti sunmak konusunda yarışıyor.
Müşterilerimizden gelen dönüşlerle ve Skytrax ödülleriyle bu gururu
taşıyoruz. Teşekkür ediyoruz müşterilerimize.

İş hayatında hata yapmadan başarıyı yakalamak mümkün değil.
Einstein “Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz “demiş.
Dolayısıyla yenilik, gelişim için deneme ve girişimcilik gerekiyor. Bu
süreçte hatalar kaçınılmaz. Ben de hatalarımdan çok şey öğrendim.
Aslında hep iş geliştirme, teknoloji meraklısı oldum. Şimdilerde
teknoloji sektöründeki start-up firmaları çok ilgimi çekse de yüksek
teknoloji barındırması, inovasyon odaklı ve hizmet sektöründen olması
sebebiyle ben yine havacılık işinde çalışırdım. Hava yolu sektörü bana
büyülü geliyor. Bir yerden binip bambaşka bir yerde uyanmak bence
inanılmaz büyülü…

Üst üste layık görüldüğünüz “Kuzey
Amerika’nın En İyi Hava yolu Şirketi” ödülü
başta olmak üzere Skytrax tarafından
birçok alanda ödüller kazanıyorsunuz.
Her sene biraz daha yukarı taşıdığınız ve
farklılaştırdığınız Air Canada standardını
nasıl anlatırsınız?
Yaptığımız teknolojik yatırımla, sürdürülebilir karlı büyüme
hedeflerimiz, üst düzey hizmet kalitemiz, geniş gövdeli, son teknoloji
uçaklarımız ile geleceğin hava yolu modeli olarak sektörde emin
adımlarla yol alıyoruz. Koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı genel
politikamız doğrultusunda 30 bin çalışanımızın önceliği misafirlerin
memnuniyeti ve güveni. Son 5 senedir farklı kulvarlarda Skytrax
ödülleri, Kuzey Amerika'nın en iyi hava yolu, en iyi business kabin, en
iyi kabin ekibi seçiliyoruz. Skytrax dünyada 102 ülkede, iş ve turizm
amaçlı seyahat eden 19 milyon gezgin tarafından oylanan hava
yolu mükemmeliyetçiliği konusunda dünya çapındaki yegâne ödül.
Air Canada, son 8 senede 6 kere üst üste müşterilerimiz tarafından
Kuzey Amerika’nın en iyi hava yolu seçildi. Bu bizi çok gururlandırıyor,
mutlu ediyor. Filomuza, teknolojimize, ürünlerimize, hizmetlerimize,
müşteri odaklı yaklaşımımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlarımıza
müşterilerimizden gelen geri dönüş bizleri çok mutlu ediyor ve daha
ileri gitmek üzere bizi daha da cesaretlendiriyor. Skytrax ödülleri
kategorisinde Kuzey Amerika’da en iyi kabin ekibi, Kuzey Amerika
en iyi Business Class ödülleri dışında 2017’de birçok farklı ödül
kazandık. Bunlardan en önemlisi Kuzey Amerika’da ve Kanada’da en
çok çalışılmak istenen 2. şirket ödülü. Farklı segmentte çalışan insan
kaynağı anlamında yine en çok beğenilen hava yolu olduk. Kadınlara
biçilen rol, kadınların üst yönetimde rol alması, farklı aktivitelerde
çalışması, çeşitlilik, renklilik anlamında ödüllerimiz var. Son 10 senede
finansal anlamda zarar eden bir şirket iken EBITDA rakamları son
senelerde rekorlar kıran ve 1,9 milyar dolarlık ekstra ciro sebebiyle
aldığımız Hava yolu Finansal Strateji ödülümüzün yanı sıra, müzisyen
ve sanatçılara sağladığımız kolaylıklar sebebiyle Uluslararası Müzik
Federasyonu tarafından en iyi Uluslararası Şirket de seçildik.

Air Canada, dreamliner B787, buzlanma
önleyici sistem, uçuşlarda sigara yasağı ve
bilgisayarlı rezervasyon sistemi gibi ilklerin
gerçekleştirildiği bir hava yolu şirketi. Yakın
gelecekte yolcularınızı başka ne gibi ilkler
bekliyor?
Boeing 787 Dreamliner yakıt tasarrufu, çevreciliği ve son teknoloji
donanımı sayesinde jet-lag yaşatmayacak uçaklar olarak tanımlıyoruz.
Filomuzda bulunan 62 Dreamliner önümüzdeki sene filoya girecek 37
uçak ile bize uzun menzilli kârlı operasyonlar yapma fırsatı sunuyor.
Ayrıca filomuza bu sene giren B737 Max’ler de yine yakıt tasarrufu,
sessizlik ve orta uzun menzil imkânlarıyla bize yeni açılımlar sunacak.
Filomuza büyük yatırım yapıyoruz. Çok büyük, geniş gövdeli uçaklar
yerine daha uzun menzilli, daha etkin uçan Dreamliner uçakları hızla
filomuzda yer alıyor. Bunlar da çok etkin, çevre duyarlı ve bize yine
Kanada’dan Avrupa’nın kuzeyine uçuş imkânı sağlayabilecek orta
ölçekli uçaklar. Bunun dışında gelir yönetimi sisteminde Big Data
kullanıyoruz. Uzun vadede yapay zekâyı kullanıyoruz. Big data verileri
sayesinde gelir yönetiminde attığımız adımlarımız müşterilerimize
gerek fiyat gerekse çeşitli avantajlar olarak yansıtılacak. Yapay zekâ
sayesinde de, filomuzun ufak tefek arızalar çıktığında bir an önce
yapılıp hizmetimizi aralıksız sürdürmemize fayda sağlayan yenilikler
olacak. Her ne kadar Kanada’nın milli hava yolu olmasak da Kanada’yı
dünyaya taşıyan ve dünyayı Kanada’ya taşıyan bir hava yolu olduğumuz
için inovasyon ve girişimciliğe çok önem veriyoruz.

SÖYLEŞİ
Yerli pazara katılmanızdan bu yana Türkiye
ile Kanada arasında iki ülke ilişkileri
ve turizm bazında bir köprü görevi de
üstleniyorsunuz. Bu süreçte Türkiye’nin
Kanada turizmine olan ilgisi nasıl
şekillendi?

Kanada Fransızca ve İngilizce’nin yaygın
olarak konuşulduğu bir ülke. Özellikle dil
eğitimi konusunda öğrenciler tarafından
da oldukça tercih ediliyor. Bu durumu göz
önünde tutarak Türk öğrencilerin ilgisini
nasıl değerlendirirsiniz?

Hava yolu demek sadece ulaşımı sağlayan, gelir artırma hedefli bir
yapı değil. Bir hava yolunun bir ülkeye uçması demek o iki ülke
arasındaki ekonomik, siyasi her türlü ilişkilerin gelişmesi demek.
Global anlamda hava yolları, ülkelerin ekonomilerinin gelişmesi
anlamında çok ciddi bir katalizör görevi alıyor. Uluslararası alanda Air
Canada’nın hızlı büyümesinin yanı sıra Türkiye ile Kanada arasındaki
ilişkilerin gitgide arttığını görüyoruz. Öğrenciler çok yoğun şekilde
Kanada’da eğitim görmek istiyorlar. Onun dışında teknolojik konuda
kendini geliştirmek isteyen gençlerimiz, start-up firmalar çok başarılı
işler yapıyor Türkiye Kanada arasında. Hava yolu olarak da bizler bu
köprüyü oluşturduğumuz için işler daha da kolaylaşıyor.

İnanılmaz bir ilgi var. Son iki senedir öğrencilerin ilgisinin
ABD’den Kanada’ya kaydığını görüyoruz. Çok da doğru yapıyorlar
bence. Kanada’da sadece çok iyi bir eğitim almıyorsunuz, hayatı
öğreniyorsunuz. Eğitim ve hayat çift dilde, İngilizce ve Fransızca
zorunlu dil. Bunun yanı sıra renklilik, çeşitlilik, özgürlük ve günümüzde
çok önem kazanan güvenlik anlamında çok tercih ediliyor Kanada.
Dünyanın en güvenli ülkesi; aileler evlatlarını Kanada’ya iç rahatlığıyla
gönderiyorlar. Montreal’de çok meşhur bir üniversite var ve geçen
sene Türk öğrenci başvurusunun toplam öğrencilerin %30’u kadar
olduğunu duyduk. Öğrenciler ve aileleri gayet memnun.

Kanada’nın kendi doğal güzelliklerine
ve yaşantısına da bol bol vakit ayırmak
gerekiyor şüphesiz. Sizce bir seyahatseverin
Kanada’yı bütünüyle tanıyabileceği ilk
durağı neresi olmalı?
Kanada uçsuz bucaksız bir ülke. Doğal güzellikleri, vahşi yaşam
konusunda keşfedilmesi gereken yerleri çok fazla. Benim
önerebileceğim 3 nokta var Kanada’yı keşfetmek için. Bu 3 nokta
da bizim HUB’larımız yani bağlantı noktalarımız aslında. Bir tanesi
Air Canada’nın en büyük bağlantı noktası olan Toronto. Teknolojiyi,
inovasyonu ve farklı gustoları bulabileceğiniz çok nezih bir şehir.
Toronto civarı, nehirler, Niagara Şelalesi çok cazip. İkincisi QuebecMontreal bölgesi. Hem eski kıta Avrupasını hem de Kuzey Amerika’nın
modernliğini bulabiliyorsunuz. Üçüncü alternatif olarak da batı
yakasında Vancouver. Doğası olağanüstü güzel, hava ılıman. Kışın
kayak yapabileceğiniz yazın denize girip sörf yapabileceğiniz, macera
sporlarını gerçekleştirebileceğiniz, doğayla haşır neşir olabileceğiniz
yerler var.

Kanada’nın Calgary ve Vancouver gibi çok
önemli kış destinasyonlarına uçuşlarınız
var. Kış turizmiyle öne çıkan Kanada’nın
yaz sezonunda hangi destinasyonlarında
yoğunluk görüyoruz?
Bahsettiğim 3 ana şehir dışında Edmonton, Calgary, Halifax, güneyde
ABD’ye yakın şehirler, doğal güzellikleriyle, spor imkânlarıyla çok güzel.
Türk insanının da Kanada’ya gitgide artan ilgisini görüyoruz. Ben hep
söylüyorum yine söylemeye devam edeceğim. Kanada önümüzdeki
10 senenin ülkesi.
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Kişisel seyahatlerinizde sizin önceliğiniz, en
çok dikkat ettiğiniz husus nedir?
İş seyahatlerimde bile bir iki saat fırsat bulunca yeni bir yer keşfetmeyi
isterim ve bunu genellikle başarırım. Ailemle de tatil amaçlı
seyahatlerimizde her sene yeni bir yer keşfetmeyi hedefliyoruz.
Döndüğümde daha yaratıcı, daha özgür düşünen, hayattan daha
fazla keyif alan bir insan olduğumu düşünüyorum. Özellikle yolculuk
hazırlığı bana çok keyif verir. Valizimi nasıl hazırladığım benim için çok
önemli. İş amaçlı seyahat ederken çok pratik olmayı öğrendim. Yarım
saatte valiz hazırlayıp yola çıkabilirim, öyle bir pratiklik oluştu.

Sizce bir yolcu neden Air Canada’yı
seçmeli?
Kanada dünyanın en güvenli ülkesi. Air Canada da güvenliğe çok
önem veren ve bu alanda fazlaca yatırım yapan bir hava yolu. Birinci
sebep bu olmalı diye düşünüyorum. İkinci sebep şu ki müşterilerimizin
beklentilerini, isteklerini biliyoruz. Her segmentte müşteriye farklı
şekilde hitap ediyoruz. İş amaçlı seyahat eden business class
müşterilerimize yönelik Signature Service diye yeni bir ürünümüz
var. Biliyoruz ki iş amaçlı seyahat eden müşteri uçakta dinlenmek
istiyor, rahat etmek, sessiz olmak ve çalışmak istiyor. Signature
Service ürünümüz A’dan Z’ye, yer hizmetlerinden uçaktan inene
kadar olan süreci kapsayan bir servis. Toronto Havalimanında en şık
lokantalarla yarışacak a la carte restoranda yemeğini yedikten sonra
tüm uçuş boyunca dinlenebileceği bir hizmet sunuyoruz. Bağlantı
noktalarımızda transferlerimizi iş ortağımız BMW ile yapıyoruz. Yine
concierge hizmetimizle iş amaçlı seyahat eden müşterilerimizin A’dan
Z’ye her türlü ihtiyaçlarına hizmet ediyoruz. Tatil amaçlı seyahat eden
müşterilerimize de farklı ürünler sunuyoruz. Hiçbir şeyi satmıyoruz;
standart neyse, bir müşterinin uçakta beklentisi neyse onu sunmaya
çalışıyoruz.
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Kanadalılara ülkemizin tanıtımı için ne tür
faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Kanada’daki Türk turizm ofisleriyle, konsolosluklarla, büyükelçiliklerle
çalışıyoruz. Türk insanı Kanada’ya gitmeyi hayal ediyor ve yavaş yavaş
gitmeye başladı. Talebin artması için çok fazla pazarlama bütçemizi
kullanıyoruz, işbirlikleri yapıyoruz ve artan talebi gitgide gözlemliyoruz.

Hep Kanada’dan bahsettik biraz da dünya
geneline bakalım. Bu zamana kadar gezip
de en çok beğendiğiniz, seyahatseverlere
tavsiye edebileceğiniz 3 destinasyonu
soralım.

Lion's Gate Köprüsü-Vancouver

Türk insanının Kanada’ya
gitgide artan ilgisini
görüyoruz. Kanada
önümüzdeki 10 senenin
ülkesi.
Başında bulunduğunuz diğer pazarlarla
Türkiye’yi karşılaştırdığınızda sizi en çok
zorlayan konu ne oldu?
Başında bulunduğum diğer pazarlarda hem piyasalar hem de Air
Canada hızla büyüyor. Talep her geçen gün artıyor. Bir hava yolunun
kârlı bir operasyonunun olabilmesi için aslında uçtuğu ülkeden
gidişlerde ve gelişlerde yeterince karşılıklı talep olması lazım. Türkiye’de
son iki senede yaşadığımız sorun şöyle; her ne kadar Türkiye’den
Kanada’ya talep çok fazla olsa da Kanada’dan ve Kuzey Amerika’dan
Türkiye’ye gelişler yok. Türkiye’nin dinamo sektörlerinden bir tanesi
turizm. Turizmin gelişmesi için Türkiye’ye talebin artması, turistlerin,
özellikle Kuzey Amerika’dan gelen ve çok gelir bırakan Kanadalı,
ABD’li turistlerin gelmesi çok önemli. Sorumlu olduğum diğer ülkelere
oranla Türkiye, turizmin, talebin en yoğun olduğu ülkeyken şu anda
diğerlerine oranla en az olduğu ülke. En kısa zamanda umarım sorun
giderilir ve biz operasyonlarımıza en kârlı şekilde, Türkiye’yi büyüterek,
tanıtarak devam ederiz.

En sevdiğim ve uzun vadede, emekliliğimde yaşamayı hayal ettiğim
3 yer sayabilirim. Birkaç sene öncesine kadar Fransa’nın Province
bölgesinde yaşamayı hayal ediyordum. Daha sonra yavaş yavaş
İtalya’nın Toskana bölgesine kaydım. Ama bu sene, emekliliğimde
kesinlikle İspanya’da yaşamalıyım diyorum. İspanya’nın Madrid
civarındaki küçük kasabalar en çok keyif aldığım yerler. Belki de yaşam
ritminin, hayat gustosunun bize çok benzediği, rahat edebildiğim,
insanlarla kolaylıkla kaynaşabildiğim bölgeler olduğu için orayı tercih
ediyorum. Bir de tabii dil faktörü çok önemli. Sanırım bize çok
benzeyen Akdeniz insanları olduğu için oralar cazip geliyor bana.

Söyleşilerimizin olmazsa olmaz sorusunun
cevabını bir de sizden rica edelim. Sizce
çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı?
Kitap okumayı çok severim; ama çok gezen bilir derim. Birebir yaşıyor,
birebir gözlemliyor, deneyimliyorsunuz. Ben gezerken önceden
inceleme yapmam. Vardığımda “ilk nereye gitmeliyim” diye sorar
ardından keşfe başlarım. Yerel kalmaya çalışırım. Öyle olduğunda
dağarcığınız, bilgi hazneniz, yaratıcılığınız o kadar gelişiyor ki… Velhasıl
evet çok gezen bilir diyorum ben…

Nedime Konuksever'e bu keyifli sohbet için
teşekkür ederiz.

TATİLCİLER
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Air Canada ile
İstanbul-Vancouver-Halifax-İstanbul
uçak biletinizi 628USD’den
başlayan fiyatlarla alarak
bu macerayı
gerçekleştirebilirsiniz.

Pasifik’ten Atlantik’e

TRENLE KANADA
Eşsiz güzellikte bir coğrafyada, Kanada’da
görülecek ve gezilecek birbirinden güzel
şehirler ve doğa harikaları bulunmakta.
İki okyanusu iki yanına almış kocaman
bir ülkede şehirden şehre gezmeyi iyi
planlamak gerekli. Batı ucu Vancouver’dan
doğuda Halifax’a kadar Kanada’nın büyük
şehirlerini, en eşsiz doğa hazinelerini
keşfetmek için tren seyahati tercihleriniz
içerisinde ilk sıralarda yer almalı.

Bir kez Kanada’ya ayak bastığınızda ucu bucağı olmayan bir toprak
parçasında hissedersiniz. Bu duygu aynı zamanda keşfedilecek
doğanın ve kültürün derinliğinin de habercisidir. Bu coğrafyayı bir
uçtan diğer uca gidebileceğiniz tren yolculuğunda, Kanada’nın
şehirleri, kasabaları, muazzam güzellikteki gölleri ve Rocky Dağları’nın
ihtişamlı manzarası konforlu bir vagonun geniş pencerelerinden size
eşlik edecek.
Kanada’da yapılacak bir tren yolculuğu için sezonların en güzeli
bahar ve yaz ayları. Gündüz güneşinden uzun saatler boyunca
faydalanabileceğiniz yolculuğunuzda manzaraların hiçbir detayını
kaçırmadan raylar üzerinde geçireceğiniz vakitler hem keyifli hem
de dinlendirici olacaktır. Öte yandan kışın Kanada’yı gezme planı
yapıyorsanız yine demir yolunu tercih etmek en konforlu seçenek
olacaktır. Sıcacık vagonunuzda kışın muazzam ışığını giyinmiş
coğrafyanın peyzajına hayranlıkla bakacak, kuzeyin bu devasa
güzelliğini beyazın zarafeti içerisinde görme fırsatı bulacaksınız.
ViaRail ve Rocky Mountaineer, Kanada’da planlayacağınız bir tren
yolculuğunda size en geniş alternatifleri sunan, lüks ve konfor odaklı
hizmetiyle vagonlarında sizi evinizde hissettirmeyi hedefleyen demir
yolu şirketleri. Birçok farklı rotayı barındıran seyahat seçenekleriyle
Kanada’yı ister doğu-batı uçlarından isterseniz Hudson Körfezi’ne
doğru ya da Alaska’ya uzanan raylar üzerinde gezebilirsiniz.

TATİLCİLER

ViaRail, Kanada’nın devlete bağlı demir yolları olması sebebiyle
en geniş imkânları sunuyor. Birçok farklı rotada Kanada’nın büyük
şehirleri dışındaki bölgelere de ulaşım sağlıyor. ViaRail, Niagara
Şelaleleri’nden Ottawa’ya, Winnipeg’ten Edmonton’a uzanan
rotalarıyla Kanada’yı derinlemesine tanımanızı ve dahası yaşamanızı
sağlayacak destinasyonlara sahip. Öte yandan macera tutkunlarına
özel rotaları da içeren seçenekleriyle kuzeyin sırlarına doğru yolculuk
yapmanız da mümkün.
Rocky Mountaineer ise Vancouver’dan başlayan, kuzeyde Alaska’ya
ve batıda meşhur Lake Louise’e, Jasper’e varan ve tren deneyimini
okyanus gemisiyle birleştiren seçenekleriyle ilgi çekici ve lüks bir
deneyim vadediyor.
Tüm Kanada’yı duraklamaksızın 5-6 gün içerisinde gezebileceğiniz
tren deneyiminde nostaljik bir yolculuğa çıkmış gibi hissedebilirsiniz.
Daha uzun süren alternatiflerin de mevcut olduğu Kanada gezinizde,
yolculuk boyunca sıkılmak imkânsız. Dilerseniz canlı müzikten
tadımlara kadar birçok aktiviteye katılabilir, dilerseniz kendinizi rayların
huzur veren ritmine ve manzaranın büyüleyiciliğine bırakabilirsiniz.
Yataklı vagonlarında ev konforunu, yemekli vagonunda leziz
bir mutfağın tatlarını bulacağınız trenlerde vaktin nasıl geçtiğini
anlamadan bir okyanustan diğerine doğru yol alıyorsunuz. Tren
yolculuğunuzda seçeceğiniz vagondaki pencerelere de dikkat
etmelisiniz. Geniş pencereli vagon seçeneğiyle oldukça cezbedici bir
yolculuk vadeden trenlerde, üzerinizde gökyüzü ve bulutlar, altınızda
huzurla mırıldanan raylar sizi dünyanın en huzurlu ve güvenli
ülkelerinden birine masalsı bir deneyime davet ediyor. Yol boyu
manzaraları kaçırmamak için çaba harcamanıza gerek kalmayacak.
Yataklı vagonunuzdaki Kanada seyahatinizde sizlere tablo gibi
manzaralar eşlik edecek.

Horseshoe Şelalesi

62

setur.com.tr

TATİLCİLER

Gayzer
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Sıra Dışı Bir Aile Saadeti:

İZLANDA

Diğer Nordik ülkelere kıyasla daha ılıman bir iklime sahip İzlanda’nın
doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için en uygun tarihler yaz
ayları. Ülkenin en yeşil olduğu bu dönemde gün doğumundaki
renk şovları sizi kendine hayran bıraktıracak. Özellikle fotoğraf
tutkunlarının yaz aylarında İzlanda’yı görmesi gerekiyor.

Doğanın Sanat Eseri: Puffin Kuşları

Kuzey ışıkları, doğal güzelliği, yazın
batmayan güneşi, jeotermal havuzları,
sakinliği ve balinalarla haşır neşir
olma imkânını sağlamasıyla ailece
tatile gitmek isteyenlerin ilk göz
attığı yerlerden birisi İzlanda… Kuzey
ışıklarından daha fazlasını vadeden bu
ada ziyaretçilerine kuzeyin doğasıyla
iç içe bir seyahat deneyimi sunuyor.

Özellikle yaz aylarında kendini gösteren Puffin kuşları adeta doğanın
sanat eseri. Rengârenk tüyleri ve masum suratlarıyla dikkat çeken
Puffinler özellikle fotoğrafçıların, fotoğraflarken keyif duyacağı eşsiz
güzellikte bir kuş türü.

Huzura Akan Gürül Gürül Sular: Gullfoss Şelalesi
İzlanda'daki 'Altın Şelale' anlamına gelen 32 metrelik yüksekliğe
sahip Gullfoss Şelalesi muhakkak görmeniz gereken yerlerden.
Özellikle yaz döneminde eriyen buzullarla birlikte daha da coşan
Gullfoss Şelalesi yemyeşil bir doğanın ortasında köpük köpük bir
görsel şölen sunuyor. Gullfoss Şelalesi’ne giderken yanınıza bir
yağmurluk ve bir kulak tıpası almanızı tavsiye ederiz!

Puffin Kuşu

TATİLCİLER

Jökulsarlon Lagünü

Balinalarla Dost Olmak İster Misiniz?
İzlanda’da hayatınız boyunca ender rastlayabileceğiniz bir ana tanıklık
edebilirsiniz: Balina gözlemi. İzlanda'nın balina başkenti olarak
dünyaya nam salan ilçesi Husavik'ten okyanusa açılarak görülebilen
balinalar, en özel tecrübelerden birisini oluşturuyor. Metrelerce
uzunluktaki büyüleyici canlılar, neredeyse dokunulabilecek kadar
yakından gözlemlenebiliyor. Mart ve Kasım ayları arası balina
gözlemi için en uygun zamanlar! Balinalarıyla meşhur olan bu
ülkenin dünyaya ‘balina tezahüratı’nı armağan etmiş olmalarına
şaşırmamak lazım!

Kar Beyazı ve Kristal Mavisi
İzlanda’nın güneydoğusunda bulunan bir buzul lagünü olan
Jökulsarlon Lagünü'nü kesinlikle ziyaret etmelisiniz. Büyük buzul
kütlelerinin zamanla ayrışarak Atlantik Okyanusu kıyısından içeriye
doğru gerilemesiyle oluşan bu lagün, hâlihazırda büyümeye devam
ediyor. İzlanda’nın en derin gölü olan Jökulsarlon Lagünü'nde iki tip
buzul bulunuyor: Bir tanesi süt renginde kar görünümlü buzullar,
diğeri kristali andıran, buz mavisi buzullar... Her iki buzul tipinin
ortak özelliği büyüleyici görünmeleri. Bu lagünün dışındaki sahil ise
volkanik aktivitelerden dolayı ortaya çıkan siyah çakıl taşlarıyla ünlü.
Lagün içerisinde zodiac bot ile düzenlenen turlara katılabilir, ayrıca
fok balığı topluluklarını da yakından görebilirsiniz.
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Game of Thrones Tutkunları Hoş Geldiniz!
Sunduğu zengin alternatiflerle öne çıkan İzlanda, dünyaca ünlü
dizi Game of Thrones'un birçok bölümünün çekildiği mekânlara ev
sahipliği yapıyor. 4. sezon 10. bölümün çekildiği Thingvellir Ulusal
Parkı, bunlardan yalnızca birisi. İzlanda'ya gidip, bu bölgeleri görmek
isterseniz, Reykjavik’ten yola çıkıp 6 – 8 saat arasında bu yerleri de
gezebilirsiniz.

Tüm Güzellikler 'Altın Daire'de
İzlanda’da doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin en çok tercih ettikleri
rota ise ‘Golden Circle’... Bu rota, yürüyüşçülere İzlanda'nın doğal
güzelliklerinin bir bileşimini sunuyor. Kolay bir rota olan Golden
Circle, başkent Reykjavik'ten başlıyor ve aynı yerde sona eriyor. Bu
şekilde bir daire çizerek adım attığınız her an hayranlık uyandıracak
doğa olaylarının yanı sıra, harika şelaleler, krater gölü, lav mağarası,
kanyon ve gayzerleri keşfedebilirsiniz.

Gayzer-Golden Circle

Reynisfjara
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Gök Medrese
ELAZIĞ, KEMALİYE,
DİVRİĞİ, SİVAS TURU
14.09.2018'den itibaren kalkışlı

2 Gece 3 Gün

1.100
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SİVAS’IN YOLLARINDAN
ÇIKALIM ELAZIĞ’A
Bozkırın ortasında iki şehir.
Sivas ve Elazığ…
Bu tarih ve kültür kokan topraklar
arasında seyahat ederken şüphesiz
ki Türkiye ve Anadolu toprakları
hakkında öğrenecek çok şey var.
Bunca türkü boşa yazılmamış
bu topraklar için…
Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden olan Sivas ve Elazığ,
Anadolu kültürüyle haşır neşir olmak isteyen gezginler için özellikle
yaz aylarında doğru bir rota olacaktır. Kendilerine özgün lezzetleri,
kangal köpekleri, doğası ve tarihî yapılarıyla ziyaretçilerine farklı bir
deneyim yaşatacak bu iki büyük şehre daha yakından bakalım.

Millî Mücadelenin Merkezlerinden Biri:

SİVAS
Sivas denilince akla her şeyden evvel Sivas Kongresi gelir şüphesiz.
Bu topraklar Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının millî mücadeleyi
başlattığı yerlerden birisiydi. Türkiye tarihinin dönüm noktası olan
dönemlerin ruhunu hissedebilmek için Sivas Kongre Müzesi’ni
mutlaka ziyaret etmelisiniz. Geçmişte birçok Türk devletine yurt
olmuş Sivas’ta görülmesi gereken yerlerden biri de Selçuklu Devleti
döneminde inşa edilen Gök Medrese ve Ulu Cami. Ulu Cami’nin
incelikle işlenmiş çinileri büyüleyici güzellikte… Tarihe adını
yazdırmış birçok caminin bulunduğu Sivas’ta görülmesi gereken
müthiş bir mimariye sahip Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi görmeden
dönülmemesi gereken yerlerin başında geliyor. Selçuklu-Mengücek
sanatının eşsiz eseri olan Divriği Ulu Cami, UNESCO tarafından
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne seçildi. İsmi dünyaca bilinen ve Sivas’a
özgü bir tür olan Kangal köpekleri ise şehrin sevimli yüzü. Her ne
kadar görüntüleri oldukça heybetli olsa da kangal köpekleri oldukça
sadık, korumacı ve sıcakkanlı canlılardır. Eğer dostlarımızı yakından
tanımak isterseniz Kangal’da bulunan köpek çiftliklerini ziyaret
edebilirsiniz. Tabii Sivas’a kadar gitmişken meşhur Sivas köftesinin
tadına bakmadan dönmeyin. Baharat kullanmadan hazırlanan Sivas
köftesinin tadı damağınıza imzasını atacak.

Divriği Ulu Cami
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“Orda Bir Köy Var Uzakta”
Sivas’a yakın olan bölgeler üzerinden bir yol haritası çizip
Elazığ’a ulaşarak çok daha fazla yer görebilirsiniz. Dünyanın
ikinci büyük kanyonu olan Karanlık Kanyon’da tekne
turu yapmanızı tavsiye ederiz. 12 km uzunluğunda olan
bu kanyonda bulunan sarp kayalıklar insanda hayranlık
uyandıracak cinsten. Burada tekne turu yaptıktan sonra
Kemaliye’yi Divriği’ye bağlayan Taş Yol’a da uğramalısınız.
Bu yolun yapımı tam 132 yıl sürmüş ve dünyanın en
keskin yollarından biri olma özelliği taşıyor. Ahmet Kutsi
Tecer’in meşhur ‘Orda Bir Köy Var Uzakta’ şiirinin yazıldığı
köy olan Apçağa’yı ziyaret ederseniz şiiri bir kez de orada
okumanızı tavsiye ederiz.

Bozkırın Ortasında Yemyeşil Bir Köy:

OCAK KÖYÜ
Erzincan’da yer alan ve 700 yıl önce Hıdır Abdal Sultan
tarafından kurulan Ocak Köyü yeşili, havası ve suyu
ile tertemiz bir köy. Dik yamaçlar üzerine kurulmuş bu
köyü ziyaret ettiğinizde insan eli değmemiş doğanın
nasıl harikulade bir güzellik olduğunu göreceksiniz. Buz
gibi akan doğal kaynak suyunu doya doya için deriz.
Buradan ayrıldıktan sonra Keban Barajı’nı ziyaret edip
Çırçır Şelalesi’nin muazzam görüntüsü eşliğinde bir mola
verebilirsiniz. Tarihî yapı açısından oldukça zengin olan bu
topraklarda ziyaret edebileceğiniz çok fazla yapı var. Arap
Baba Mescidi, Mansur Baba Türbesi, Meryem Ana Kilisesi
ve Harput Ulu Cami bunlardan bazıları.

Kemaliye
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Keban Barajı
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BUTİK MARDİN
TURU
21.09.2018'den itibaren kalkışlı

2 Gece 3 Gün

1.080

Ulu Cami
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Mezopotamya Gerdanlığının
Değerli Taşı:

DARA, MARDİN
Türkiye’nin güneydoğusu,
ev sahipliği yaptığı medeniyetler,
farklı kültürler ve inanışlar
anlamında sonsuza dek keşfetmenin
bitmeyeceği bir cevher.
Bu cevherin kaynaklarından biri de
hiç şüphesiz Mezopotamya.
Dicle ve Fırat nehirlerinin bereketiyle
yeşeren, çoğalan kültürlerin izlerini
bugün de sürmemiz mümkün.

Tarihi, kültürü, mimarisiyle büyülü bir coğrafyaya adım attığınızı ilk
andan itibaren hissettiren Mardin, Mezopotamya’nın cevherlerinden
belki de en büyüleyicisi. Kentin bugününde bile tüm tarihî dokuyu
hissedebilmek Mardin’i farklı ve benzersiz kılan yanlarından biri.
Şehir mimarisinin güneşten ilham alan rengi, bir merdivenin üzerine
kurulmuş gibi kat kat görünen, birbirinin manzarasına engel olmayan
taş evleri, telkârisi, Süryani kültürü, sokak aralarında gizli birer
geçitmişçesine insanda hayranlık uyandıran abbaralarıyla Mardin’e
bir şehirden çok bir dünya demek gerekir. Mardin, tarihî ve kültürel
zenginlikler anlamında cevherlerle dolu bir şehir. Coğrafi olarak bir
tepenin eğimlerini saran kentin gece ışıklarıyla kaplı görüntüsüne
atfen “gündüzü seyranlık gece gerdanlık” deniyor. Gerçekten
Mardin’in gecesinde de gündüzünde de keşfedilecek cevherler
bitmiyor. Kırklar Kilisesi, Midyat, Hasankeyf, Deyrulzafaran, Mor
Gabriel Manastırı gibi birçok yapı ve bölge Mardin denince akla ilk
gelenlerdir. Görkemli bir tarihi kucaklayan bu bölgelerin yanı sıra Dara
Antik Kenti, bilinirliği ve ziyaretçileri son yıllarda artmaya başlayan bir
başka cevher. Mardin’in 30 km güneyinde Oğuz Köyü’nde bulunan
Dara Antik Kenti’nin harabeleri oldukça geniş bir alana hükmeden
görkemli bir tarihin izlerini sürmemizi sağlıyor. MS 6. yüzyılda Doğu
Roma İmparatorluğu’nun garnizon şehri olarak kullanılmış olan Dara
şehrinin kuruluş tarihi net olarak bilinmese de MÖ 6. yüzyıl civarında
Pers Kralı Darius tarafından kurulduğu ve adını da buradan aldığı
tahmin edilmekte.

Mor Gabriel Manastırı
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Dara Antik Kenti
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Görenleri hayrete ve hayranlığa sevk eden oldukça geniş bir alanı
kaplayacak şekilde kurulmuş olan şehir, aynı zamanda yukarı
Mezopotamya’nın en önemli yerleşim yerlerinden biriydi. Kireç
taşından kayalar oyularak inşa edilmiş Dara Antik Kenti’ne ait
harabeler ziyaretçilerini tarihin etkileyici bir kesitiyle yüzleştirmekte.
Dara bölgesinde 1986’da başlayan kazı çalışmaları sonucunda
bugün şehre ait birçok yapı meydana çıkmış olduğu hâlde hâlâ daha
yerin altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen yapıların varlığı tahmin
ediliyor. Dünyanın dört bir yanından turistlerin, arkeologların, bilim
insanlarının ziyaret ettiği bölgede şehre ait sarnıçlar, su bentleri,
kiliseler, saray, çarşı, zindan bölümlerinin kalıntıları görülebilmekte.
Özellikle zindan bölümünde sütunların görkemi karşısında
etkilenmemek, adım adım gezdiğiniz her bir yapıda benzer duygulara
kapılmamak elde değil. Taş yapıların pastel sarısı arasında, toprağın
üzerinde ve derinlerinde, yaşamın her safhasında izler bırakmış,
köklerini toprağın derinlerine salmış kültürlerle karşılaşacaksınız.
Tarihin beşiği bu antik kentin ne kadar köklü bir medeniyetin
eseri olduğunu karşınıza çıkacak her yapı gözler önüne sermekte.
Geçtiğimiz sene ziyarete açılan, Roma Dönemi’nde diriliş ayinlerinin
yapıldığı 1400 yıllık galeri mezarlıklar mistik ritüellerin kaynağına doğru
sizi büyüleyici bir atmosfere götürecek cinsten. Mezopotamya’nın
Efes’i diye anılan Dara Antik Kenti, göz alabildiğine sarı-kızıl
taşlarıyla geçmişte bir yaşamın, ihtişamın seslerini duyma arzusunu
uyandırıyor. Bu seslerin peşine düştüğünüzde Mezopotamya
coğrafyasının inanılmayacak güzellikteki çehresine her defasında,
her rotada büyüyen bir ilgiyle ve keşif arzusuyla bakmamak mümkün
olmuyor. Tarihin, insanın, doğanın ve kültürlerin bugüne taşıdığı bu
değer, Anadolu coğrafyasının sonsuzluğa meydan okuyan cevherleri
barındıran topraklarına bir kez daha gıpta ve saygıyla bakmamızı
sağlıyor.

Dara Antik Kenti

O'NUN MEKÂNI

En güzel şiirleri
Datça’da yazdı…
Eşsiz denizi ve plajlarıyla, mest
eden gün batımıyla şiirsel güzelliğe
sahip Datça, belki de bu yüzden
modern Türk şiirinin üstatlarından
Can Yücel’i kendisine aşık etmiş bir
tatil beldesi… Datça aslında biraz
kafa dinlemek, belki huzur içinde tatil
yapmak isteyenler için doğru tercih…

Datça
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Eski Datça sokakları

Ege ve Akdeniz’in Birleştiği Yer
Yunanistan’a bağlı Simi Adası, Datça’ya o kadar yakındır ki bu nedenle
günübirlik tekne turları Datça ziyaretçilerinin vazgeçilmezidir. Ancak
Simi’ye gitmeden önce Datça’yı doya doya yaşamanız lazım. Ege ve
Akdeniz sularının kesişme noktasındaki Datça’nın 253 kilometrelik
sahil şeridinde 52 koy bulunuyor.

Ünlü bilgin Strabon Datça’yı, “Tanrı çok sevdiği kulunu uzun ömürlü olsun diye Datça’ya gönderirmiş” diye tanımlarken modern Türk şiirinin usta ismi de
“Mekânım Datça olsun” diyecek kadar çok seviyordu bu beldeyi. Can Yücel ömrünün son yıllarını geçirdiği ve vasiyeti üzerine defnedildiği Datça’yı şiirlerinde
sık sık betimlemiş ve bu yarımadaya olan aşkını her fırsatta dile getirmişti. Peki Datça’yı özel kılan nedir? Öncelikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye’den doğal
güzellik ve tarih olarak artısı var eksiği yok. Sadece gece hayatı bakımından diğer tatil beldelerinden biraz daha sakin denilebilir. Ama bu da huzur arayanlar için
bulunmaz bir fırsat değil mi? Peki Datça’da nereleri görmek gerekir?

Ege ve Akdeniz’in Birleştiği Yer
Yunanistan’a bağlı Simi Adası, Datça’ya o kadar yakındır ki bu nedenle günübirlik tekne turları Datça ziyaretçilerinin vazgeçilmezidir. Ancak Simi’ye gitmeden
önce Datça’yı doya doya yaşamanız lazım. Ege ve Akdeniz sularının kesişme noktasındaki Datça’nın 253 kilometrelik sahil şeridinde 52 koy bulunuyor.

O'NUN MEKÂNI
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Bademin Başkenti
Eski Datça diye kabul edilen bölgeyi unutmamak gerekiyor. Taş
evleri, dar sokakları, begonvilleri ve tabii ki Can Yücel’in evi, Datça
denilince ilk akla gelenler… Tabii dünyaca ünlü badem ve baldan
bahsetmeden olmaz. Çünkü buradaki arıcılık verimli ovalarda yetişen
çiçekler ve eşsiz çam ağaçları sayesinde çok özel bir bal yetişmesine
olanak sağlar. Ayrıca Datça bademinin ünü de ülke sınırlarının çok
ötesine çıkmıştır.

Her Daim Gözde
Knidos, antik çağda dünyanın kültür-sanat ve ticaret merkeziydi.
Datça’ya 38 kilometre uzaklıktaki Knidos’ta yerleşim yaklaşık M.Ö.
2000’lere kadar uzanıyor. 500 yıl önce nüfusun 70 bin olduğu
kabul ediliyor ki bu da ne kadar önemli bir merkez olduğunun açık
göstergesi. Kinidos’ta iki adet tiyatro bulunuyor. Biri 20 bin diğeri 5
bin kapasiteye sahip. Ayrıca Sarı Liman bölgesinde bulunan Apollon
Tapınağı da önemli kalıntılar arasındadır.

Mavi Bayrak Cenneti
Çam ağaçlarının ortasında oksijen depolarken denizi izleyip tatilinizi
muhteşem bir görsel şölene çeviren Aktur, daha çok bir kamp alanı
olarak biliniyor. Aktur’da mavi bayraklı birden çok koy bulunuyor.
Datça merkezine 3 kilometre uzaktaki bu koy, en az rüzgâr alan
koylardan biridir. Bunun nedeni de etrafının dağlarla çevrili olması…
Yerli halk, “Burada denize girmediyseniz, bu güne kadar denize
girdim dememelisiniz” diyerek koyun güzelliğini iddialı bir biçimde
ortaya koyuyor…
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BİZİM MAHALLE

Nail Kitabevi
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MAAİLE,
KUZGUNCUK
Boğazın yanı başında rengârenk bir köy
Kuzguncuk… Şehrin koca binaları arasında
özünden hiçbir şey kaybetmemiş bu mütevazı
mahalleye doğru keşfe çıkıyoruz.
Yoğun şehir hayatı içinde mahalle kültürünün yaşandığı nadir
semtlerden olan Kuzguncuk adını altın kiremit anlamına gelen
Chrysokeramos kelimesinden almış, zaman içinde değişime uğrayan
isim önce Kasynytza, en son olarak da günümüz ismine evrilmiş.
Bizans İmparatorluğu’nun son dönemlerinde aslında bir balıkçı
köyü olan Kuzguncuk Osmanlı döneminde ise İspanya’dan sınır dışı
edilen Musevilere ev sahipliği yapmış. Günümüzde en büyük Musevi
mezarlıklarından biri Kuzguncuk’tadır. 18. yüzyılda ise Anadolu’dan
buraya göç eden Ermeniler 19. yüzyıl ortalarına kadar birçok kilise inşa
etmiş hatta meşhur Kuzguncuk yazmaları da ilk kez buraya yerleşen
Ermeniler tarafından yapılmış. Ermenilerden sonra Kuzguncuk, Rumları
sahiplenmiş. Rumlar burada 3 gün süren panayırlar yapmış. Bu
sevimli boğaz köyünde rengârenk çiçekler, eğlence ve müzik sesleri
hiç eksik olmazmış. Bugün hâlâ Temmuz’un 27. günü Ayazma Günü
olarak kutlanmakta… Müslümanlar ise 1860'lı yıllarda Kuzguncuk’a
gelmişler. Ermenilerin ve Musevilerin yardımıyla inşa edilen Kuzguncuk
Cami hâla sapasağlam ayakta. Kültür karması olan bu köyde ezan, çan
ve haham sesleri birbirine karışıyor; cami, kilise ve sinagog birbiriyle
kapı komşusu… Dünyada ender rastlayabileceğiniz bu atmosferi
Kuzguncuk’ta yaşayabilirsiniz.

BİZİM MAHALLE

Her Sokağı Başka Bir Hikâye…
Kuzguncuk’un her sokağı kendine özgü… Her sokağı başka bir renk
başka bir tat. Boğaz yolu üzerinde Ermeni Kilisesi ve Kuzguncuk
Cami kol kola şekilde sizi karşılıyor. Ana cadde olan İcadiye’den
Kuzguncuk’ giriş yaptığınızda ise Beth Ya’akov Sinagogu ve hemen
yanında Ayios Yeorgios Rum Ortodoks Kilisesi karşınıza çıkıyor.
Boğazın tam dibinde tüm mütevaziliği ile duran Üryanizade Cami
ise size hangi zamanda olduğunuzu unutturacak. Dinî yapıları ziyaret
ettiğinizde kültürlerin birbirleriyle uyumu ve o hoşgörü atmosferi
sizin de ruhunuzu saracak…
Dedik ya Kuzguncuk’ta her sokak başka bir tat diye; kahvaltı deyince
akla gelen ilk yerlerden biri de Pita Kuzguncuk. Kafeye ismini
veren ekmekler erimiş peynir ve dilediğiniz malzemelerle servis
ediliyor. Bunun dışında kendine özgü menüsünde birçok kahvaltılık
alternatifi de mevcut. Peynirler Kars, Altınoluk, Edirne, Bolu ve
Tunceli, zeytinyağı Gökçeada, çiçek balı Kars, tereyağ ve kavurma ise
Rize’den geliyor. Eğer hafta sonu giderseniz güzel bir masa kapmak
için erken saatleri tercih edin. Gerek sıcacık ve samimi ortamı gerek
de tazecik ve leziz yemekleri ile Pita gönlünüzde taht kuracak.
Kuzguncuk’a gitmişken Nail Kitapevi/Kafe’de muhakkak bir kahve
içmelisiniz. Mis gibi kahve kokuları eşliğinde alışverişinizi yapıp
sonrasında kitabınızı okumak için dilediğiniz yerde oturabilirsiniz.
Tavsiyemiz kafenin üst katında yer alan etrafı kitaplarla dolu köşe.
Saatlerce vakit geçirebileceğiniz bu kafe Kuzguncuk’un en güzel
köşelerinden biri!
Sarı aydınlatma efekti verilmiş duvarın dibinde sapsarı bir masa…
Gördüğünüzde hayran olacağınız bu manzara Kuzguncuk Balıkçısı’na
ait. Eğer sevdiklerinizle samimi bir ortamda lezzetli bir balık yemek
isterseniz doğru adres! Özellikle balık çorbası ‘olsa da içsek’
diyeceğiniz tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Buralara gelmişken
Kuzguncuk turunuz sonrası akşam yemeğinizi de burada yiyerek
güzel bir kapanış yapabilirsiniz.

Ayios Yeorgios
Rum Ortodoks Kilisesi
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Yeldeğirmeni’ne ‘Bayan’ Dokunuşu
Bayan Yanı Karikatür Dergisi’nin sanat mekânı Bayan Yanı Art
Project kapılarını açtı.
Son yıllarda çehresi hızla değişen, sanat atölyeleri, alternatif
oluşumları ve 2012’den beri her yıl duvarları renklendiren Mural
İstanbul Festivali’yle bir açık hava müzesine dönüşmüş olan Kadıköy
Yeldeğirmeni semtinin yeni bir sakini daha oldu.
8 Mart 2011’de yayın hayatına başlayan Bayan Yanı Karikatür
Dergisi’nin sanat mekânı olarak adlandırabileceğimiz Bayan Yanı
Art Project, “Yüz Körlüğü” sergisi ile kapılarını açtı. Türünün ilk
örneği olan ve tamamen kadın çizerlerin hazırladığı Bayan Yanı’nın
kurumsallaşmasının bir adımı olarak görebileceğimiz mekân, içinde
sanat eserlerinin sergilendiği bir kafe ya da restoran olmaktan öte,
önemli bir alanını sanata ayırarak benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.
Bayan Yanı Dergisi ve Bayan Yanı Art Project’in kurucusu olan
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karikatürist Tuncay Akgün, bu mekânı Bayan Yanı’nın sahaya inmesi
olarak nitelendiriyor: “Bu mekânın Bayan Yanı hikayesini büyütmekle,
derinleştirmekle ilgili de bir hikayesi var. Biraz sahaya inmek gibi aynı
zamanda, kurumlaşmayı bir adım öteye taşımış olduk”.
Akgün, yıllarca karikatür denildiğinde ilk akla gelen Taksim, Beyoğlu
ve Cihangir yorgunluğu nedeniyle mekânı buralarda açmayı hiç
düşünmemiş. Bir tesadüf ile Yeldeğirmeni’nde gördüğü bu tarihî binayı
çok beğenen Akgün, burayı bir sanat merkezine dönüştürebilmek için
3 yıl emek harcamış. Oldukça derin bir hafızası olduğunu öğrendiğimiz
bina, bir dönem düğünlerin yapıldığı Rum tavernası, bir dönem de saz
evi olarak kullanılmış. Akgün mekânın bu yeni hâli ile yepyeni bir
hafıza yaratacağını, burada kökleşmek istediklerini söylüyor.

setur.com.tr

Sanata Ayrılan Bir Tam Kat
Mekân etrafa serpiştirilmiş sanat eserlerinin olduğu standart bir kafe
ya da restoran olmaktan çok uzak. Mekânın bir katı tamamen sergi,
söyleşi, atölye gibi pek çok farklı sanat ekinliğinin düzenlenebileceği
şekilde düzenlenmiş. Akgün mekân için çıtayı yüksek tutuyor ve
hedeflerinin yerel sanatçıların etkinliklerinin yanı sıra uluslararası
etkinlik ve sergilemelere de ev sahipliği yapmak olduğunu sözlerine
ekliyor.

Yıkılan Önyargılar
Bayan Yanı, hayata geçtiği günden bu yana pek çok önyargıyı yıkmış
bir oluşum. Tamamının kadın çizerlerden oluşması, kadınların mizah
yapamayacağı, kadınların karikatürist olamayacağı kalıplarını yıkarken,
dergide ele alınan konular ve bu konuların ele alınış biçimleri
de kadın sorunlarıyla ilgili algıları değiştirdi. “Kadın çizerler, kadın
mizahçılar bir araya geldiğinde kendi başlarına, kendi varoluşlarıyla
beraber bir ekip ruhunu da hızla hayata geçirip çok önemli bir alan
açtılar. Bu da genç sanatçılara yeni bir alan açtı” diyen Akgün, Bayan
Yanı’nın genç kadın çizerlere sağladığı imkân ve motivasyonu, bu
sanat mekânı aracılığı ile tüm kadın sanatçılara sağlamak istediklerini
de sözlerine ekliyor.

Kadın Sanatçılara Pozitif Ayrım
Mekânın ilk sergisi olan “Yüz Körlüğü”, Firdevs Kayhan ve Ece
Balcıoğlu’nun küratörlüğünde, 13 kadın sanatçının (Ayşe Kurşuncu,
Ece Eldek, Ezgi Tok, Ekin Kano, Esma Taşdemir, Gümüş Özdeş,
Güneş Terkol, İlgen Arzık, İrem Tok, Müge Yıldız, Neriman Polat,
Nurcan Gündoğan, Özlem Ünsal) eserlerinden oluşuyor.
Sergiye ismini veren, kişinin, kimi zaman kendi yüzü de dahil olmak
üzere, karşılaştığı yüzleri görememe, hatırlayamama hastalığı olarak
tanımlanan yüz körlüğü (prosopagnosia) ile ilişkilendirilen eserler,
görüp de tanımadığımız, bakıp da anlamlandıramadığımız bir
dünyaya karşı şiddeti, kötülüğü ve gaddarlığı görünür hâle getirmeye
çalışıyor.
Serginin küratörlerinden Firdevs Kayhan, bu sergiyle kadın
sanatçıların bir araya gelebiliyor olmasını çok önemsediğini söylüyor:
“Kadınların söyleyecek sözleri ve ürettikleri işleri çok fazla ve buna
paralel olarak da bunları sergileyebilecek mekânlara ihtiyaçları var.
Burası bu ihtiyaca yönelik de bir adım oldu”. Akgün mekânda, kadın
sanatçılara yönelik bir pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını söylüyor.
Bu sergi de bu hedef için atılmış ilk adım diyebiliriz. Bayan Yanı
ekibindeki çizerler arasında da yer alan pek çok sanatçı olması,
mekândaki sanat etkinliklerinin devamı ve çeşitliliği noktasında sıkıntı
yaşanmayacağının ipuçlarını bize veriyor. Türkiye’de çağdaş sanat
alanında geçtiğimiz yıllarda yaşanan gelişmenin yerini bir daralmaya
bıraktığını söyleyen Akgün, Yeldeğirmeni örneğinin bu anlamda ümit
vadettiğini belirtiyor. Bu noktada Kadıköy Belediyesi’nin sanata ve
sanatçılara verdiği desteği çok takdir ettiğini de belirtiyor.
Bayan Yanı Art Project, restoran, kafe, sergi alanı ve bol bol Bayan
Yanı karikatürleriyle Yeldeğirmeni Duatepe Sokak’ta sizleri bekliyor.

İSTANBUL’DA DENİZ SEFASI
5 Nisan-26 Ağustos
Pera Müzesi, Beyoğlu
Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’da Deniz
Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji sergisi ile İstanbul kent
tarihinin sosyokültürel yapısına plaj kavramı üzerinden ışık tutuyor.
Serginin küratörü Prof. Dr. Zafer Toprak ile yaptığımız röportajı bir
sonraki sayfada okuyabilirsiniz.

ANTHONY CRAGG–İNSAN DOĞASI
23 Mayıs-11 Kasım
İstanbul Modern, Beyoğlu
İstanbul Modern’in Beyoğlu’nda bulunan geçici mekânında,
çağdaş heykel sanatının öncü isimlerinden Anthony Cragg’ı
ağırlıyor. Sergi, yenilikçi üslubuyla bilinen Cragg’ın geçmişten
bugüne her döneminin eserlerinden bir seçkiye yer veriyor.

LIAM GALLAGHER
14 Ağustos 2018
KüçükÇiftlik Park, İstanbul
90'ların efsane grubu Oasis’in kurucularından biri ve vokalisti olan Liam Gallagher,
solo bir konser ile İstanbul’da sahne alacak. Britpop’un önemli ismi Gallagher ilk
solo albümünü 2017’de yayınlamıştı. 14 Ağustos’ta Gallagher ilk kez İstanbul’daki
dinleyicileriyle buluşmuş olacak.

Çocuklar için Uygulamalı
Sanat Tarihi Atölyesi
6-10 Ağustos 2018
Açık Diyalog İstanbul, Şişli
Sanat akımlarının resim ve heykel sanatı üzerinden inceleneceği
atölyelerde, çocuklar sanatçı eğitmenler eşliğinde akımları etkileyen
kavramlar üzerine birlikte düşünme fırsatı bulacaklar.
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"Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür."

Jean- Paul Sartre

FRANS DE WAAL
Hayvanların Ne Kadar Zeki Olduğunu Anlayacak Kadar Zeki miyiz?

Metis Yayınları

Hollandalı psikolog ve primatolog Frans de Waal’in bu ilgi çekici eseri, hayvan zekasının
insan türü tarafından küçük görülme eğilimini ve hayvanların gerçekte şaşırtıcı bilişsel
yeteneklere sahip oluşuna odaklanıyor. Araştırmalardan yola çıkarak hazırladığı eserinde
canlı varlıkların zeka düzeyleriyle ilgili şaşırtıcı örnekler yer alıyor.

JOHN MANDERINO
Sinemada Ağlarken

Can Yayınları

Roman yazarı John Manderino’nun film sahneleri üzerinden kişisel tarihinin detaylarına
yolculuk ettiği bu anı kitabında Hitchcock filmlerinden Coen kardeşlerin Fargo’suna
kadar uzanan bir seçki Pınar Kür çevirisiyle okurlara sunuluyor. Bir yazarın yaşam
öyküsünü sinema üzerinden takip ederken sizi anlatan, sizde iz bırakmış filmler de
gözünüzün önüne gelecek.

VLADIMIR NABOKOV
İhtişam

İletişim Yayınları
En çok Lolita isimli romanıyla dünya edebiyatında adından söz ettirmiş olan Vladimir
Nabokov’un İhtişam adlı eseri, yazarın incelikli, akıcı üslubuyla ve Sabri Gürses’in
çevirisiyle dilimizde ilk baskısını gerçekleştiriyor.

PATRICK DAVIDSON, HANS VAN DER LOO
MUSKMANIA, Elon Musk’ın Beş Çılgın Başarı İlkesi

The Kitap Yayınları

Patrick Davidson ve Hand Van Der Loo, çağımızın dahîlerinden kabul edilen, SpaceX,
Tesla, PayPal’ın kurucusu, çılgın konseptlerin yaratıcısı Elon Musk’ın başarı hikâyesine
odaklanıyor. Elon Musk’ın başarısındaki beş temel sırrı açığa çıkarmayı hedefleyen
yazarlar, her birimizin dünyaya, değişime ve yaratıcılığa bakış açısını da derinden
etkileyecek bir eser ortaya koyuyorlar.

''İstanbul'da Deniz Sefası sergisinde biz denizi metaforik olarak kullanıyoruz.
Yani deniz, son kertede bizim için özgürlüğü simgeliyor.''
İstanbul'da Deniz Sefası sergisi küratörü Prof. Dr. Zafer Toprak ile Türkiye'nin
plaj tarihi hakkında konuştuk.
Serginin ortaya çıkış hikâyesinden biraz
bahsedebilir misiniz? Fikir nasıl ortaya
çıktı, ne kadar bir zamanda sergiyi
tamamladınız?
Bu sergi Pera Müzesi’nin ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün (İAE)
ortak ürünü. İAE’nin geniş bir fotoğraf arşivi, bir birikimi var. Benimle
temasa geçtiler. Eski bir küratör olarak benim de deniz konusunda
fotoğraflarım vardı, konuyla ilgili literatürü biliyordum. Denizle ve
deniz sağlığıyla ilgili Osmanlı döneminden kalma bir dizi kitabım vardı.
Tüm bunları harmanlayarak sergiyi tasarladık. Ama tabii sergi birçok
malzemeyi ele alıyor. Her şeyden evvel görseli mümkün olduğu kadar
genişletmeye çalıştık. Bir dizi efemera gerekliydi. Özel arşivlere gidip
doğrudan denizle ilgili ve kullanabileceğimiz malzemeleri topladık.
İnönü Vakfı bize çok yardımcı oldu. Özellikle devlet başkanlarımızın
denizle olan ilişkisini kurgulama çabasındaydık çünkü bu insanların
deniz kültürü konusunda öncü işlevi oldu. Bütün bunlar bir araya
getirilerek sergi 6 ay gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirildi. Yaza
daha girmeden sergi hazır olsun istedik. Nitekim Nisan ayında sergiyi
açma fırsatımız oldu. Bildiğiniz gibi Ağustos’un sonuna kadar sergi
açık kalacak.
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Sergide 1870’lerden 20.yüzyıl ortalarına
plaj kavramının dönüşümünü çeşitli
materyaller aracılığıyla inceleme fırsatı
buluyoruz. İstanbulluların denizle olan
ilişkileri deniz hamamlarına dayanıyor.
Deniz hamamı etkinliğinin özellikleri
nelerdir, dönemin İstanbullularında nasıl bir
karşılığı olmuştur?
Öncelikle şunu vurgulamakta yarar var; bu sergide biz denizi
metaforik olarak kullanıyoruz. Yani deniz, son kertede bizim için
özgürlüğü simgeliyor. Sergide, Türkiye’de cumhuriyetin inşa sürecinde
denizin ne kadar önemli bir işlev gördüğünü gündeme getirme
çabası içerisindeyiz. O yüzden sergide ikili bir yapı var. Bir yandan
1920’ler öncesine yöneliyoruz. Deniz hamamları bu konuda bizleri
yönlendiriyor. 1920’lerden itibaren de plajlara açılım sağlıyoruz.
Osmanlı’da denizle olan ilişkiler epey mesafeli. İnsanlarımız denizin
içinde değil üzerinde olmayı tercih etmişler. Yani biz dere ya da deniz
kenarlarına mesire olarak bakmışız.
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Mesireden sayfiyeye geçiş ise büyük ölçüde cumhuriyetle birlikte
gündeme geliyor. Başlangıçta deniz hamamlarından önceki dönemi
de irdeleme çabası içerisinde olduk. Gravürlere gittik ve şunu
gördük: Osmanlı’da denize giren insanın resmedilmesi yok gibi bir
şey. Yalnızca 3-4 tane gravür bulabildik ve bunlardan bir kısmını da
sergileme olanağımız oldu. Hakikaten sorguladık kendi kendimize
‘Acaba denize girmek yasak mıydı?’ diye. Bu konuyu araştırdık, böyle
bir yasak yok aslında ama gelenekler insanları mesafeli tutmuş. Denize
ulaşmamız, deniz hamamlarını ihdas etmemiz batıya öykünmenin
bir sonucu. Bizlerden 10-20 yıl önce batıda deniz birdenbire rağbet
görüyor. 19. yüzyılın son çeyreğinde deniz hamamlarını ihdas etmeye
başlıyoruz. İki türlü deniz hamamı var; hususi hamamlar ve umumi
hamamlar. Başlangıçta özellikle yalıların bulunduğu yörelerde denize
bir tür iskeleyle uzatılan ve dört tarafı ahşap deniz hamamları ihdas
ediyoruz. Dönemin insanları bu hamamlara yüzmek için gitmiyor,
biraz serinlemek için kullanıyorlar. Dolayısıyla aslında yüzme olayı yok
deniz hamamlarında. 1920’lere kadar böyle devam ediyor. O dönem
hekimlerimiz denizle ilgili bir dizi risale çıkartıyor. Bunlara baktığınız
vakit denize girmenin ne kadar ‘sakıncalı’ olduğunu görüyorsunuz.
Yani denizi özendirmekten çok denize girmeyi caydıran risaleler
olduğunu söyleyebilirim. Kısacası bu tarihlerde biz kendimizi karada
çok daha güvencede hissetmişiz, deniz risk faktörü içermiş.

İnsanların denize girmeye başlaması, deniz
hamamlarından plajlara geçiş nasıl oldu?
Bahsedebilir misiniz?
Denizle barışmamızı çok daha geç tarihlerde gerçekleştiriyoruz.
Biz denizi, 1.Dünya Savaşı sonrası keşfediyoruz. Bu keşifte Rus
göçmenlerin çok önemli bir rolü oluyor. Rus devrimi sonrası yurtlarını
terk etmek zorunda olan Beyaz Rusların vize aldıkları tek ülke Türkiye
ve yığınsal olarak Türkiye’ye göç ediyorlar. Kıyılara yerleştiriliyorlar.
Florya, Tuzla, Gelibolu sahilleri… Denize girmeye başlıyorlar ve
birdenbire İstanbul halkı şaşıp kalıyor insanların kendilerini denize
atmalarına. Florya ünleniyor o tarihlerde. Bu mekânın ünlenmesinde,
Gazi Mustafa Kemal’in çok önemli bir yeri var. Gazi Mustafa Kemal
İstanbul’a bir gelişinde çevre yöreleri dolaşırken burayı görüyor ve
oraya kendisi için bir köşk yapılmasını emrediyor. Nitekim Florya deniz
köşkü o tarihlerde 1935 yılında yapılıyor ve Atatürk ondan sonra kalan
ömründe her yaz Florya’ya gidip devleti oradan yönetiyor, bakanlar
kurulunu orada topluyor. Buranın aynı zamanda halka açık bir plaj
hâline gelmesini istiyor ve Florya plajı o tarihlerde açılıyor. Atatürk
halkla birlikte denize giriyor. Halkla iç içe olması o dönemki rejimin
ne kadar halkçı olduğunu da gösteren faktörlerden biridir. O tarihten
itibaren İstanbul’da değişik yörelerde plajlar açılıyor. Florya daha ortaya
çıkarken Moda plajı var, Yörük Ali plajı, Büyükada plajları var. Boğaz’da
denize girilmeye başlanmış. Hatta çok erken dönemlerde Tarabya’da
sefaretlerin yazlık mekânları, tekneleri var. Bu yörede denize girildiğini
biliyoruz. Ne kadar temiz o dönemin denizi? Bununla ilgili de
tabiplerimizin yazıları var. Aslında 19. yüzyılda bile İstanbul’un denizi
temiz değil. Hekimlerin ancak belirli yörelerde denize girilmesi tavsiye
ediyor. Makriköy (Bakırköy) tarafında, Adalar’da, Boğaz’da Arnavutköy
Burnu’nda akıntının yüksek oluşu nedeniyle deniz temiz addediliyor.
O tarihlerden itibaren denizi kirletmeye başlamışız. Tabii bunun temel
nedeni büyük ölçüde lağımların denize verilişi. İstanbul göç aldıktan
sonra durum daha da vahimleşecek. İstanbul’un deniz nostaljisi 40
yılık bir süre. 1920’lerden başlayıp 1960’lara kadar devam eden bir
süre. Bu tarihlerde aslında İstanbul’un dört bir yanında plajlar açmışız.
Süreyya, Suadiye, Caddebostan, Ataköy plajları çok önemli plajlar.
Ama bildiğimiz gibi 1940’ların sonlarından itibaren İstanbul yoğun
göç alan bir kente dönüşüyor. 50’lerden itibaren plajların yok olmaya
başladığını görüyoruz. Biz de giderek daha hızlı bir şekilde kıyılarımızı
betonlaştırmaya, asfaltlamaya başlıyoruz. Bu kadar yoğun bir nüfus
denizlerin de kirlenmesine neden oluyor.

Denizle olan ilişkimiz aynı zamanda
modernleşme süreciyle de bağlantılı.
Atatürk’ün ve diğer devlet adamlarının
deniz kültürünün yükselmesinde kilit rol
oynadığı söylüyorsunuz. Detaylandırabilir
misiniz?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk denizi gerçekten bir çağdaşlaşma unsuru
olarak görüyor. ‘Denize inmek medeniyetin şiarıdır’ diyor. Nitekim
Atatürk, denizi ve özellikle Florya’yı çok yoğun kullanıyordu. Daha
önce de mesela Suadiye Plajı’na misafirlerini, devlet adamlarını
götürüyordu. 8. Edward gibi kişileri denizde ağırladı. Aynı zamanda
Atatürk’ün kendisi de deniz tutkunuydu, Ertuğrul yatı, Savaronası…

Prof. Dr. Zafer Toprak

Deniz Atatürk’ü cezbeden bir alandı. Değişik plajlara gidiyordu.
Orada halkla temasa geçiyordu. Bu bağlamda Atatürk’ün Türkiye’nin
imajını oluşturmak için denizi kullandığını söyleyebiliriz. Keza İnönü
de öyleydi, ama onun asıl mekânı Heybeliada’da Sadık Bey Plajı’ydı.
Benim çocukluğum Heybeliada’da geçti. Sadık Bey Plajı’nı çok iyi
hatırlıyorum ve İnönü’nün oraya gelip çivileme yapması anılarımda
çok taze. Sergiyi oluştururken yardımcı arkadaşlarıma İnönü’nün
çivileme yaparkenki resmini muhakkak bulmamız ve sergiye
koymamız gerekir demiştim. Nitekim İnönü vakfı eksik olmasın bu
konuda yardımcı oldu ve onu da sergiliyoruz. İnönü her yaz maaile
Heybeliada’ya, Sadık Bey Plajı’na gelirdi. Askılı bir mayosu vardı.
Denize çivileme atlayıp girerdi ve sonra kum banyosu yapardı.
Hatta kum banyosu yaparkenki birtakım fotoğraflarını da sergide
değerlendiriyoruz. İnönü’nün gelişi ada için büyük bir şenlikti. Orada
İnönü’nün kendi konutu vardı. Şimdi o konutu müzeye dönüştürme
çabası içerisindeyiz. Bu sergide özellikle vurguladığımız devlet
reislerimiz İnönü ve Atatürk. Mesela Atatürk 1 Temmuz Kabotaj
Bayramı’nda da denizi yoğun bir şekilde değerlendirirdi. Özellikle bu
bayramlarda Moda’da yüzme, yelken, kürek yarışmaları yapılırdı. Gazi
bilfiil bunları izlerdi, ödüller dağıtırdı. Rumeli ve Anadolu Kavağı’nda
kürekle çekilen deniz kurtarma araçlarının, kanca burun dediğimiz
balıkçı kayıklarının yarışmaları olurdu.

Atatürk Florya Plajında, arka planda Deniz Köşkü-1936
Fotoğraf: Selahattin Giz
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu

Sergi dönemi tüm ayrıntılarıyla anlatıyor.
Bugünden baktığımızda bugünün
İstanbul’una ve İstanbullusuna serginin
söyleyeceği neler var?
Tevazuyu bir kenara bırakıyorum, bu sergi son derece başarılı bir
sergi oldu. Neredeyse 40 yıla yakındır bu işin içindeyim. Benim en
başarılı sergilerimden biri. Bunu da büyük ölçüde gerideki ekibe,
gerek Pera’nın gerek İAE’nin ekibine borçluyum. Başından beri her
türlü gereksinimi çok önceden belirlediler ve istediğimiz her türlü
malzemeye ulaştılar. Bu çok önemli. Eskiden sergi yaptığımızda
biz kendi başımıza kalırdık. Ne bulursak onunla sergiyi oluşturma
çabasında olurduk. Burada tabii yerleşmiş bir gelenek, Pera
Müzesi’nin çok önemli birikimi var. Çok iyi sergi tasarımcılarıyla
çalışıyorlar. Birlikte çalıştığımız proje yöneticilerinin önemli katkıları
var. Bu işin başında olan Özalp Bey de bize her konuda yardımcı
oldu. Sergi aslında iki mekânda. Genellikle Pera’ya geliyor izleyiciler.
Bir de İAE’nin giriş katı var. Orada denizle ilgili filmlerin kesitlerini
vermeye çalıştık. Denizin önemini, Türkiye film endüstrisinde denizin
hangi amaçlarla kullanıldığını gösterme çabasında olduk. Plajlarda
güzellik müsabakaları yapılırdı. İlginç. Onu İsmail Dümbüllü’nün
üslubuyla izleme olanağı buluyoruz filmlerde. En görkemli plajımız
Süreyya plajıydı, tam denizin ortasında bir mabedimiz vardı, bakireler
mabedi. Şimdi denizi doldurduğumuz için bu mabedin çatısı karada
bir yerde bulunuyor. Bütün bu mekânlar aslında bir mizansen olarak
kullanıldı sinema sektöründe. Bir de tabii denizle ilgili birtakım
dökümantasyon var. Birtakım kitapları dergileri sergileme olanağı
buluyoruz. Pera Müzesi’nde kendi koleksiyonum olan Resimli
Ay, Sevimli Ay’dan çok güzel plaj kapakları koyduk. Bunlar 192425-26’ya ait resimler. Ressamı Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir’in
resimleri, el çizimleri bunlar. Birçok özel koleksiyonerden yağlı boya
resimler sergiliyoruz. Sergi çok iyi yankı aldı. Burada açılan sergiler
içinde en fazla yankı uyandıran sergilerden biri oldu. Konusu da
insanlara ilginç geldi. Hepimizin deniz anıları vardır. Eski İstanbul
plajlarını merak ediyor olabiliriz. Nitekim burası sırf yerli halkın değil
yabancıların da bolca ziyaret ettiği bir sergi hâline dönüştü.

Plaj serüveninde kadınların konumunu
biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Mayo
önemli bir kriter. Kadınların ne giydiği de
bunun kilit noktalarından bir tanesi.
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Türkiye büyük ölçüde şer’î normların hâkim Osmanlı dönemini
yaşadı. Kadınlarımız kapalıydı. Plajlar bir ölçüde bu tesettüre
de meydan okuyan mekânlara dönüştü. Deniz hamamlarında
kadınlarımız elbiseyle denize giriyorlardı. Erkeklerimizin deniz donu
dedikleri bir tür mayoları vardı veya peştamalla denize giriyorlardı.
Erkekler ayrı, kadınlar ayrı hamama sahipti. Plajlarla birlikte bun son
buldu. Atatürk’ün deniz hamamlarının birleştirilmesi konusunda
direktifleri olduğunu biliyoruz. Türkiye’de kadının özgürleşmesi
sürecinde plajların önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim. Sergide
de görebileceğiniz gibi 1920’lerden itibaren kadınlar ve erkeklerin
plajda mayo giymeye başladıklarını, ortak mekânları paylaştıklarını
görüyoruz. Ayrı gayrı anlayışı 1920’lerden sonra son buluyor. Bu
cumhuriyetin getirdiği laiklik anlayışının sonucudur. Elbiseden
kurtulup mayoyla denize girilmesi Türkiye’de laikliğin simgesel
anlamda önemli bir göstergesidir.

Serginin sonunda da deniz
kültürünü kaybolan bir değer olarak
nitelendirdiğimizde sizce bu değeri
yeniden kazanabilmek mümkün mü?
Neler yapılabilir bu değeri yeniden
kazanabilmek için?
İstanbul’un nüfusu çok kısa sürede çok hızlı arttı. Avrupa’da en hızlı
büyüyen kent Berlin, 19. yüzyılda 8 kat arttı biz ise yarım yüzyılda 15
kat arttık. 3 yanımız denizle çevrili olduğu için de genişleme alanımız
daha dar. Uzaklaşamıyoruz merkezden. Tıkış tıkış yaşamayı tercih
ediyoruz. Bırakın denizlerimizi değerlendirmeyi yeşil alanımız yok.
İstanbul nüfusu bu şekilde sürgit devam etmeyecek. Demografik
devrim dediğimiz sürecin sonuna doğru geliyoruz. Eski cazibesini de
yitiriyor İstanbul. Giderek daha fazla pahalılaşıyor. İnsanların eskiden
taşı toprağı altın dedikleri İstanbul’a göç bir ölçüde yavaşlamış
durumda. Bu kantite olayı sınırlandıktan sonra kaliteye dönmek
gerekecektir. Bu konuda da birtakım çabalar gösteriliyor. Atatürk
Havalimanı’nın millet parkı hâline dönüştürüleceği söyleniyor.
İnsanlar daha bir bilinçleniyor, çevreci oluyorlar. Denizleri temizleme
çabası içerisindeyiz. Bunlar daha iyimser olmamızı gerektirecek
gelişmeler. O eski gecekondu geleneğimiz tamamen son buluyor. O
kadar kötümser olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Denizleri kısa
sürede kazanabilir miyiz? O konuda pek fazla iyimser olamıyorum.
Ama çaba göstermek gerekiyor.

Dergimizin klasikleşen sorusunu soralım
istiyoruz. Sizce çok gezen mi bilir çok
okuyan?
Çok okuyan. Bir akademisyene sorarsanız bunun cevabı çok
okuyandır. Ben çok gezdim aslında ama gezdiğim yerlere tekrar
gitmiyorum, daha önce gitmediğim yerleri görmeye çabalıyorum.
Bu kış Leipzig’e gideceğim. Kimsenin Leipzig’i merak ettiğini
sanmıyorum ama ben şahsen merak ediyorum. Leipzig’in çok
önemli bir Bach kenti olduğunu biliyoruz. Çok önemli bir kültür
kenti Leipzig. Türkiye tarihi açısından da önemlidir. Mesela Nutuk’un
yabancı dilde baskıları orada basılmıştır. Böyle marjinal yerleri
görmeyi tercih ediyorum. Ama dediğim gibi buraya gidebilmek
için de o Leipzig bilgisini edinmem gerekiyor. Onu da okuyarak
ediniyorum. O yüzden bana böyle bir soru yönelttiğiniz takdirde ben
her zaman çok okuyan derim.
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DENİZİN KIYISINDAN TARİHE YOLCULUK
Popüler kültürün bir yansımasıdır moda. Plajlar da şüphesiz değişen modadan nasibini
alan mekânlardan. Hatta mayo ve bikiniler, moda tarihinde en çok tartışılan konulardan
biri. Gelin beraber Amerika ve Avrupa'dan doğup dünyaya yayılan plaj modasının
inanılmaz değişimine bakalım!

Plajlardan Neler Geçti?
Moda, popüler kültürün yansımalarından biri. Plajlar da şüphesiz değişen modadan nasibini alan mekânlardan. Hatta mayo ve
bikiniler, moda tarihinde en çok tartışılan konulardan… Gelin beraber Amerika ve Avrupa’dan doğup tüm dünyaya zamanla yayılan
plaj modasının inanılmaz değişimine bakalım!

1930’lu yıllar plaj modasının temelinin atıldığı yıllardı. Plajlar bu dönemde
sadece yüzmeye gelmek için değil şıklığın da sergilendiği yerlerdi. Sade
ama renkli modeller bu dönemin vazgeçilmeziydi.

1940’larda mayoları artık iki parça olarak görmeye başlıyoruz! Bu
dönemde puantiyeli kumaşlar sahillerde en çok gördüğümüz şeydi.
Birbirinden güzel şapkalar ve gözlükler ise yine olmazsa olmaz! Bu
dönemin ikonik ismi ise Marilyn Monroe!

1960 yılında ise geleneksel mayo ve bikini çizgisinin iyice dışına çıkıldı.

1990’lar tarihin en renkli dönemi! Bir yanda abartılı ve neon renkler,

Özgür düşünce ortamı modayı da etkilemişti. Artık plaj demek eğlence

permalı saçlar; bir yanda kotlar, abartısız gözlükler ve kısacık saçlarla cool

demekti! Rengârenk desenler, kalıpları değişmiş bikini ve mayolar, örgülü

bir duruş… İşte 90’lar! Tabi ki plajlar da bu iki farklı tarzdan nasibini

saçlar… Plajlar artık hiç olmadığı kadar eğlenceliydi!

almıştı!

Ve günümüz… Çok fazla alternatifin olduğu günümüzde spor-şık, basit-abartılı fark etmeden her tarza uygun seçenek var. Dilediğiniz modeli seçip
tarzınızı plaja yansıtabilirsiniz. Kendi tarzımı yansıtırken modaya da ayak uydurayım derseniz ise bu yılın gözde bikinileri çiçek desenli ve yüksek belli
olanlar!
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TECH GEÇERİM

Önce Gözümüz Sonra
Karnımız Doyacak!
Eğer lezzetli bir yemek yapmak sanatsa yemeğin fotoğrafını
da lezzeti kadar muhteşem çekebilmek de bir sanattır!
Tadı damağınızda kalan yemekleri tatmadan evvel
fotoğraflayanlardansanız harika bir uygulama tavsiyemiz var!
26 farklı filtreye sahip Foodie’yi telefonunuza indirin, tattığınız
lezzetleri görenler de yemiş kadar olsun!

Su Altında Çekilecek
Ne Çok Şey Var!
Su altının büyüleyici dünyasının fotoğrafçısı olmak istemez
misiniz? Günümüzde özellikle yaz tatillerinin vazgeçilmezi
su altı kameraları! İster mavi suların altındaki yaşamı ister
sevdiklerinizle su altında geçirdiğiniz eğlenceli vakitleri
fotoğraflayabileceğiniz su altı kameraları tatil çantanızdaki
olmazsa olmazlardan… Tatile çıkmadan muhakkak bir tane
edinin!

Bir Kapsüle Sığan Seyahat
Dünyanın ilk alüminyum kasalı akıllı bavulu Samsara Smart
Luggage özellikle yoğun seyahat yapanlar için biçilmiş
kaftan! Samsara Smart Luggage şık tasarımının yanı sıra
cep telefonunuzla bağlantı kurma özelliği de var. Bu
sayede bavulunuzun nerede olduğunu görebilir, kapağı
açıldığında haberdar olabilir hatta karanlık bir ortamda
ışığından faydalanarak aradığınızı rahatça bulabilirsiniz. Ayrıca
telefonunuzu ve bilgisayarınızı bavulunuzla şarj edebilirsiniz!
Muhakkak göz atmalısınız!

INFO
SETUR SATIŞ OFİSLERİ
Setur Genel Müdürlük Ümraniye / Genel Müdürlük
Saray Mah. Site Yolu Cad. No:4/1 34768
İstanbul: info@setur.com.tr
 444 28 22 / (+90) 216 554 37 00
Setur Suadiye
Suadiye Mah. Bağdat Cad. No: 439, Kadıköy 34740
İstanbul: info@setur.com.tr
 (+90) 216 362 56 63
Setur Elmadağ
Cumhuriyet Cad. No:69, Elmadağ 34437
İstanbul: info-elmadag@setur.com.tr
 (+90) 212 230 03 36
Setur İzmir
Vasıf Çınar Bulv. No:19-B, Alsancak 35220
İzmir: info-izmir@setur.com.tr
 (+90) 232 488 06 06
Setur Ankara
Kavaklıdere Sok. 5B, Kavaklıdere 06690
Ankara: info-ankara@setur.com.tr
 (+90) 312 457 47 00

DUTY FREE MAĞAZALARI
Havalimanı Mağazaları
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı
 (+90) 216 588 87 52 Dış Hatlar Terminali
Samsun - Çarşamba Havalimanı
 (+90) 362 844 85 63 Samsun Havalimanı
Gaziantep - Gaziantep Havalimanı
 (+90) 342 582 10 22 Dış Hatlar Terminali
Exclusive Mağazalar
İstanbul - Atatürk Havalimanı
 (+90) 212 465 31 50 Dış Hatlar Terminali
Deniz Limanı Mağazaları
İzmir - Alsancak
 (+90) 232 463 87 34 Alsancak Limanı
İzmir - Çeşme
 (+90) 232 712 61 81 Çeşme Limanı
Aydın - Kuşadası
 (+90) 256 612 81 41 Kuşadası Limanı
Muğla - Marmaris
 (+90) 252 412 29 49 Yeni Liman
Muğla - Yalıkavak
 (+90) 252 385 39 49 Yalıkavak Bodrum
Muğla - Bodrum
 (+90) 252 316 07 75 Bodrum Yolcu Limanı
Balıkesir - Ayvalık
 (+90) 549 542 75 95 Liman İçi Mağazası
Sınır Kapıları Mağazaları
Çıldır Aktaş - Gürcistan Sınırı
 (+90) 543 690 45 80 Çıldır Aktaş Sınır Kapısı
Dilucu - Azerbaycan Sınırı
 (+90) 549 562 75 94 Dilucu Sınır Kapısı
Kapıkule - Bulgaristan Sınırı
 (+90) 284 238 25 96 Kapıkule Sınır Kapısı
Hamzabeyli - Bulgaristan Sınırı
 (+90) 284 328 72 46 Hamzabeyli Sınır Kapısı
İpsala - Yunanistan Sınırı
 (+90) 284 616 40 33 İpsala Sınır Kapısı
Sarp - Gürcistan Sınırı
 (+90) 466 371 50 74 Sarp Sınır Kapısı
Habur - Irak Sınırı
 (+90) 486 528 71 24 Habur Sınır Kapısı
Diplomatik Mağaza
Irak - Erbil
 (+964) 0 750 144 64 04 Kuzey Irak - Erbil

MARİNALAR
Kalamış & Fenerbahçe Marinaları
Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış, İstanbul
 (+90) 216 346 23 46
Yalova Marina
Süleyman Bey Mah. Yalı Cad. No:45 Yat Limanı
Merkez Yalova  (+90) 226 813 19 19
Ayvalık Marina
Atatürk Blv. Yat Limanı Ayvalık, Balıkesir
 (+90) 266 312 29 96

Çeşme Marina
Altın Yunus Çeşme, İzmir  (+90) 232 723 14 34

Blue Route Travel / Bostancı Şemsettin Günaltay Cad.
No:13 / B Bostancı, İstanbul  (0216) 361 36 36

Kuşadası Marina
Atatürk Cad. Yat Limanı Kuşadası, Aydın
 (+90) 256 618 14 60

Metropen Turizm / Pendik Batı Mah. Erol Kaya Cad No :77
Pendik, İstanbul  (0216) 354 15 45

Marmaris Netsel Marina
Netsel Tur. Yat. A.Ş. Günnücek Yolu Marmaris, Muğla
 (+90) 252 412 27 08
Kaş Marina
Uğur Mumcu Cad. Bucak Denizi Acısu Mevkii Kaş, Antalya
 (+90) 242 836 37 00
Antalya Marina
Büyük Liman Mevkii, Liman Mah. Liman 2. Cad.
No:40 07130  (+90) 242 259 32 59

Mis Turizm / Kadıköy
Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Özkan Han No:37/7
Kadıköy, İstanbul  (0216) 414 64 14
World Selection / Caddebostan
Bağdat Cad. Alevok Apt. No: 275/3 Kat: 2 Caddebostan,
İstanbul  (0216) 302 29 61
İstanbul (Avrupa Yakası)
Bermuda Tours / Etiler Nispetiye Mah. Aytar Cad. Gürel Apt.
No:35/C 1. Levent, İstanbul  (0212) 358 16 17

Finike Marina
Setur Finike Marina Antalya  (+90) 242 855 50 30

Beytur / Başakşehir
Defne 06 Mah. Kemal Sunal Cad. B.B Blok Atrium Mavi
Çarşı K:1 No:110 Bahçeşehir-Başakşehir İstanbul
 (0212) 669 83 64

Midilli Marina
Makri Gialos 81100 Midilli, Mytilini Lesvos
 (+30) 22510 54000

Bufera Turizm / Avcılar
Merkez Mah. Spor Sok. No: 28 Avcılar, İstanbul
 (0212) 590 00 00

Gökova Ören Marina
Yalı Mah. Ören Beldesi Milas, Muğla
 (+90) 252 532 33 61

Keops Turizm / Beylikdüzü
Nazım Hikmet Bulv. Concepta Plaza 79/81 B Blok No:25
Beylikdüzü, İstanbul  (0212) 852 53 53

SETAIR

Kızılırmak Tour / Beylikdüzü
Barış Mh. Akdeniz Cad. Albayrak Piramit Konutları,
C2 Blok D:3, Beylikdüzü, İstanbul  (0212) 853 37 38

Özel Hangarlar Bölgesi 34295 Sefaköy, İstanbul
 (+90) 212 465 48 55

Nisan Turizm / Ataköy Atrium AVM Ataköy 9. Kısım Atrium
Çarşısı No: 42 Ataköy, İstanbul  (0212) 661 94 30

YETKİLİ ACENTELER

İzmir

Adana
Trio Tur Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. Gülbahçesi Sitesi
B Blok K:1 D:58 Seyhan, Adana  (0322) 401 04 46

Pagos Turizm / Alsancak Akdeniz Mah. 1352 Sk. Halit Ziya
Bulv. No:2 D:1 Alsancak, İzmir  (0232) 445 93 00

Ankara
BLU Travel Simon Bolivar Cad. Duyu Sok. No:2 Çankaya,
Ankara  (0312) 439 91 00
Diverso Turizm Meşrutiyet Mah. Selanik Cad. No:52/6
Kızılay, Ankara  (0312) 266 44 44
MRC Turizm / Çayyolu Alacaatlı Cad. No:18 B Blok D:8
Çayyolu, Ankara  (0312) 238 19 38
Patuli Turizm / Bahçelievler Bahçelievler Mah. Aşkabat Cad.
7. Cadde 9/3 Bahçelievler, Ankara  (0312) 215 94 12
Antalya
Kahramanlar Turizm Andifli Mah. Hastane Cad. No:18/1
Kaş, Antalya  (0242) 836 10 62
Makkhi Travel - Novada AVM
D-400 Karayolu üzeri Sorgun Cad. Manavgat Otogarı Yanı
8096 Sok. No: 5 Manavgat, Antalya  (0242) 753 35 35

Yağız Turizm / Alsancak Gaziosmanpaşa Bulv. No:9/C
Alsancak, İzmir  (0232) 483 14 83
İzmit
Sedna Tur / Arasta Park AVM Arasta Park AVM Yahya
Kaptan Mah. İzmit, Kocaeli  (0262) 311 34 38
Sedna Tur / Merkez Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Sk.
No: 66/1 İzmit, Kocaeli  (0262) 323 88 11
Kocaeli Tur Turizm Kemalpaşa Mah. Hürriyet Cad. Gündüz
Apt. No: 15/B İzmit, Kocaeli  (0262) 270 00 00
Kahramanmaraş
Döngel Turizm Trabzon Bulv. Menderes Mah. Mis Apt. Altı
No:74/C Kahramanmaraş  (0344) 231 26 00
Kayseri
Ally Go - Alice Turizm
Mimarsinan Mah. Murat Cad. Sosyal Tesis Apt. No: 45/a
Kocasinan, Kayseri  (0352) 224 06 74

Matrix Turizm Burhanettin Onat Cad. No: 79/1 Antalya
 (0242) 322 71 00

Kıbrıs
Akgünler Turizm / Girne Dursun Özsaraç Sok. No:19
Girne/KKTC  (0392) 444 42 54

Bursa
Arda Turizm İhsaniye Mah. Barbaros Cad. Kristalpark Sit.
No: 50h/A/1 Nilüfer, Bursa  (0224) 999 01 15

Muğla
Alper Turizm Atatürk Cad. No: 8/E, 48700 Marmaris, Muğla
 (0252) 412 26 38

Eren Turizm / Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulv. Altınşehir
Mah. 331 Sk F/B Nilüferi, Bursa  (0224) 242 46 25

Oraz Turizm / Bodrum - Oasis AVM Oasis Avm No: 83/B
15/16/17 Bodrum, Muğla  (0252) 317 05 05

Park Turizm / Geçit Mudanya Yolu 7. Km No:754 Geçit,
Bursa  (0224) 244 70 10

Ordu
Modi Turizm
Selimiye Mah. Lise Cad. No:6 Ordu  (0452) 666 44 88

Çanakkale
Yeni Anafartalar Turizm Kemalpaşa Mah. Kayserili Ahmet
Paşa Cad. No:11/A Çanakkale  (0286) 213 33 88

Rize
Edfa Turizm Cumhuriyet Cad. Başoğlu İşhanı 93/1 Rize
 (0464) 217 74 44

Denizli
Ada't Turizm Hacıkaplanlar Mah. 718 Sok. No: 6 Pamukkale,
Denizli  (0258) 264 39 94

Sakarya
Serdivan Turizm Arabacı Alanı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.
No: 33 İç Kapı No: 107 Serdivan, Sakarya
 (0264) 242 00 08

Eskişehir
Moringa Tour Cumhuriye Mah. Cengiz Topel Cad. 32/B
Tepebaşı Eskişehir  (0222) 202 00 85
Gaziantep
Follow Me Turizm Muammer Aksoy Bulv. No: 64/C
Gaziantep  (0342) 338 94 94
Giresun
Çotanak Turizm Hacı Miktat Mah. Atatürk Bulv. 9/A Merkez,
Giresun  (0454) 212 48 80
İstanbul (Anadolu Yakası)
AIG Turizm / Kadıköy Atatürk Cad. No:1 D:11 Tever Apt.
Sahrayıcedid Kadıköy, İstanbul  (0216) 385 41 75
Edfa Turizm / İçerenköy İçerenköy Mah. Alan Aldı Cad.
No:6/A Ataşehir, İstanbul  (0216) 572 75 55
Azmihan Turizm / Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad.
No:19 Çekmeköy, İstanbul  (0216) 640 52 23

Samsun
H-G Turizm Mimar Sinan Mah. Atatürk Bulvarı No: 241/9
Atakum, Samsun
 (0362) 233 43 43 - (0362) 234 46 46

