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“Todos somos calaveras”
“Hepimiz iskeletiz”
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Mevsimlerin, rotaların, seyahat türlerinin ötesinde, yola çıkmak insanı bambaşka bir ruh hâline 

büründürüyor. 17. sayımızda da etkileyici rotaları, ilgi çekici festivalleri, coğrafyaya yayılmış efsaneleri 

sizlerle buluşturuyoruz.

Yaşamın kutlu sevincini paylaşmaya Meksika’ya, Ölüler Günü’ne gidiyoruz. İnsanlık tarihinin başlangıç 

noktası kabul edilen, coğrafyamızın arkeolojik mirası Göbeklitepe’de bugüne kadar bildiklerimizi 

yeniden sorguluyoruz. Kaz Dağları’nın hikâyelerle süslü, tılsımlı ve bereketli coğrafyasını, Karadağ’da 

bizleri zaman yolculuğuna çıkaracak Orta Çağ mimarisini, nostaljik trenlerde rayların ritmini, İstanbul 

Boğazı’nın güzeller güzeli semti zarif Arnavutköy’ü ve daha pek çok hikâyeyi keşfe çıkıyoruz.

Sonbahar, cumhuriyetimizin kuruluşu gibi coşku dolu bir bayramı ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk’ün vefatı gibi hüzünlü bir anıyı da hatırlatır. Bu ikilem sonbaharın ruhunda vardır. Bu sayımızda 

Mustafa Kemal Atatürk’ün memleketi Selanik’e, O’nun Mekânı bölümümüzde doğduğu eve bir ziyaret 

gerçekleştireceğiz. 

Soğuk havalar tek renk değildir. Kış deyince en çok akla gelen beyazın büyülü ışığını Kars-Erzurum 

yollarında, parlak kırmızısını ve yeşilini Noel pazarlarında bulacağız.

Mevsim sonbahara ve kışa dönerken, yolculuklarınızda yepyeni, keyifli ve sıcacık anılar biriktirmenizi; 

huzur, macera ve etkinlik dolu büyüleyici rotaları derlediğimiz Setur Extra 17. sayımızı zevkle okumanızı 

diliyoruz.

Yola çıkmanın özgürleştirici, huzur veren niteliği günümüzün en temel 
ihtiyaçlarından biri hâline geldi. 

Derya Gülünay
Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
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Kış Işık Festivali
3 Kasım-31 Ocak
Niagara Şelalesi, Kanada

Dünya üzerinde, en uzun süren 
festivallerden biri olan Winter 

Festival of Lights, Ontario’da her 
yıl bir milyondan fazla ziyaretçinin 

katılımıyla gerçekleşiyor.
Bu büyük ışık festivalinde,

kurulan ışık şovları Niagara 
Şelaleleri’nin gerçeküstü 

güzelliğiyle birleştiğinde festivale 
katılanların unutamayacağı 

manzaralar ortaya çıkıyor.
Niagara Park yoluna uzanan 

ışıklarla süslenmiş 8 kilometrelik 
yol ise adımlarınızı bir masalın 
içine atıyormuş hissi yaratıyor.

KAÇIRMA

DÜNYA
Festivalleri

Çilek Tarlaları Festivali
16-18 Kasım 

Avustralya

Bu yıl 10. yaşını kutlayan 
Strawberry Fields Festivali, 

dansın, müziğin, yaratıcılığın ve 
dayanışmanın buluştuğu gerçek 

bir deneyim. Güney Yarımküre’nin 
sıcak mevsimine denk geliyor 
olması da bir avantaj. Murray 
Nehri’nin kenarında geniş bir 

alanda, özgürlüğün ve doğayı 
koruyan bir sorumluluğun 

coşkusuyla konuklarını ağırlayan 
festival sürdürülebilirliğin

festival hâli gibi!

Wonderfruit Festivali
13-16 Aralık

Pattaya, Tayland

Ekoloji dostu bir festival oluşuyla 
dikkatleri üzerine çeken Wonderfruit, 

üç gün boyunca katılımcılarına sınırsız 
eğlence ve keyif vadediyor. Festivalde 

plastik kullanımı yasak. Uçurtma yapımı 
atölyelerinden sihirbazlık şovlarına 

kadar birçok coşku dolu aktivitesiyle 
Wonderfruit, çevre dostu bir karnaval 

heyecanını taşıyor.
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Dünyanın dört bir yanında sonbahar, geleneksel kutlamaların, eğlenceli festivallerin, bitmeyen coşkunun mevsimi!
Yurt dışından derlediğimiz festivallere bir göz atalım.

Dünyada Neler Oluyor?

Fransa Alpleri’nde kayak yapmayı 
da elektronik müziği de seviyorsanız 
bu festival tam size göre. Fransa’nın 
meşhur kayak merkezlerinden biri 
olan Les Deux Alpes’de gerçekleşen 
festival, her sene dünyaca ünlü 
sanatçıları ve Dj’leri konuk ediyor. 
Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilecek 
olan festival, kış sporları, elektronik 
müzik performansları ve yoga-fitness 
etkinlikleriyle kışın tadını eğlenerek 
çıkarmanızı sağlayacak.

Rise Festival
15-22 Aralık
Chamonix, Fransa

Yılın en kısa gününü kutlamaya ne 
dersiniz? Brighton’ın ilginç festivali 
Burning of the Clocks 1994’ten bu yana 
bir gelenek halini almış durumda. Her 
yaştan katılımcının bulunduğu kalabalık 
bir yürüyüşle başlayan festivalde, herkes 
kağıttan dilek fenerlerini hazırlayıp 
Brighton sahilinde yakılmış olan ateşe 
bırakıyorlar. Kış gündönümünü ve 
zamanın akışını görkemli bir şekilde 
hatırlatan ilgi çekici bir festival.

Saatleri Yakma Festivali
21 Aralık
İngiltere

Noel Fuarı ve Kış Festivali
9 Kasım-1 Ocak
Budapeşte, Macaristan

Budapeşte’nin bir film seti 
tadında atmosferine bir de 
Noel’in ışıldayan rengârenk 
havasını katın. Vörösmarty 
Meydanı’nda gerçekleştirilen 
Noel Fuarı ve Kış Festivali’nde 
ahşap kulübelerin arasında 
ballı kekin, göknar ağaçlarının 
kokusu sizi büyüleyecek. Yeni 
senenin coşkusunu paylaşırken 
sevdiklerinize ya da kendinize bu 
şehrin Noel'inden
hatıra kalacak hediyelikler 
alabilirsiniz.
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Dünyanın birçok yerinden en 
yetenekli ve usta piyanistler 

Ankara’da ağırlanıyor. Ankara Piyano 
festivali piyano severlerin kulaklarının 
pasını gidermeye aday, uzun soluklu 

programıyla müziğin gücünü ve 
keyif veren rüzgârını başkentte 
estirecek. Konserlerin yanı sıra, 

gerçekleştirilecek olan atölyelerle de 
müzik ve piyano tutkusunu aşılamayı, 

bu tutkuyu paylaşmayı hedefleyen 
festival, Norveç’ten Helge Lien Trio, 

Bugge Wesseltoft, Hollanda’dan 
Saskia Lankhoorn, Arjantin’den genç 

yetenek Horacio Lavandera gibi 
isimleri ağırlayacak.

Ankara Piyano Festivali
24 Kasım-16 Şubat
Ankara

KAÇIRMA

ENKA Kültür-Sanat’ın 
geleneksel hale gelmiş olan 

müzik buluşmaları, bu yıl 30. 
yaşını kutlarken yine seyircileri 

büyüleyecek performansları 
ağırlayacak. İdil Biret, Kerem 

Görsev, Tolga Salman ve 
Kağan Korad gibi alanında usta 
isimleri ağarlayacak olan müzik 

buluşmaları ENKA Okulları 
İbrahim Betil Oditoryumu’nda 

gerçekleşecek. Müzik 
buluşmalarının klasikleşen etkinliği 

Barış için Müzik Orkestrası’nda 
ise minik müzisyenlerden oluşan 
orkestra, dinleyicilere barış fikrini 

hatırlatacak.

İstanbul

ENKA Kültür-Sanat
Müzik Buluşmaları

9 Ekim-11 Aralık

Nordik ezgilerin büyüleyici tınısı 
başkente geliyor. Altus Sanat-Kültür 
tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenecek 

olan Ankara Nordik Müzik 
Festivali’nde, nordik melodilerin 

başarılı isimlerinden Eivor ve 
Lindstorm sahne alacak. Kuzeyin 

soğuk ülkelerinden bu sefer 
sımsıcak ve hareketli bir müzik 

dalgası geliyor. Nordik ülkelerden 
sanatçıları kuzey ezgilerini 

sevenlerle buluşturacak olan 
festival aynı zamanda bir kültür 

köprüsü işlevini de üstleniyor. 

Ankara Nordik Müzik 
Festivali

30 Kasım
Ankara

YURT İÇİ
Festivalleri

Eivør Horacio Lavandera
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Sonbaharla birlikte gelen eğlenceli etkinlikler hava sıcaklıklarını yeniden yükseltecek. Yurt içinde, birbirinden keyifli, 
hareketli festivallerle sonbaharın tadını çıkarın.

Türkiye'de Neler Oluyor?

Sessiz sinemanın kült eserleriyle 
seyirciyi buluşturacak olan Sessiz 
Sinema Günleri, bu yıl “teknoloji” 
temasına odaklanıyor. Charlie 
Chaplin, Buster Keaton gibi ustaları 
programından her seneki gibi eksik 
etmeyen festivalde bu sene, Fransız 
ve Sovyet sinemasından da önemli 
yapımlar yer alacak. Festivalde, 
uluslararası alanda tanınan, sessiz 
filmlerin sesi olan müzisyenler de 
yapımlara müzikleriyle canlı olarak 
eşlik edecek.  

5. Uluslararası 
İstanbul Sessiz 
Sinema Günleri 
5-9 Aralık
İstanbul

Sinema Derneği’nin 1995 yılında 
başlattığı Gezici Festival, yerli ve 
yabancı sinemacıları buluşturmaya, 
sinemanın değerli eserlerini yurdun 
dört bir yanına ulaştırmaya devam 
ediyor. Ankara’dan Diyarbakır’a, 
Edremit’ten Van’a birçok şehirde 
gerçekleşen festival bu yıl da filmler 
söyleşi, panel ve atölyelerle dopdolu 
ve her yerde! Sinemanın olmadığı 
şehirlere sinema götüren, genç 
sinemacıların yerli-yabancı ustalarla 
beraber üretmesini sağlayan 
Gezici Festival, her yıl olduğu gibi 
beyazperdeyi sırtına alıp hayallere 
umut taşımaya devam ediyor.

İKSV Uluslararası 
İstanbul Tiyatro 
Festivali 
17 Kasım-4 Aralık
İstanbul

İstanbul’da yerel ve uluslararası 
tiyatro yapımlarının 22. kez seyirciyle 
buluşacağı Uluslararası Tiyatro 
Festivali 17 Kasım’da başlayacak. 
Seyircisinin sabırsızlıkla beklediği 
festival bu yıl Netherlands Dance 
Theater, Robert LePage, Theodoros 
Terzopoulos gibi önemli isimleri 
ağırlayacak. Yerli ve yabancı 
yapımların, söyleşilerin, workshop 
vb. etkinliklerin de yer aldığı geniş 
programıyla tiyatro festivali, bu yılki 
sloganının hakkını veriyor ve “Tiyatro 
Bir Kez Yaşanır” diyor.

24. Gezici
Festival
30 Kasım-13 Aralık
Ankara



KENDİNLE BAŞ BAŞA
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Bugünün Konforu Geçmişin Raylarında,
NOSTALJİK TRENLER
Nostalji kokan vagonlarda 5 yıldızlı tren seyahati deneyimlemek ister misiniz?

Tarihi Buharlı Tren
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Kraliyet Vagonuna Buyurunuz

The Presidential Train
Portekiz’de 1890’da King Dom Luis I için üretilmiş olan bu tren, 
adını bir vakitler gerçekten kralları, papaları, üst düzey bürokratları 
taşımasından alıyor. 2010’da yeniden raylara dönen kraliyet treni 
Presidential, bir tiyatro yapımcısı tarafından 1 milyon avro harcanarak 
restore edildi. Orijinal tasarımına oldukça sadık bir biçimde yenilenen 
trenin antika parçaları ise Ulusal Müze’de sergilenmekte. Sao Bento 
gibi Portekiz tarihinde önemli bir yeri olan istasyonda 6 numaralı 
perondan kalkan tren Douro Vadisi’ni geçen yolculuğunda eşsiz 
manzaralar sunuyor. Şık vagonunuzda kraliyet ailesine yaraşır bir 
konfor ve lüksü hissedecek, leziz restoranında yemeğinizin tadını 
çıkarırken yolculuğunuzun keyfini süreceksiniz.

Kendinizi Rayların Ritmine Bırakın!
Tren seyahati, hele ki uzun soluklu olanlar günümüzün koşuşturmalı 
temposuna çok uygun görünmüyor olabilir. Bir yandan “yetişmek” 
üzerine kurulu hayatlar yaşarken bir yandan biraz sakinleşmenin, 
meditasyonun, kendimize vakit ayırmanın yollarını arıyoruz. Aslında 
bu imkânların içinde en keyiflilerinden ve ulaşılabilirlerinden biri 
trenle çıkılan uzun yolculuklar. 

Hayatın, iş yaşamının ritmi giderek artarken bir yandan da 
yavaşlamanın, basit yaşamanın hayalleri kuruluyor. Yavaş yemek, 
yavaş şehir gibi akımların da tam bu vakitlerde ortaya çıkmasına 
ve rağbet görmesine şaşmamalı. Peki yavaş seyahat etmenin 
tadını unuttuk mu? Uzun süren bir tren yolculuğunda, mola verilen 
garlarda vagonumuzdan çıkıp garın bekleyiş hâlini seyre dalmayı, 
rayların ritmiyle uyuyup, tren düdüğüyle uyanmayı? Kendisi başlı 
başına bir gezi olan tren seyahatlerinde biriktirdiğimiz anıları? Eğer 
unutmadıysanız ve bu deneyimi yeniden konforlu bir biçimde 
yaşamak istiyorsanız tavsiyelerimize bir göz atın.

KENDİNLE BAŞ BAŞA
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Orient Express Yeniden

Venice Simplon
Orient-Express
Efsanevi Agatha Christie romanı Doğu Ekpresi’nde Cinayet ile tüm 
dünyaca bilinen, orijinali Paris-İstanbul hattını izlemiş olan Orient 
Express yeniden raylarda. Venedik’ten Paris’e, Verona’ya ve Londra’ya 
seyahat etme imkanı sunan Venice Simplon Orient-Express ünlü 
simaların da gözdesi. J.K. Rowling, John Travolta, Julia Roberts gibi 
isimleri ağırlamış olan trene en çok hayranlık duyan isim ise Wes 
Anderson. Tren temasını o harika görüntülere sahip rengârenk 
filmlerinde sıklıkla kullanan Wes Anderson haksız sayılmaz. Siz de 
bu deneyimi yaşadığınızda, vagonlar boyunca yürürken bir Wes 
Anderson filminin setinde yürüyormuş gibi hissedeceksiniz.

Peru’da Doğanın Sesi ve Rayların Ritmi

Belmond Andean Explorer
Göz alıcı bir coğrafya olan Peru’da bulunmak zaten oldukça heyecan 
verici. Peru’da doğaya ve medeniyetlere dair görecek sayısız 
zenginliğin yanı sıra kaçırılmaması gereken bir de tren deneyimi 
mevcut. Lüksü ve otantizmi bir arada yaşayabileceğiniz Belmond 
Andean Explorer ile Puno-Cusco ve Arequipa bölgeleri arasında 
bir ve iki gece sürecek tren seyahati misafirlerini ağırlamaya hazır. 
And Dağları ve Titicaca Gölü manzaralarının size eşlik edeceği 
yolculuğunuzda dilerseniz Peru’nun geleneksel mutfağından 
lezzetleri tadabilir dilerseniz trende spa deneyimiyle konforunuza 
konfor katabilirsiniz.

Karların Üzerinde Sıcacık Yolculuk

Doğu Ekspresi
Ankara ile Kars arasında her gün işleyen Doğu Ekspresi, görüp 
görebileceğiniz en güzel manzaralardan bir seçkiyi size sunuyor. 
Hangi mevsimde giderseniz gidin, ovaların, akarsuların ve dağların, 
kısacası doğanın binbir güzel yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Söz konusu 
Kars olduğunda sonbahar ve kış dönemi manzaraları gerçekten akla 
sığmaz güzellikte oluyor. Bembeyaz örtülerin kapladığı manzara, 
uzakta bir evin bacasından tüten dumanı, hayvanların kışa göğüs 
germeye çalışan kararlılıkları ve tüm detaylarıyla göz kamaştıran 
bir çehreye bürünüyor. Duraklarda sıcak vagonunuzdan ve 
mahmurluğunuzdan sıyrılıp soğuk havayı bir bardak çay eşliğinde 
koklamak, yemekli vagonda hayallere dalmak benzersiz anılarla 
dolduracaktır yolunuzu. Bir tam günden daha uzun süren bu doğu 
yolculuğu, trenlerin bir ulaşım aracından çok daha fazlası, başlı 
başına bir deneyim olduğunu size hissettirecek. Vardığınız rotaların 
güzelliği bir yana, trende geçen vaktin keyfine doyamayıp tekrar 
tekrar raylara dönmek isteyeceksiniz.
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MAMMOTH DAĞI, Kaliforniya
Her Mevsim Ayrı Macera

Dünya sinemasının kalbi Hollywood, Kaliforniya’nın en önemli bölgeleri arasında birinci 
sırayı alıyorsa Mammoth Lakes bölgesi de popülerlikte kuşkusuz ikinci sırayı alacaktır. 
Hem yaz hem de kış aylarında outdoor aktiviteler başta olmak üzere çok çeşitli spor ve 
eğlence imkanlarıyla yoğun ilgi çeken bir destinasyon. Mammoth Lakes bölgesinin büyü-
leyici bir atmosfere sahip olmasına neden olan en önemli etkenlerden biri de Mammoth 
Dağı. Eyaletin en iyi kayak merkezine ev sahipliği yapan Mammoth Dağı kış boyunca kar 
bolluğu ve kalitesiyle kayak, snowboard gibi sporların meraklısı olanlar için macera dolu 
yokuşlara ve göz alıcı bir beyazlığa sahip.

MACERAYI KEŞFET

Mammoth Dağı
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Yerde Göl Gökte Kar
Bölgenin doğası ve manzarasının büyüleyiciliğinin sebebi 
ilk olarak Mammoth Dağı dersek ikinci sırada da gölleri 
yer alır. Bir yanda göğe uzanan bembeyaz doruklara 
hayran hayran bakınırkan yanı başınızda durgun suyun 
ve etrafında can verdiği doğal harikaların büyüsüne 
kapılmamak elde değil. 

Kış Boyunca Kayak İmkânı
Mammoth Dağı’nda bulunan kayak merkezi kış sezonu 
boyunca 14 metre kar kalınlığıyla kayak tutkunlarını haklı 
bir biçimde cezbediyor. Kayak için elverişli 150 pistiyle, 
3 bin 300 metreye varan zirveleriyle ve bunlara rağmen 
çok düşük sıcaklığa sahip olmamasıyla kayak severler 
için adeta bir cennet. Dağın yamaçlarında, engelli ve 
kavisli yollar da hem snowboard hem kayak için heyecan 
verici rotalar.

MACERAYI KEŞFET

Mammoth Dağı

Mammoth Kayak Merkezi
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Her Mevsim Farklı Eğlence
Mammoth Dağı ve çevresi, her mevsim maceracıların 
aradıklarını bulabilecekleri bir bölge. Kışın kayak 
tutkunlarını cezbederken yazın outdoor aktivitelerinden 
hoşlananları heyecanlı alternatiflerin beklediği rotaları da 
sunuyor. Karlar kalktıktan sonra, göller, doğa yürüyüşü 
rotaları, kaya tırmanışları, yamaç paraşütü imkânları, 
Yosemite Millî Parkı’na ve Devils Postpile Anıtı’na varan 
yollar outdoor aktivitesi severleri kendine çekmeyi 
başarıyor. 

Futbol Turnuvasına Davet
Mammoth Dağı yalnızca kış sporları ya da bireysel 
yapılabilecek sporları sunmuyor. Takım oyunları, 
müsabakalar da Mammoth’un rağbet gören 
etkinliklerinden. Tenis, bowling ve özellikle de futbol 
turnuvaları çok meşhur. Dağın çevresindeki doğal parklar 
bu tip sporlar için kullanıma açık geniş alanlara sahip. 
Özellikle Shady Rest Park, geniş çim sahası ile futbol 
severler için adrenalini bol müsabakalara katılma imkânı 
sağlıyor. Bir futbol müsabakasının heyecanı ve coşkusu, 
muhteşem bir doğanın içerisinde, tüm heybetiyle 
yükselen Mammoth Dağı’nın manzarasıyla katlanarak 
artıyor. 

Yosemite Millî Parkı

Rainbow Şelaleleri - Devils Postpile
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NORMANDİYA
ve LOİRE 
ŞATOLARI TURU

Şatolardan 
2. Dünya Savaşı’na, 
Tarihten Sanata…

St. Michel Şatosu

SETUR SELECT
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Fransa’nın az bilinen yüzünü tanıyıp çok seveceğiniz bir tura, 
Normandiya ve Loire Şatoları Turu'na başlıyoruz. Seine Nehri 
kıyısında kurulu Rouen’i tanıtıcı turumuzda Astrolojik Saat, eski 
pazar meydanı, Jeanne D’Arc Kilisesi, Claude Monet’nin evini, 
kendi tasarladığı muhteşem bahçeleri ve ona ilham kaynağı olmuş 
Rouen Katedrali’ni göreceğiz. Sonrasında Normandiya’nın en güzel 
şehirlerinden Honfleur’da  gidiyoruz. Burada çıkartma yapılan birçok 
sahili ve Çıkartma Müzesi’ni ziyaret ediyoruz. Ardından casinoları 
ve lüks otelleriyle ünlü, Fransız sosyetesinin gözde mekanları olan 
Deauville ve Trouville bizi bekliyor. Bu şehirde özellikle UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan, körfezin ortasındaki 
kayalık bir ada üzerinde kurulu Mont St. Michel Şatosu’nu yakından 
tanıyacağız. 

Bir zamanların korsan yatağı olan, etrafı surlarla çevrili tarihi şehir St. 
Malo ise bir sonraki durağımız. Buradaki sıra dışı coğrafyaya sahip 
olan Dinan kasabası, kerpiç ve ahşaptan yapılma evleriyle ünlü. Tours 
şehrine geçip olağan üstü peyzaja sahip bahçeleri ile ünlü Villandry 
Şatosu’nda Napoleon Bonapart’ın kardeşi Jerome Bonapart’ın yatak 
odası, mutfak ve yemek salonu görülmeye değer. Ardından Loire 
Vadisi’nin incisi olarak kabul edilen ve Hanımlar Şatosu diye de 
bilinen Chenonceau Şatosu’na gidiyoruz. Paris’e giderken ziyaret 
edeceğimiz şehir Leonardo da Vinci’nin hayatının son günlerini 
geçirdiği Amboise olacak. Şehir, tarihi dokusu tamamen korunmuş 
ve Loire Nehri’nin kıyısında bir inci tanesi gibi. Burada ziyaret 
edeceğimiz Amboise Şatosu, etrafı gören yüksek bir tepeye inşa 
edilmiş ve yıllarca şehrin savunması için kullanılmış. 1516 yılında I. 
François tarafından baş ressam ve mühendis olarak davet alan Da 
Vinci, öldüğü 1519 yılına kadar burada yaşadı. Şatonun bahçesinde 
yer alan gotik stildeki Saint Hubert Şapeli kendisinin gömüldüğü 
yerdir. Kale duvarlarından Amboise şehrinin manzarası muhteşem.

Görkemli yapılar ve hikâyeleriyle Fransa'dan masalsı bir yolculuğun 
tadını alacaksınız.

Saint Malo

2.397 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

21.04.2019'den itibaren kalkışlı
6 Gece 7 Gün

NORMANDİYA VE LOİRE
ŞATOLARI TURU
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Giza Piramitleri

SETUR SELECT

MISIR

Kendinle
Buluşmak
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Mısır coğrafyasının, kültürünün ve arkeolojinin zenginliklerini 
keşfetmeye hazır mısınız? Dev heykeller, tapınaklar ve efsanevi 
piramitlerle dolu bir dünyaya gidiyoruz. Sfenks'i görerek ve Krallar 
Vadisi'ne seyahat ederek geçmiş zamanların ruhuna giriyoruz. 
Maceramız Nil Nehri’nde ilerleyen lüks bir gemideki akşam 
yemeğiyle başlıyor. Ertesi günkü Sakkara yolculuğumuzda  dünyanın 
en eski yapısı olan Kral Zoser’in ünlü Basamaklı Piramit’ini ve Kral 
Teti’nin piramidini ziyaret ediyor, Vezir Mereruka Mastaba’sında “Eski 
Mısır’ın Günlük Yaşamı”nın sergilendiği muhteşem duvar rölyeflerini 
yakından görüyoruz. Müthiş bir görsel hazinenin bulunduğu Papirüs 
Enstitüsü’nde, Eski Mısır İnancı, Mitoloji ve Sembolizm konulu 
söyleşiye katıldıktan sonra Otantik Khan El Khalili Çarşısı’nda keyifli 
bir alışveriş zamanı! 

Ünlü Giza Piramitleri’ni (Keops, Kefren, Mikerinos) görmeden 
Mısır gezisi olmaz tabii. Keops Piramidi’ndeki Lahit Odası, Sfenks 
ve Vadi Tapınağı, 7000 yıllık muhteşem Mısır Medeniyeti’nin en 
önemli eserlerinin, Firavun Tutankhamon’un efsanevi hazinesinin 
ve Mısır’ın en büyük firavunlarının sergilendiği Kahire Müzesi, 
göreceğimiz yerler arasında. Kahire’den Luksor’a uçup Nil Nehri’nde 
bizi bekleyen 5 yıldızlı delüks gemimizle antik başkente olan 
yolculuğumuz ilginç olduğu kadar eğlenceli. Burada Mısır’ın ve 
Dünya’nın en büyük tapınak kompleksi olan Karnak Tapınakları’nı, 
üç dine ait ibadethanelerin bulunduğu ünlü Luksor Tapınağı’nı 
göreceğiz. Geceyi Karnak Tapınağı’nda yapılan büyüleyici ses ve ışık 
gösterisiyle bitirmek, oldukça etkileyici bir deneyim olacak. Akşam 
yemeğimizi gemide yiyor ve dinleniyoruz. Bu bölgede yine tarih dolu 
büyük Memnon Heykelleri, Krallar Vadisi’ndeki üç farklı Kral Mezarı, 
Firavun III. Ramses’in görkemli tapınağı gibi ziyaret noktalarımız var. 
Bu kadar geziden sonra gemide havuz ve manzara eşliğinde beş 
çayının keyfini çıkarıyoruz. Yüzyıllar boyunca kumlar altında kalıp, 
bozulmayan Edfu Tapınağı, iki tanrı tarafından paylaşılan ve şifacılık 
merkezi olan Horus–SobekTapınağı, Timsah Mumyaları Müzesi, Nil 
gemilerinde yapılan kıyafet balosu “Gallabia”, II. Ramses’in kendisi 
ve eşi Nefertari için dağa oyularak yaptırmış olduğu Dünya’nın 
8. Harikası Abu Simbel Tapınağı, ISIS’in Philae Tapınağı ve çölde 
develer ile yapılan Nubya Köyü turu da aklınızdan çıkmayacak. 

Edfu Tapınağı

MISIR'DA
KENDİNLE BULUŞMAK

1.997 Dolar’dan 
başlayan 
fiyatlar

08.03.2019'den itibaren kalkışlı

7 Gece 8 Gün
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VENEDİK 
KARNAVALI

13. Yüzyılın
Romantizmi ve Gizemi

SETUR SELECT
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Venedik deyince kanalları, köprüleri ve gondollarıyla İtalya’nın 
romantik şehri akla gelir. Peki bu şehrin gizemli halini hiç gördünüz 
mü? Sizi 13. yüzyıla, Venedik Karnavalı’na götürüyoruz. Herkes 
karnaval süresince sokaklarda ilginç kostüm ve maskelerle dolaşıyor 
ve şehir adeta gizemli ve büyülü bir dünyaya gelmiş hissi yaratıyor. 
Geçmişi 1268 yılına kadar dayanan maskeli karnavalın iki hikâyesi 
var. Biri veba salgınından kurtulanların yaralarını saklaması, diğeri 
baharı karşılarken sosyal sınıf ayrımını ortadan kaldırması. Bu tarihi 
karnavalda göreceğimiz yerler, sizi zaman yolculuğuna çıkaracak. 

Yarım ay şeklindeki Venedik’teki turumuz, San Marco’dan başlıyor. 
Venedikli ailelerin muhteşem saray ve malikâneleriyle kuşatılmış 
kanallar, San Marco Meydanı ve Katedrali, Dükler Sarayı, Rialto 
Köprüsü, bin yıllık Balık Pazarı (Mercato del Pesce), Santa Maria 
Della Salute Kilisesi, San Giorgio Maggiore Kilisesi, San Marco Çan 
Kulesi, Saat Kulesi, gezeceğimiz yerler arasında. Özel teknemizle 
yapacağımız turda ise kristal cam sanatına adını veren meşhur 
Murano Adası ve Burano Adaları’nda keyifli bir gezinti yapacağız. 
Ardından şehrin gizeme bürünmeye başlamasını görmek için 
meydana geri dönüp karnaval kortejini, 12 güzel kızın oluşturduğu 
Maria'lar Geçidi’ni, dük ve şövalyelerinin, soylu ailelerin ve Avrupa 
elçilerinin geçişini izleyeceğiz. Büyük kanal üzerinde tarihi Palazzo 
Ca’ Vendramin Calergi Sarayı’nda, akşam yemeği ve döneme ait 
kostümlerle maskeli balo gecesi, siz Setur Select misafirlerini bekliyor. 
Karnaval etkinlikleri kapsamında her yıl bir ünlünün yaptığı Melek 
Uçuşu gösterisini ve en güzel maske yarışmasını da kaçırmıyoruz.  
Son günümüzü biraz sanat tarihi ile süsleyip, biraz da keyif ve 
alışverişe ayıracağız. Dünyanın en önemli sanat galerilerinden birisi 
olan Gallerie dell’Accademia müzesini gezip Dorsoduro mahallesinde 
kısa bir yürüyüşün ardından serbest zamanımız olacak. Dileyen 
misafirlerimiz kentin sokaklarında kaybolmanın keyfini yaşarken, 
Venedik'e romantik bir veda yapmak isteyenler için keyifli bir gondol 
gezisi iyi bir alternatif olacaktır.

Venedik Kanalı'nda Gondollar 

VENEDİK 
KARNAVALI TURU

1.997 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

22.02.2019'den itibaren kalkışlı

2 Gece 3 Gün
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Salzburg

SALZBURG
MOZART
HAFTASI

Tuz Kalesinin 
Müzik Dehası

SETUR SELECT
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Wolfgang Amadeus Mozart

Salzburg'da, klasik müzik ezgileri eşliğinde sizleri birçok unutulmaz 
anı bekliyor. Ronda alla Turca’yı yani Türk Marşı’nı besteleyen 
Mozart’ın şehrine gidiyoruz. Salzburg’un sokaklarında Avrupa tarihinin 
ve klasik müziğin derinlerine doğru yolculuğa çıkacağımız Mozart 
Haftası’ndayız. Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya 
kadar birçok insanın akın ettiği bu etkinlik sırasında şehir, her şeyiyle 
Mozart oluyor. Kimse 27 Ocak 1756’da Avusturya’nın Salzburg 
şehrinde doğan bir erkek çocuğunun, bugün dünyanın gelmiş geçmiş 
en önemli müzik dehalarından biri olacağını bilemezdi. Anlamı Tuz 
Kalesi olan ve geçim kaynağı tuz olan Salzburg'un kaderi böylece 
değişti. Bugün hâlâ kafelerde, restoranlarda, taksilerde, sokaklarda 
neredeyse şehrin her yerinde notaları ile yaşıyor Wolfgang Amadeus 
Mozart! Hâl böyle olunca tur boyunca farklı günlerde iki muhteşem 
konser ve Avrupa’nın en eski restoranı St. Peter Stiftskell’de harika 
bir yemek sizi bekliyor. Salzach Nehri'nin ikiye böldüğü, Arnavut 
kaldırımları, dar sokakları, Mozart’ın evini ve doğduğu evi, seçkin 
meydanları ve göz alıcı mimarisi ile Salzburg şehrini doyasıya 
geziyoruz. Hallstatt yolu üzerinde saklı kalmış iki küçük cennet St. 
Gilgen ve St. Wolfgang, doğa güzellikleri, sakinliği ve koruduğu tarihi 
dokusu ilginizi çekecek. UNESCO tarafından koruma altına alınmış 
olan, göl kıyısında, dört tarafı dağlarla ve yemyeşil ormanlarla çevrili, 
2-3 katlı ahşap evleriyle Hallstatt, diğer şehirler gibi tam bir huzur 
köyü. Müziğin, tarihin ve doğanın güzellikleri bu yolculukta sizleri hiç 
yalnız bırakmayacak.

SALZBURG'DA 
MOZART HAFTASI

1.907 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

31 Ocak-3 Şubat
3 Gece 4 Gün

Serbest Zamanınızda...
Mirabell Sarayı ve Bahçeleri’ni, Salzburg Kalesi’ni, aşklarının sonsuza 
dek sürmesini isteyenlerin üzerilerine isimlerini yazdıkları kilitlerin 
olduğu Makartsteg Köprüsü’nü  gezebilirsiniz. 
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Kültürü, mimarisi ve insanlarıyla sanki gizemli bir gezegendenmiş gibi 
olan Japonya'ya gidiyoruz. Turumuza Dubai aktarmasıyla Osaka’dan 
başlıyoruz. Akşam düzenleyeceğimiz ‘’Setur Hoş Geldiniz Yemeği’’ 
ardından uçuşun yorgunluğunu odanızda dinlenerek atabilirsiniz. 
Sabah, ülkenin ikinci en büyük şehrinde filmden çıkmış gibi duran 
Osaka Kalesi, Abeno Harukas, alışveriş bölgeleri olan Shinsaibashi ve 
Dotonbori göreceğimiz yerler arasında. Sabah kahvaltının ardından 
Avrupai görüntüsüyle ünlü Kobe'ye hareket ediyoruz. Denizcilik ve 
endüstrinin en gelişmiş olduğu şehirlerden biri olan Kobe'de turumuz 
sırasında liman bölgesini görüp şehri dolaştıktan sonra buradaki 
sake üretim merkezini gezeceğiz. Birbirinden farklı yerel lezzetleri 
keşfedeceğiniz öğle yemeğinden sonra devam eden turla günü 
bitiriyoruz.

Trenle hem keyifli bir yolculuk hem de kahvaltımızı yaparken sıradaki 
durağımız Kushimoto. Burada tarihimiz için önemli olan Ertuğrul Anıtı 
ve müzesini ziyaret ettikten sonra Kyoto’ya hareket edeceğiz. Kyoto’da 
Golden Pavillion, Nijo Kalesi, Kiyomizu Tapınağı ve Sannenzaka 
Caddesi görülecek harika yerler arasında. Ardından Japonların o 
ünlü çay seremonisi eşliğinde çaylarımızı yudumlayacağız. Eski 
ve yeninin muhteşem bir ahenkle harmanlandığı şehirde ayrıca, 
dünyanın ahşaptan yapılmış en büyük tapınağı olan Todaiji Tapınağı 

ve Kasuga Grand Tapınağı’nı görme şansına sahip olacaksınız. Ertesi 
gün hızlı trenle gideceğimiz Odawara’da bulunan Ashi Gölü’ndeki 
tekne turunda huzur bulacaksınız. Ardından bizi, teleferikle çıktığımız 
Hakone Ulusal Parkı’nın zirvesindeki muhteşem manzara karşılayacak. 
Burası Fuji Dağı'nın en iyi görüldüğü nokta olup turumuzu da Fuji 
Dağı'nın World Heritage Center bölgesine çıkarak bitireceğiz. Japonya 
gezisi denince Tokyo’suz olmaz. Tokyo şehir turunda Asakusa Kannon 
Tapınağı, Nakamise alışveriş caddesi, Kraliyet Sarayı bahçelerini gezip 
Japon kültürünü daha yakından tanıyacaksınız. Tokyo gerçekten 
sürprizlerle dolu ve her an her yerde sizi şaşırtabilir.

Serbest Zamanınızda...
100 Yen dükkanlarında alışveriş yapabilir, Purikura kabinlerinde 
fotoğraf çektirebilir, kapsül oteli deneyebilir, parklarda dökülen 
sakura yapraklarının arasında piknik yapabilir, Anime kenti 
Akihabar’ı gezebilir, ünlü Hachiko heykelini görebilir, şovlarıyla 
ünlü Robot Restoran’da keyifli vakit geçirebilir, şehir manzarasını 
360 derece görebileceğiniz 8 merkezden birine gidip keyfini 
çıkarabilirsiniz.

Japon Bahçesi

JAPONYA
TURU

Gizem Dolu Bir Ülke GİZEMLİ JAPONYA 
TURU

3.298 Dolar’dan 
başlayan 
fiyatlar

19.01.2019'dan itibaren kalkışlı
4 Gece 5 Gün
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Kuzeyin Beyaz Kenti
LAPONYA
TURU

Rotamızı yılbaşının simgesi olan Noel Baba’nın köyünün de olduğu 
Helsinki’ye çeviriyoruz. Karlar ülkesinin başkentinde, sizi masalsı 
bir tura çıkarıyoruz. Başlangıç noktamız Rovaniemi. Burada yerel 
halkı Samiler’e konuk oluyoruz. Ren geyikleri ve Huskylerin çektiği 
bu kızaklarla ormanda kısa bir geziyle Noel Baba olma deneyimi 
yaşayacağız. Ardından Fin kültürü ve tarihini yakından öğreneceğimiz  
Arktikum Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. Müzenin ilgi çeken özelliği, 
172 metrelik cam koridoru ve ortasından geçen 30 m genişliğindeki 
otoyol. İlk günün akşamında kar motorlarıyla kamp alanına giderek 
hava şartlarının durumuna bağlı olarak kuzey ışıklarını izleyeceğiz. 
Ertesi gün 50’den fazla hayvan türünü ve kutup ayılarını yakından 
görme fırsatı bulacağımız Ranua Zoo’ya hareket edeceğiz. Sonraki 
rotamız ise bitmeyen bir noel ruhuna sahip olan Noel Baba Köyü. Bu 
köyde, Noel Baba’nın ofisindeki zaman makinesini ve bir gecede nasıl 
tüm dünyaya hediye dağıttığını görebilirsiniz. Gece ise muhteşem 
bir gökyüzü manzarası altında cam tavanlı iglolarda konaklayacağız. 
Bu harika gecenin sabahında erkenden kar mimarisinin şaheseri, 
her şeyin buzdan ve el yapımı olduğu Kar Şato’suna doğru yola 
çıkıyoruz. Kemi Limanı’ndan Sampo Buzkıran gemisiyle 4 saat 

boyunca Bothnia Körfezi’nde buzlar arasında gezeceğiz. Daha da 
ilginç bir deneyim yaşamak isterseniz verilen özel elbiselerle buzlu 
denize atlayabileceksiniz. Tur sonunda gemi kaptanı tarafından 
verilen sertifikalarımızla birlikte Helsinki’ye geri dönerken yanınızda 
unutamayacağınız anıların da olacağına eminiz. Son gün rehberimiz 
eşliğinde bu güzel şehri panoramik olarak keşfedip tüm güzelliklerini 
görebilirsiniz.

Serbest Zamanınınzda...
Noel Baba Köyü’nde buz kaydırağına binebilir, kuzey 
kutup çizgisini geçerek sertifika alabilir, Fin Hamamı’nın 
keyfini çıkarabilir, Helsinki Katedrali’ni gezebilir, her 
gün 17.49’da başlayıp binadan binaya geçen ve 5 
dakika 18 saniye süren ses yayınıyla harika eserler 
dinleyebilir, açık hava marketinde alışveriş yapabilir, 
1748’de yapılan ve dünyanın en büyük deniz kalesi 
olan Suomenlinna Adası/Kalesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Noel Baba'nın Evi

Ren Geyikleri

Kuzey Işıkları

LAPONYA TURU

2.598 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

20.01.2019'dan itibaren kalkışlı
4 Gece 5 Gün

SETUR ROTA
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Akdeniz’in en renkli ve cıvıl cıvıl şehri neresi diye soranlara pek 
çok kişi gibi biz de Barcelona cevabını veririz. Öyleyse rotamızı 
İspanya'nın Katalan Bölgesi’nde bulunan Barcelona’ya çeviriyoruz. 
Sanata, mimariye, kültüre, eğlence ve alışverişe doyamayacağınız 
bu harika şehirde ilk günü keşif turuyla değerlendiriyoruz. Gezmekle 
bitmeyen, her an yeni bir şey keşfedebileceğiniz Barcelona sokakları, 
ikinci günde sizi bekliyor. Serbest olarak dolaşabileceğiniz günde 
Park Güell'e gidebilir, bitmeyen kilise olarak da bilinen La Sagrada 
Familia'yı gezebilir veya Barcelona'nın sahil bölgesi olan Barceloneta'yı 
keşfedebilirsiniz. Sonraki gün sizi dünyanın en çılgın sanatçısıyla 
tanıştırıyoruz, Salvador Dali’yle... Dünyanın en kendine özgü ve dahi 
sanatçısının kendi elleriyle tasarladığı müze, sanata en ilgisizleri bile 
kendine hayran bırakıyor. Barcelona’ya 1,5 saat mesafede bulunan 
Figueras kentinde bulunan müzede Salvador Dali’nin dehasına 
hayran kalacaksınız. Dönüş yolunda ünlü markaların indirimli satış 
mağazalarının bulunduğu La Roca'daki serbest zamanınızda alışverişe 
doyacaksınız. Ayrıca arzu eden misafirlerimizi hareketli ve eğlenceli 
bir akşama davet ediyoruz. Tablao adı verilen mekânlarda seyircisiyle 
buluşan flamenko gösterisi, İspanya’da yaşayabileceğiniz en otantik 

ve heyecanlı deneyimler arasında yer alacak. Akdeniz sularında 
yaratılmış en renkli danslardan biri olan flamenkonun kökleri 
Akdeniz’in ötesine, Hindistan’a kadar gider. Hindistan’dan göçen 
çingenelerin Endülüs’teki Arap mirasıyla buluştuklarında ortaya çıkan 
bu müzik ve dans kompozisyonu, Arapça fellah (köylü) ve mengü 
(göçer) sözcüklerinden türemiştir.

Sanattan Eğlenceye,
Mimariden Alışverişe 
Her Şey...
BARCELONA 
TURU

Serbest Zamanınızda...
Kentin hemen hemen her yerinde olan Gaudi’nin evini ve 
eserlerini inceleyebilir, Picasso Müzesi’ni görebilir, Tapas ve 
Paella gibi yerel lezzetlerden tadabilir ya da Michelin yıldızlı 
restoranlarda ziyafet çekebilir, şehrin en turistik ve kalabalık 
caddesi olan Las Ramblas’ta yürüyüşe çıkabilir, Camp Nou 
Stadyumu’nu ziyaret edebilir, Montjuic Tepesi’ne çıkabilir ve 
buradaki muhteşem kaleyi keşfedebilirsiniz.

Park Güell

BARCELONA TURU

648 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

19.01.2019'dan itibaren kalkışlı
3 Gece 4 Gün
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Yılbaşı alışverişi yapmayı kim sevmez ki? Peki bunu Orta Çağ 
atmosferinde deneyimlemeye ne dersiniz? Turumuza en iyi korunmuş 
Orta Çağ şehirlerinden biri kabul edilen Tallinn’den başlıyoruz. 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan Tallinn, sizi başka bir döneme 
götürecek. Zamanın dışında kalan bu şehrin tarihî yapıları, buranın 
karakteristik özelliklerini de oluşturmuş durumda. Tall Herman Kulesi, 
Toompea Kalesi, Alexander Nevsky Katedrali, Dome Kilisesi ve St. 
Nicholas Kilisesi göreceğimiz yerler arasında. Turumuz sonrasında 
Tallinn’in renkli evlerini, sokaklarını biraz daha keşfedebilmeniz için 
serbest zamanınızı iyi değerlendirin. Aynı günün akşamı da rehberimiz 
eşliğinde eşsiz güzellikteki Tallinn Noel Pazarları’nı  keşfe çıkacağız. Bir 
sonraki günü serbest zaman olarak değerlendirebilir ya da rehberimiz 
tarafından ekstra olarak düzenlenecek Helsinki turuna katılarak 
Finladiya’nın başkentini görme fırsatını da yakalayabilirsiniz. Cruise 
gemisiyle Tallinn’in karşı kıyısında yer alan Helsinki’ye doğru yola 
çıkacağımız ve tam gün olarak gerçekleştireceğimiz bu turumuzda 
Helsinki Katedrali, Hükümet Sarayı, Belediye Binası, Market Meydanı, 
Uspenski Ortodoks Katedrali ve Havis Amanda Heykeli görülecek 
yerler arasında. Turumuz sonrasında şehri doyasıya gezmeniz için 
serbest zamanınız da olacak ve ardından tekrar Tallinn’e döneceğiz. 
3. günün tamamını şehrin sokaklarını gezip, o dönemin atmosferini 

yaşabileceğiniz serbest zamanınız olacak. Tabii dileyen misafirlerimiz 
için ekstra olarak Rocca Al Mare ve Viking Köyü Akşam Yemeği 
turumuz da alternatifler arasında. Avrupa'da sayısı az olan açıkhava 
müzelerinden birisi olma özelliği taşıyan Rocca Al Mare turunda 
18.yy Estonya kırsal yaşamına tanık oluyoruz. Geniş bir alan üzerine 
kurulu açıkhava müzesi, 18. yy dönemini yansıtan köy evleri, yel 
değirmenleri, ahşap kilisesi, köy okulu ile sizi zamanda yolculuğa 
çıkartarak Estonya'nın geçmişine tanıklık etmenizi sağlıyor. Birbirinden 
farklı evlerde, eski dönem Estonyalılar'ın yaşantısı teatral olarak 
anlatılıyor. Viking Köyü turundaysa  Viking yaşam tarzını yansıtan şirin 
bir restoranda ok ve balta atma gibi aktiviteleri deneyimliyor ve keyifli 
bir akşam yemeği yiyoruz.

Masalsı Orta Çağ Döneminde Alışverişe Çıkıyoruz
TALLİNN NOEL PAZARI TURU

SETUR ROTA

Geleneksel Noel TreniMarket Meydanı

Serbest Zamanınızda...
Tallinn’de baharatlı sucuk, lahana turşusu, geleneksel 
acıbadem ezmesi ve zencefilli ekmeği deneyebilirsiniz.

499 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

22.12.2018'den itibaren kalkışlı
3 Gece 4 Gün

TALLİNN NOEL
PAZARLARI TURU



setur.com.tr

Tütsü ve baharat cenneti olan Hindistan ve Nepal’e gidiyoruz. 
Gezimize Hindu ve Budist tapınaklarıyla bezenmiş gizemli Katmandu 
Vadisi’yle başlıyoruz. Hayat felsefenizi değiştirebilecek bir atmosfere 
sahip bu yer, Tibetli Budistlerin merkezi. Önemli bir ibadet yeri olan ve 
sadece Hinduların girebildiği Pashupatinath Tapınağı ziyareti ardından 
Bhagdon’a gidiyoruz. Burası inanılmaz ahşap işçiliğiyle yapılan evleri, 
çömlek ustalarının çalışma alanları ve Saray Meydanı’yla sizde iz 
bırakacak. Sonraki gün Delhi’ye uçarak Hindistan’ın en büyük camisi 
Jama Masjid, Mahatma Ghandi'nin naaşının yakıldığı Raj Ghat, 
Parlemento ve Cumhurbaşkanlığı Binası, Hindistan Kapısı, Qutub 
Minar ve külliyesini gezeceğiz.

Rotamızı Agra'ya çeviriyoruz. 1630 yılında Moğol İmparatoru Şah 
Jahan’ın ölen eşi Mümtaz Begüm için yaptırdığı, dünyadaki en 
güzel eserlerinden olan ünlü Taj Mahal, tüm ihtişamıyla sizi bekliyor. 
Henüz buranın büyüsünden kurtulmamışken Mughal döneminde 
imparatorların ikamet ettiği bir başka eser olan Agra Kalesi’ne 
gidiyoruz. Pembe şehir olarak bilinen Jaipur, bir sonraki durağımız. 
Fillerle çıkacağımız Amber Fort gezisinin ardından City Palace, Jantar 
Mantar Gözlemevi, Hawa Mahal veya Rüzgarlar Sarayı olarak da 
bilinen 5 katlı ve 1000 pencereli yapıyı görebilirsiniz. 1853 yılında 

Prens Albert’in ziyareti onuruna bu renge bürünen Pembe Şehir’e 
veda ediyor ve sabah erken saatlerde Bharat Tapınağı’nı görmek üzere 
Varanasi'ye uçuyoruz. Buradaki  mermer bir platform üzerine işlenmiş 
Hindistan haritası ilginizi çekecek. Nehir kıyısında gerçekleşen 
akşam ayini “Aarti” de görülmeye değer. Ertesi gün erken saatlerde 
Ganj Nehri’nde büyük kayıklarla dolaşmak ve sabah ayinine giden 
Hindularla bir arada olmak için otelden ayrılıyoruz. Nehirde yıkanan, 
çamaşırlarını yıkayan, yoga yapan ve güneşin doğuşunu kutsal nehir 
Ganj'a girerek ve dualar ederek karşılayan Hinduların yaşamına dahil 
oluyoruz. Son günün ardından Tanrı Shiva'nın şehri Varanasi'den 
birbirinden güzel hatıralarla eve dönmek için Delhi’ye gidiyoruz.

Mistik Bir Yolculuk
HİNDİSTAN ve NEPAL TURU

Katmandu

Serbest Zamanlarınızda...
Katmandu’da UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan 7 
tapınağı gezebilir, birbirinden güzel tütsü, baharat, Nepal 
çayı alabilirsiniz.Delhi’de açıkhava pazarı Dilli Haat’ta vakit 
geçirebilir, kına sanatçılarına Hint dövmesi yaptırabilirsiniz. 
Jaipur’da fille şehri dolaşabilir, özel taş ve mücevher satan 
mağazaları ziyaret edebilirsiniz.

HİNDİSTAN VE
NEPAL TURU

2.298 Dolar’dan 
başlayan 
fiyatlar

18.01.2019'den itibaren
kalkışlı



Plajları, kanguru ve koalaları, kendine özgü doğasıyla okyanus 
ötesindeki iki güzel ülkeye, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya giderek rüya 
gibi bir tura çıkıyoruz. Rotamızın ilk noktası Melbourne’de Belediye 
Binası, St. Paul's Kathedrali, gotik İngiliz Kiliseleri, Çanakkale Savaşı 
anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı, ülkenin en eski binası "Cook's 
Cottage" gibi birçok yeri gezerek şehrin önemli noktalarını göreceğiz. 
Çoğunluk sağlandığı takdirde eski altın madeni kasabası olan Ballarat'ı 
ziyaret edecek, orijinal hâldeki kasabayla 100 yıl öncesine gideceksiniz. 
Hatta altın aramalarına katılabilir, altın müzesi ve Soverign Hill altın 
madeni kasabasını gezebilirsiniz.

Sonraki noktamız "Yelkenler Şehri'' de denilen Yeni Zelanda'nın 
doğa harikası olan Auckland. Şehir hayatıyla doğanın iç içe olduğu 
şehirde Auckland Limanı ve Köprüsü, Şehir Katedrali, Marina, 
Auckland Müzesi, Mission Point Bölgesi, şehrin tam içinde bulunan 
Eden Yanardağı, Parnell Village’i keşfedeceğiz. Dilerseniz ekstra olarak 
efsanevi Hobbit Köyü turuna katılabilirsiniz. Vadinin kuytusundaki 
alana serpiştirilen Hobbit mağara evleri, masalsı bacalı kulübeler, yel 
değirmeni ve yeşillik alan sizi orta dünyaya götürecek. Green Dragon 
Pub, Su Değirmeni, Çift Kemerli Köprü ve Party Tree de köyde bulunan 

güzellikler arasında. Buradan Avustralya’nın en büyük ve en popüler 
şehri Sydney’e geçiyor, Hyde Park, The Barracks, Sydney Köprüsü, 
Sydney Opera Binası ve Bondi Beach’i ziyaret ediyoruz. Akşam dileyen 
misafirlerimiz, Sydney Körfezi’nde ekstra düzenlenecek yemekli tekne 
turuna katılabilir. Sonraki gün dilediğiniz gibi gezebilir veya Blue 
Mountains turuna katılabilirsiniz. Bu turda Darling Limanı, Sydney 
Balık Marketi, tarihi Glebe Köprüsü’nü görme şansına sahipsiniz. 
Avustralya'nın en büyük kanyonundaki doğal güzellikleri izleyecek, 
vahşi yaşam parkını gezecek, koala ve kanguru gibi birçok hayvanı 
görebileceksiniz.

34

SETUR ROTA

Altın Madenlerinden, Hobbit Köyü'ne...
AVUSTRALYA ve YENİ ZELANDA TURU

Serbest Zamanınızda...
Melbourne’de tramvayda akşam yemeği yiyebilir, Kraliyet 
Bahçeleri’ni, Milli Park’ı ve Kültürel Tarih Müzesi’ni ziyaret 
edebilirsiniz. Auckland’da 328 metreyle güney yarım kürenin en 
yüksek yapısı olan televizyon kulesinde sky jump ya da bungee 
jumping yapabilir, üzüm bağlarını gezip, tadım yapabilirsiniz. 
Sydney’de dünyanın en büyük perdesinde film izleyebilir, 
Aborjin lezzetleri deneyebilir, Taronga Zoo’da koalalara sarılıp, 
kangurularla yürüyebilir, tekneyle balinaları izleyebilirsiniz.

AVUSTRALYA VE 
YENİ ZELANDA TURU

3.998 Dolar’dan 
başlayan 
fiyatlar

20.01.2019'dan itibaren 
kalkışlı



Yüzen Şehirle Eski Zaman Korsanlarının Diyarına...
MSC ARMONİA ile KÜBA ve KARAYİPLER TURU

Muhteşem bir cruise gemisi ile açık sularda masmavi bir yolculuğa 
doğru açılıyoruz. Cruise çizgileriyle lüks bir tatil köyünün tüm 
özelliklerini mükemmel şekilde birleştiren MSC Armonia, size her 
konforu sağlıyor. Havuzları, jakuzileri, spor salonu, shuffleboard, 
minigolf, video ve oyun odaları, MSC Aurea Spa, ışıltılı Starlight 
diskosu, restoranlar, casinosu, tiyatrosu, kafeleri, canlı müzikli barları 
bunlardan bazıları. Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler de 
oldukça ilginizi çekecek.

Bu muhteşem gemiyle denize açılmak için Miami’ye gidiyor ve 
muhteşem yolculuk için demir alıyoruz. Akşam sizi, ''Kaptanın Hoş 
Geldiniz Partisi ve Gala Yemeği'' bekliyor. İlk durağımız Jamaika, 
Montego Bay. Kristof Kolomb’un 1494’te ilk kez ayak bastığı bu 
kentin adı 15. yüzyılda korsanlarla anılıyordu. Bu cennet gibi yer yeşil 
tepeleri, turkuaz denizi ve doğasıyla başınızı döndürecek. Montego 
Bay’da Deniz Parkı içindeki Doctor's Cave plajında yeryüzünün, 
koruma altındaki mercan resiflerinde şnorkel veya camdan yapılmış 
dalış botu gezintileriyle su altının ve Rockland Kuş Korunağı’ndaki 
tropikal kuş türleriyle gökyüzünün tüm güzelliklerini görebilirsiniz.

Buradan üç adadan oluşan Cayman Adaları’nda başkent George 
Town'da demir atıyoruz. ''Mutlu İnsanlar Diyarı'' denilen yerde Queen 
Elizabeth Botanik Parkı, Pedro James Kalesi, Ulusal Müze, kaplumbağa 
çiftliği ve 4000’den fazla deniz kabuğundan yapılan evi dolaşabilirsiniz. 
Meksika’ya doğru yol alırken gemideki birçok aktiviteyle eğlenmek ya 
da spa merkezinde rahatlamak arasındaki tercih size kalmış. Kaptan 
Cousteu’nun bir dalış cenneti olarak adlandırdığı Cozumel, dünyaca 
ünlü su altı milli parkındaki mercan kayalıkları, sahildeki tropik kuşları, 
kristal berrak mavi suları, harika plajları ve gün batımıyla güzel anılar 
bırakacak.

Son durağımız alışılmışın dışında hayatların yaşandığı, sokaklarını 
rengarenk evlerin ve klasik arabaların süslediği, özgürlüğünü daima 
savunan Küba’nın başkenti Havana... Bu güzel şehir, cana yakın 
halkı, dört mevsim tropikal iklimi, muhteşem denizi, upuzun plajları, 
dünyaca ünlü puroları, salsa dansı, Fidel Castro ve Che’si ile gelen 
herkeste derin izler bırakıyor.  Havana’da Devrim Müzesi ve Devrim 
Meydanı’nı gezebilir, üstü açık klasik arabalarla turlayabilir, top atışı 
seramonisine katılarak ilginç ve keyifli anlar geçirebilirsiniz.

setur.com.tr

MSC ARMONİA İLE KÜBA 
VE KARAYİPLER TURU

1.549 Euro’dan 
başlayan 
fiyatlar

20.01.2019'den itibaren kalkışlı
7 Gece 8 Gün
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Henüz genç bir rehber adayıyken 2000 yılında bu büyülü şehre adım 
attığımdan beri Kars beni özellikle kış aylarında kendisine çekmeyi 
başardı. Anadolu'ya olan sevdam ne kadar büyükse Serhat şehri Kars'a 
beslediğim aşk da bir o kadar sonsuz bir hâle ulaştı. Son beş yıldır 
kış mevsimini geçirdiğim Kars'a yeniden kavuşmak için günleri sayan 
ben, şu an yine tatlı bir heyecana bürünmüş durumdayım. Her kış 
mevsimi yaptığımız gibi bu sene de yılbaşı itibariyle Kars turlarımıza 
başlayacak ve mart sonuna kadar değerli Setur misafirleri ile bu mistik 
şehrin girdabında kaybolacağız. Beyaz şehir Kars’a ister uçakla ister bu 
sene başlayan Doğu Ekspresi trenli turlarımızla gelin; sizleri her daim 
koca heybetiyle zamana meydan okuyan Kars Kalesi karşılar. Kaleden 
ızgara planlı şehri izledikten sonra Baltık mimarisinin süslediği yapıları 
bire bir görmek için yürüyün bu güzelim sokaklarda doya doya. Her 
yapının bir hatırası vardır; bir yanda Kars Antlaşması’nın imzalandığı 
vilayet binası sizi hayrete düşürürken hemen karşısında 1924 yılında 
Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılayan Türk ve Azeri gençlerden folklor 
ekibinin sesi hâlâ yankılanır kulaklarımızda. ''Hoş gelişler ola Mustafa 
Kemal Paşa! Askerin, milletin, bayrağınla çok yaşa''. Tarih kokan 
sokakların sizlere sürprizleri bitmez; bu defa sizi doğunun Ayasofya'sı 
On İki Havariler Kilisesi karşılar ve şapka çıkarırsınız bin yıl önce bu 
yapıyı yapanlara. Hemen yanı başındaki Evliya Camii’nde ise Hz. 
Mevlâna'nın Mesnevi’sinde görmediğim üç hocamdan birisi dediği 
Ebu'l Hasan Harakani sizleri sufizmin derinliklerine sürükler.  Sokakları 
yürürken kapatın gözünüzü ve sizinle beraber şehri adımlayan Puşkin’i 
düşünün. Bir kış mevsimi ziyaret ettiği bu etkileyici şehri ''Bilinmeyen 
Ülke'' adlı şiirinde ne de güzel anlatmıştır tıpkı çocukluk yıllarını 
Kars’ta geçiren ve ilk şiirlerini yazan vatan şairi Namık Kemal gibi. Kars 
Çayı’na doğru şehri arşınlarken sizi bu defa Lala Mustafa Paşa'nın 
yaptırdığı ihtişamlı taş köprü karşılar ve nazlı nazlı süzülürken Kars Çayı 

üşenmeyin siz de kaptırın kendinizi ona ve tıpkı benim gibi bir Kars 
sevdalısı olan, Kanada'da bir kasaba adının Kars olarak değişmesine 
vesile olan General Sir Williams'ın yaptırdığı köprüye varın. Kaleyi bir 
de buradan izleyip hayallere dalın.
Kars'ta rotanızı nereye çevirseniz sizi şaşırtacak sürprizler bekler. Beyaz 
cennet Çıldır Gölü'nde atlı kızağın keyfini sürüp gölün sarı balığıyla 
kendinize gelirsiniz. Boğatepe Köyü'nde peynirlerin kralı gravyerin 
hayat hikâyesini dinleyip ülkemizin ilk ve tek peynir müzesinde 
emeğe saygı duyarsınız. Bir bardak sıcak çay ile içinizi ısıtıp Kars 
Arkeoloji Müzesi’nde tarihin derinliklerine dalarken geçtiğimiz sene 
ziyarete açılan Kanlı Tabya Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde 
atalarımız ile gurur duyarsınız. Artık sırada beni her defasında sanki ilk 
kez anlatırcasına heyecanlandıran Ani vardır. Yöre halkının dediği gibi 
Ani bir dünyadır ama dünya Ani değildir. Geçtiğimiz sene UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil olan Ani Antik Kenti ziyaretçilerini 
bir zaman makinesinde hızlı bir şekilde geçmişe götürür. Bir tarafta 
Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebu'l Menuçehr Camii gözünüzün 
pasını silerken diğer tarafta gotik mimarinin öncüsü Meryem Ana 
Katedrali sizi hayretlere düşürür. Ermenistan ile doğal sınır görevi 
gören Arpaçay'ı ve yıkılmış olan İpekyolu Köprüsü’nü izlerken 
buradan geçen binlerce kervan gözünüzün önüne gelir. Kutsal şehir 
Ani'den ayrılırken içinizi bir hüzün kaplar ve bilirsiniz ki bu şehir sizi 
yine kendisine çağıracaktır. Günün sonuna yaklaşırken turlarımızda 
her daim konakladığımız 140 yıllık muazzam Rus yapısı Katerina 
Sarayı ve misafirperver ekibi, sizleri Kars çayında sıcak ateş başında 
karşılayacaktır. Gecenin sonunda Kafkas Kartalları'nın dillere destan 
dansıyla sizler de benim bu şehre neden sevdalandığımı anlayıp tatlı 
bir yorgunlukla rüyalara dalarsınız. 

Kars Kalesi

Bir Sevda Masalı
KARS

Profesyonel Turist Rehberi 
Can Günay'ın Kaleminden



Kars ve Erzurum’a, masalsı ve farklı bir yolculuğa çıkarıyoruz. Göz 
kamaştıran beyazlığıyla önemli bir kış turizm merkezi olan Kars, 
tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve ünlü gravyer 
peyniriyle de ilgi çeken bir şehir. Cemal Süreyya’nın ‘’Beyaz, uykusuz 
ve uzakta’’ diye nitelendirdiği Kars, Namık Kemal gibi birçok şairin 
dizelerinde de yer almıştır. Bunun dışında Çıldır Gölü’ndeki atlı kızak 
gezileri, Ani Ören Yeri, Kars Çayı gibi doğal güzellikleri, Kars Müzesi, 
Taş Köprüsü, 12 Havariler Kilisesi, Anadolu’nun ilk camisi olan Ebu'l 
Menuçehr Camii gibi tarihi yerleri ve Kafkas Halk Dansları gösterisi 
sizde iz bırakacak. Palandöken’in eteklerinde, Anadolu’nun en eski 
yerleşim yerlerinden biri olan Erzurum ise, birçok doğal güzelliğiyle 
ve tarihî mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Meşhur cağ kebabı ise 
ağız sulandıran cinsten. Yakutiye Medresesi ile başlayan Erzurum 
gezimizde, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami 
ziyaretimizi yapacağız. Bu ziyaretlerimizin ardından otantik Erzurum 
Evi’nde vereceğimiz molanın ardından günümüzü meşhur oltu taşı 
ve bu taştan yapılma eserleri görüp alışveriş yapabileceğimiz Taş Han 
ziyaretimiz ile bitireceğiz. Tarihi, kültürü, lezzetleri ve doğasıyla siz 
farklı bir ‘’Doğu’’ imajı gösterecek bu turlara dileyen misafirlerimiz 
uçak ya da hızlı tren yolculuk opsiyonlarıyla katılabilir. Yılbaşı için de 
ayrı düzenlediğimiz tur listesi şöyle:

• Yılbaşı Butik Kars Çıldır Turu (Yılbaşı Gala Programı ve Yemeği)

• Yılbaşı Özel Kars Çıldır Erzurum Turu (Yılbaşı Gala Programı ve Yemeği)

• Doğu Ekspresi ile Kars Turu
• Kars Çıldır Erzurum Turu

Bembeyaz Örtünün Ardındaki
Güzellik
KARS-ÇILDIR
ERZURUM TURU

setur.com.tr

Çıldır Gölü

KARS-ÇILDIR 
ERZURUM TURU

1.540 TL’den 
başlayan 
fiyatlar

04.01.2019'dan itibaren kalkışlı
2 Gece 3 Gün
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Kültürel geçmişi, insanlık tarihine ışık tutan arkeolojik alanları ve 
müzeleri, her biri mimarlık şaheseri olan cami ve türbeleri, etkileyici 
doğal güzellikleri, leziz yemeklerinin dışında Mevlevi felsefesinin 
merkezi ve eski Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya... Her yıl on 
binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan mistik şehre maneviyat 
dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Gezimize Mevlana Müzesi’ndeki 
Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled, Mevlana Celaleddin Rum-i 
ve diğer Mevlevilerin mezarını ziyaret ederek başlıyoruz. Ardından 
Huzur-u Pir, Semahane, Mescid yapısını ve bu yapılarda sergilenen 
yazma eserleri, Matbuah denilen mutfak binası, derviş hücreleri ve 
hücrelerde sergilenen Mevlevi yaşantısı hakkında bilgi veren çok 
sayıda kıymetli nesneleri görerek Mevlana Müzesi’ne veda ediyoruz. 
Meşhur Cemo Restoran’da öğle yemeğimizi yemeden önce Sultan 
Selim Cami, Üçler Mezarlığı ve Yusufağa Kütüphanesi, panoramik 
olarak göreceğimiz yerler.

Sıradaki noktamız hem Konya için önemli hem de Mevlana’nın 
hayatında devrim yapmış 13. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri 

olan Şems-i Tebriz-i Türbe ve Camisi. Selçuklu Konya’sının özgün 
eserlerini göreceğimiz şehir turu sırasında Meram Bağları’na gidecek 
ve dönüş yolunda Mevlana’nın Aşçısı Ateşbaz Veli Türbesi’ni ziyaret 
edeceğiz. Akşam yemeğinden sonra ise unutulmaz an ve görüntülerin 
ortaya çıktığı Şeb-i Arus törenini izleyeceğiz. Ertesi gün tarih ve doğal 
güzelliklerle dolu bir geziyle başlıyoruz güne. Kahvaltı sonrasında 
Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanı olan Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi'ni ziyaret ederek birbirinden farklı ve rengarenk kelebekleri 
kendi yaşam alanlarında inceleme fırsatı bulacağız.

Bu gezi sonrasında rehberimiz eşliğinde Alâeddin Tepesi üzerindeki 
Alaaddin Camii’ni ve Karatay Medresesi’ni, daha sonra Anadolu’da 
erken Hristiyanlık döneminin önemli merkezlerinden biri, çok 
enteresan eski bir Rum yerleşkesi olan Sille’yi ve oradan da Aya 
Eleni Kilisesi'ni ziyaret ederek turumuzu bitireceğiz. Huzur dolu bu 
Konya turuna dileyen misafirlerimiz uçakla, dileyen misafirlerimiz hızlı 
trenle seyahat ederek katılabilirler. Dönmeden önce meşhur Konya 
şekerinden almayı da unutmamak gerek.

Mevlâna’nın Huzur Dolu Şehri
KONYA ŞEB-İ ARUS TURU

Mevlâna Müzesi

KONYA ŞEB-İ ARUS 
TURU UÇAKLI

830 TL’den 
başlayan 
fiyatlar

08.12.2018'den itibaren kalkışlı
1 Gece 2 Gün
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Aziz Paul Kilisesi

SELANİK
Mustafa Kemal Atatürk
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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu bu 
şehir, büyük isimleri, derin hikâyeleri, uzun bir geçmişi taşır. Yüzyıllar 
önce bile coğrafi konumu sebebiyle oldukça önem verilen bir liman 
şehri olan Selanik, bugün de komşumuz Yunanistan’ın ikinci en büyük 
şehri olarak önem ve değerini korumakta.

Yıllara göğüs geren ve medeniyetlere kucak açan her şehir gibi Selanik 
de birçok farklı döneme ait kültürel mirası barındırıyor. Tarihî yapıların 
mimarisi üzerinden dönemleri, yaşamları takip etmek mümkün.

İskender’in ölümü ardından büyük çatışmalarla Makedonya’nın 
başına geçen Cassender, İskender’in üvey kız kardeşi Thessaloniki 
(Selanik)  ile evlenir. Şehrin isminden başladığımızda bile derin bir 
tarihin, hikâyenin içinde buluyoruz kendimizi. Roma dönemi ayrı, 
Bizans ve Osmanlı dönemleri ayrı hikâyeleri biriktirmiş olan bu şehrin 
meydanlarını, sokaklarını adım adım gezmek gerekiyor.

Kuruluşu M.Ö. 316 yılına kadar uzanan, 
büyük bir kurucunun da hayata gözlerini 
açtığı yer, Selanik!



Selanik’te görmeniz gereken ilk yerlerin başında Mustafa Kemal  
Atatürk’ün Evi geliyor. Selanik Osmanlı yönetimi altında bir şehirken 
1881 yılında modern Türkiye’yi kuracak olan Mustafa Kemal  
Atatürk’ün doğduğu bu ev bir ulusal devrimi yaratan kişiyi, bir lideri 
tanımak için en güzel fırsat.

Selanik, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında yer etmiş İstanbul, 
Manastır gibi şehirlerin arasında yer alıyor. İlk ve orta öğrenimini 
tamamladığı, kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarını attığı, fikir 
hayatının geliştiği ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle bağlarının 
kurulduğu şehirdir Selanik.  
  
Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarını geçirmiş olduğu bu 
ev Selanik’in merkezinde yer alıyor. İçindeki eşyaların çoğunun 
korunmuş olması bugün müze olan evi daha da etkileyici bir 
atmosfere sokuyor. Üç katlı binanın ikinci katında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yatak odası, gerçek boyutlarda heykelleri bulunuyor. Genç 
Mustafa Kemal’in de heykelinin bulunduğu müze-ev bir ulusa yön 
veren kişinin kişisel geçmişine, anılarına bir yolculuk misali insanı 
kendine hayran bırakıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Evi

Atatürk'ün Evi

42

O'NUN MEKÂNI



Görkemli Yapılar Tarihî Sokaklar

Selanik’in sembolü olan Beyaz Kule konumu itibariyle de muazzam 
bir manzarayı oluşturuyor. Kuzey Yunanistan Ulusal Tiyatrosu’nun 
içinde bulunduğu geniş ve yemyeşil parkın hemen yanında Ege’nin 
serin sularına nazır bir konumda olan Beyaz Kule, 15. yüzyılda inşa 
edilmiş. Döneminde kıyı savunması amacıyla inşa edilmiş olan 
kule, sonraları garnizon ve hapishane olarak da kullanıldığı Osmanlı 
döneminde Kanlı Kule, Kızıl Kule gibi isimlerle anılıyormuş. Şehirde 
sular durulup yeni bir dönem başladığındaysa bembeyaz boyanıyor 
ve adı değiştiriliyor. Akşam üzeri bu bölgede turlarken bu hikâyeyi, 
kızıldan beyaza varan tarihini akılda tutmalı.

Mozaikleriyle kendisine hayran bırakan Osios David Kilisesi, zarif 
pencereleri göz dolduran boyutlarıyla Aziz Demetrius Kilisesi ve 
Selanik’in en güzel manzaralarından birini izleyebileceğiniz Aziz Paul 
Kilisesi gibi sayıları toplamda 15’i bulan şaheser UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer alıyor. 

Sokak aralarında adım başı tarihin, limanında engin bir denizin ve 
Zogolopoulos’un şemsiyelerle yaptığı etkileyici eserinin yer aldığı 
Selanik, dinamizminden de hiçbir şey kaybetmemiş. Gündüzleri 
bit pazarında gözden kaçmış, sahipsiz kalmış hazinelerin peşine 
düşebilir, Modiano-Kapani bölgelerinde geleneksel yemeklerin 
tadına varabilirsiniz. Genç ve hareketli bir nüfusu olan Selanik’te 
gece dışarı çıkmayı sevenlerin ilgisini çekecek olan ilk yer Ladadika 
olacaktır. 

Her köşe başında tarihî bir değer çıkar karşınıza, sokaklar sizi bir 
kokunun peşinde ağız sulandıran lezzetlere götürür. Selanik, size 
bizzat rehberlik etmek için dünden hazır!

Aziz Demetrius Kilisesi

Zogolopoulos'un Şemsiyeleri

Beyaz Kule

setur.com.tr
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Adatepe
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Efsanelerin Üzerinde Yükselen Dağlar
KAZ DAĞLARI

Kaz Dağı Millî Parkı, oldukça geniş bir bitki çeşitliliğine sahip. 101 
türe ait 800 bitki çeşidini barındıran ve 77’sinin yalnızca bu bölgede 
yetişebildiği bir coğrafi zenginlik. Parkın özel olarak ayrılmış Hasan 
Boğuldu ve Pınarbaşı bölgelerinde piknik yapmak da harika bir 
seçenek. Bu parkı gezerken şehir hayatından soyutlanmış, doğanın 
görkemiyle büyülenmiş hissetmeniz olası. Tabii bir de dağ havası ve 
fazla oksijenden gelen hülyalı hisler de cabası. Kaz Dağları’nın çevresi 

Assos, Troya, Babakale, Edremit, Ayvalık gibi tarihî ve turistik açıdan 
Türkiye’nin önemli bölgeleriyle çevrili. Son yıllarda ekolojik turizmin, 
yıldız gözlemciliği gibi alanlara merakın artmasıyla Kaz Dağları da çok 
daha fazla rağbet görmeye başladı. Peki bu dağlar son zamanlarda 
mı önem kazandı? Elbette hayır. Kaz Dağları hep oradaydı. Etrafındaki 
insanların koşturmalarını, hayvanların hayatını, bitkilerin yüzlerini 
güneşe dönüşünü seyretmekte ve tarihi biriktirmekteydi.

Kaz Dağları, bir diğer adıyla İda, göz alabildiğine yeşili, yüzlerce bitkisi ve akarsularıyla 
Çanakkale’den Balıkesir’e doğru sessiz sedasız uzanır. Siz onun sessiz sedasız 
uzandığına bakmayın; birçok bitki ve hayvanın yuvası, birçok efsanelerin beşiğidir İda.



Rivayet Odur Ki
Kaz Dağları mitolojik hikâyelerin de hüküm sürdüğü gizemli bir 
coğrafya. Hera, Athena ve Afrodit arasında yapılan, tarihin ilk güzellik 
yarışması burada yapılmış ve efsaneye göre kazanan Afrodit olmuştur. 
Tanrılar Troya Savaşı’nı Kaz Dağları’nın doruğundan izlemiş, Troy’un 
kurucusu Tros’un oğlu Ganymedes’e Zeus burada âşık olmuştur. 

Millî Park’ta piknik yapılabilecek yerin adına dikkat etmişsinizdir: 
Hasan Boğuldu. Bu coğrafya, mitolojik hikâyelerin yanı sıra yerel 
birçok söylenceyi de kuşaktan kuşağa aktarmaya devam ediyor.

Hasan Boğuldu Şelalesi

Hasan Boğuldu
Ova köylüsü olan Hasan, dağda yerleşik bir oba köylüsü olan 
Emine’ye sevdalanır. Emine’nin Hasan’ın oba yaşamına uygun 
olmadığını, ancak bir sınava tabi tutularak kızlarıyla evlenebileceğini 
söylerler. Hasan 40 okkalık bir tuz çuvalını ovadan obaya çıkaracaktır. 
Yolu tamamlamak çok zor iştir. Emine önde Hasan arkada yola 
düşerler. Hasan giderek halsizleşir, terledikçe sırtındaki tuzlar daha 
da katlanılmaz hale gelir. Emine’ye birlikte kaçmayı teklif eder; fakat 
Emine yolu tamamlayabileceği konusunda ısrar eder. Dizlerinde 
derman kalmayan Hasan Gökbüvet’in sularına karışır. Emine ileriden 
gittiği için Hasan’ın yokluğunu geç farkeder. Hasan’ı göremeyince 
deliye döner ve Gökbüvet’e kadar koşar. Hasan’a verdiği yazması 
sular üzerinde salınmaktadır. Emine, çılgına dönerek Gökbüvet’e 
bakan çınar ağacına asar kendini. O gün bugün çınarın ismi Emine 
Çınarı, gölün ve şelalenin adı da Hasan Boğuldu olarak anılır. Efsane 
dilden dile bugün dahi dolaşmaktadır. 

“Hasan Boğuldu” gibi dilden dile nesilden nesile anlatılagelen 
hikâyeler bu coğrafyanın kimliğine de sirayet eden unsurlar elbette. 
Sözlü tarihin kıymetli parçaları olan onlarca hikayeyi canlı bir şekilde 
geleceğe taşımak büyülü bir şey.

Kaz Dağları’nda bu hikâyelerin topraklarında gezinmek de hikâyelerin 
kendisi kadar etkileyici. Çoğunlukla zeytin ve zeytinden elde edilen 
ürünleriyle bilinen Adatepe Köyü’nün hemen girişindeki Zeus 
Altarı(Sunağı) buna en güzel örneklerden biri. Ege’nin engin ve 
şaşırtıcı güzellikteki manzarasına sahip olan sunağa gidiş yolunda 
da çamların, kozalak kokularının eşliğinde yapılan yürüyüş mistik 
atmosferi tamamlar cinsten.

Kaz Dağları’nın kalbinde konumlanan ve kesinlikle görülmesi gereken 
bir diğer nokta, yine ismiyle ilgi çekici olan Tahtakuşlar Köyü. Köyün 
son zamanlarda adından söz ettirmesinin sebebi usta oyuncu Tuncel 
Kurtiz’in bu köyde bulunan evi ve bu köye gömülmek istediğini 
belirten vasiyeti. Bu isteği gerçekleştirilememiş olsa da Kurtiz gibi 
şamanik bir esinle unutulmaz karakterler yaratan bir oyuncunun 
özdeşleştiği köy görülmeye ve gezilmeye değer. 
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Zeus Altarı

Adatepe Evi

DOĞANIN İZİNDE

Adatepe Köyü’nde alanında bir ilk olan 
Zeytinyağı Müzesi’ni ziyaret edin. Zeytinin üretim 
geleneklerini derinlemesine öğrenebileceğiniz 
oldukça kapsamlı bir müze. 

Müzeyle aynı binada yer alan Adatepe 
Dükkân’dan zeytin ve zeytinyağı ürünlerinden 
alın.

Kaz Dağları’nın eteklerinde Antandros ve 
Assos gibi önemli Troya kentlerini ziyaret edin. 
Behramkale’de Athena Tapınağı’nı mutlaka 
görün.

Tahtakuşlar Köyü’nde, Anadolu’da açılmış olan ilk 
etnografya müzesini gezin. 60 küsur yılın emeği 
olan bu müzede, şaman inanışının şekillendirdiği 
köy kültürüne dair öğeleri, kırsal geleneğe ait 
kıyafetleri, ev eşyalarını görebilir, zeytin ve 
zeytinyağı ürünlerinden de satın alabilirsiniz.

Vaktiniz varsa ve ekolojik yaşama meraklıysanız 
Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’ni mutlaka 
ziyaret etmelisiniz.

YAPMADAN DÖNME
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MERAKLISINA

Meksika
Ölüler Günü

Yaşama Teşekkür;

“Ölüler” dendiğinde akla ilk 
olarak bir matem havası ya 
da Cadılar Bayramı misali bir 
içerik gelse de gerçekte Ölüler 
Günü'nün anlamı ve içeriği çok 
başka...

48
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Festival Geçit Töreni

MERAKLISINA

Bereketi ve Ölüleri Getiren Kasım
2008’de UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine 
eklediği bu gelenek, Aztek ve Toltek halkları gibi köklü medeniyetlere 
dek uzanan bir geçmişe sahip. Tüm Latin Amerika’da kutlanan bu 
bayramın en görkemli ve coşkulu hali ise Meksika’da gerçekleşiyor.

Ölüler Günü kutlamalarının ortaya çıkışında ölümden sonra yaşamın 
devam ettiğine olan inanç temel bir nokta. 3500 yıl kadar geçmişten 
gelen, hayatın sonsuzluğuna, ruhların ölümsüzlüğüne ve anıların 
yaşadığına dair inanış, bu gün de karşılığını en renkli biçimde buluyor. 
Kasım ayının 1. ve 2. günü kutlanan bayram aynı zamanda Azizler 
Günü (All Saint’s Day) ve Ruhların Günü (All Soul’s Day)’e de denk 
geliyor. İnanışa göre 31 Ekim gecesi cennetin kapıları açıldığında ilk 
olarak hayatını kaybetmiş çocuklar, aileleriyle buluşmaya geliyor ve 
ardından da hayatta olmayan yetişkinler. Bu buluşma, yas havasıyla 
uzaktan yakından alakası olmayan, aksine muazzam bir eğlence ve 
şenliğin habercisi.

Meksika’nın bu ikonik bayramının en önemli ayrıntılarının başında, 
ofrenda denilen sunaklar geliyor. Herkes, hayatını kaybetmiş aile 
bireylerinin ve sevdiklerinin mezarlarını kadife çiçekleriyle süslüyor, 
onlar için mumlar yakıyor. O gün yeniden sevdiklerini ziyarete 
geldiklerine inanılan ölüler için, onların en sevdikleri yemekler, 
tatlılar hazırlanıyor, aile fotoğrafları sunuluyor. Öyle ki uzun yoldan 
geldikleri düşünülerek ölülerin susamış olduğu varsayılarak bol bol 
su da getiriliyor. Ritüelin bu karşılama kısmı hüzünlü gibi görünse de 
öyle değil. Sokak gösterilerinin, dansların, şarkıların, rengârenk kıyafetli 
neşeli bir kalabalığın ölümü de yaşamın bir parçası, sonsuz döngünün 
değerli bir evresi olarak coşkuyla onurlandırışı bu bayramın hüzünden 
çok neşe getirdiğini kanıtlıyor.
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Pan de Muerto - Ölüler Ekmeği

Calavera Catrina

Ölüler Günü'de bir mezarlık

Calaveralar

Bayramın bir diğer karakteristik özelliği renkli kafataslarının 
kullanılması. Giysilerde, yiyeceklerde, kuklalarda, sokak 
maskotlarında her yerde rengârenk süslenmiş kafatası motifleri 
içeren detaylar insanı korkutmaktan ziyade ölümü normalleştiren 
bir atmosfer yaratıyor. Calavera denilen kafataslarının de ilginç 
bir hikayesi var. Karikatürist José Guadalupe Posada’nın ilk olarak 
“Calavera Garbancera ismiyle yarattığı çizim sonradan ünlü ressam 
Diego Rivera’nın bir tablosunda Calavera Catrina ismini alıyor. 
O zamandan bu yana Ölüler Günü’nün ikonik sembolü Calavera 
Catrina. Kutlamalara katılanların onun kılığında rengârenk kıyafetler 
giymesi, onun meşhur şapkasını takması ve makyajlarını da 
rengarenk boyalarla süslenmiş bir kafatası şeklinde yapmaları da 
adet hâlini almış.   

Elbette böyle yaygın ve köklü bir bayramın kendine has yiyecekleri 
de oluyor. Kaybedilen sevdikleri için yapılan yemekler haricinde bu 
bayrama özel gelenekselleşmiş yiyecekler var. Kafatası motifiyle 
süslenen Pan de Muerto (Ölüler Ekmeği) bunlardan bir tanesi. 
Kafatası formu verilen renkli şekerler ve süslü kurabiyeler de bugüne 
özel yapılıyor ve hayatını kaybetmiş çocukların ruhları için sunuluyor. 
İçecek olarak ise sabırotu özünden yapılan pulque, tarçın, vanilya, 
şekerle yapılan bir tür mısır unu lapası olan atole ve sıcak çikolata 
günün geleneksellerinden. 

Rengârenk İskeletler

Günün eskiye dayanan geleneklerinden biri de şiirler. Radyolarda, 
televizyonda, yüksek sesle sokaklarda okunan şiirlere rastlamak 
mümkün. Bu şiirlere de kafatası anlamına gelen calavera deniliyor. 
Daha çok mizahi, ironik şiirler olan calaveralar zaman içerisinde 
Ölüler Günü’nün önemli bir parçası haline gelmiş. 

Ölüler Günü, şiirleri, geleneği, yaşamın doğumdan ölüme her anına 
duyduğu saygı ve verdiği değer ile yaşamın şiirinin tükenmediğini, 
ilhamın ve ahengin bu döngüde sonsuza kadar çoğalacağını ve akıp 
gideceğini belirtiyor. Çoğunlukla Caterina’nın yaratıcısı Posada’ya 
atfedilen bir alıntıya hak vermemek elde değil. “Todos somos 
calaveras” Hepimiz iskeletiz. Birbirimizden farkımız yok.

Yaşamın ve Ölümün Döngüsüne 
Yazılan Dizeler 
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TADINI ÇIKAR

Belçika ve Sosisli Yemekleri
Sosisli Deyip Geçmeyin
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Dünyanın neresinde olursanız olun, bir büfede, bir sokağın köşe 
başında, sokakta bir seyyar araçta sosisliyle karşılaşabilirsiniz. Tüm 
dünyaya bir sokak lezzeti olarak namı yayılmış bir lezzetten söz 
ediyoruz. Tarihi de Roma İmparatorluğu’na dek uzanınca, ayak üstü 
yiyip geçsek de sosisli deyip geçemiyoruz.

Sosislinin günümüzdeki tüketimine baktığımızda Amerika’nın başı 
çektiği bir gerçek. Bu leziz atıştırmalığın bir kültür olarak Amerika 
kıtasında yayılmasını sağlayan ise Avrupa kıtasından aldığı yoğun 
göç. 

Belçika’nın kendine has bir yemek kültürüyle dünyaya nam salışı 
çoğunlukla “moule frites” (kızarmış midye), çikolata ve patates 
kızartmasıyla olmuş. Özellikle patates kızartması konusunda oldukça 
hassas olduklarını söylemek mümkün. Patates kızartması tariflerinin 
UNESCO tarafından onaylanması için başvuruda bulunmuş bir 
halktan bahsediyoruz. 

Her ne kadar bu saydığımız lezzetler kadar yoğun bir üne kavuşmuş 
olmasa da Belçika’nın sokaklarında tadına doyamayacağınız bir de 
sosisli geleneği mevcut. Saucisson yani sosis, Belçika ve Fransa’da 
iki yiyeceğe tekabül ediyor; sosis ve sucuk. Oldukça da geniş bir 
çeşitliliğe sahip olan saucisson’lar kahvaltıdan akşam yemeğine, 
atıştırmalıktan geleneksel yemeklere birçok yerde karşınıza çıkıyor ve 
ağız sulandırma konusunda iddialı. Bu sosisliler de bildiğiniz ketçap 
ve mayonezli sosislere hiç benzemiyor ve hatta bazıları ekmek arası 
bile değil.

Belçika’da sosis dendiğinde ilk olarak hot dog’dan söz etmek 
mümkün değil. Baharatlarıyla, yağıyla, kuru ya da pişirmelik halleriyle 
çeşit çeşit türden sosisler ve bunlarla yapılmış yemekler çok daha 
yoğun biçimde tüketiliyor. Örneğin blood sausage ya da siyah sosis 
olarak da bilinen bloempanch, Belçika’nın geleneksel mutfağının en 
eskilerinden.

DÜNYANIN ATIŞTIRDIĞI LEZZET
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TADINI ÇIKAR

Diksmuids Boterhuis

Stoemp

Würst

Würst

Würst, Antwerp
Antwerp’te etkileyici bir mimarinin arasında gezinirken 
vaktin nasıl geçtiğini anlamadınız ve karnınızın 
guruldamaya başladığını hissediyorsunuz. Yapacağınız 
en iyi şey hot dog’a yeni bir soluk getiren ve onu 
“haute” dog’a çeviren Würst’te soluğu almak. İtalyan 
usülünden Meksika tarzına, ve hatta vejetaryenine 
kadar oldukça geniş bir sosisli yelpazesiyle sizi 
karşılayan Würst, Belçika’nın da en iyilerinden.

Fin de Siècle, Brüksel
Brüksel’in bu ünlü restoranında yemeniz gereken 
lezzetlerin başında stoemp denen Brüksel’e has 
patates püresine batırılmış sosis geliyor. Bu meşhur 
restoran ve geleneksel lezzet bir arada olunca haliyle 
Fin de Siècle’in önünde her zaman bir kuyruk oluşuyor. 
Rezervasyon yapmayı ihmal etmemeli.

Diksmuids Boterhuis, Brugge
Belçika’da gezip görebileceğiniz en şahsına münhasır 
şehirlerden biri Brugge’dür şüphesiz. Rengârenk 
binaları, nehirlerle sarıp sarmalanmış caddeleri ile 
Brugge her göreni kendine hayran bırakıp bir masal 
olağanüstülüğüyle hafızalarda yer ediyor. Belçika’nın 
geleneksel yemeklerini Brugge’de tatmak da 
unutulmayacak anıları zihninize, tatları damağınıza 
yerleştiriyor. Sosis için tavsiye edeceğimiz adres 
Diksmuids Boterhuis. Peynirleriyle de meşhur olan bu 
atıştırmalık mekânında sosisin yanına damak tadınıza 
uygun bir peyniri de seçmeyi unutmayın.

Belçika’nın en güzel sosislilerini ve sosis yemeklerini 
nerede yiyebilirsiniz sorusuna cevabımız ise şöyle;



kalacak

Hint Okyanusu’nda

KELİMELER YETERSİZ

SADECE ZİYARET ETME, YAŞA.

El değmemiş sahiller, mercan kayalıkları ve 
muhteşem tatil köyleri. emirates.com.tr’de 
4 noktadan birini seçin.

Maldivler Sri LankaMauritius Seyşeller
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TATİLCİLER

Kotor

KOTOR
Balkanların 5 Yıldızlı Şehri;

Kartpostallara yaraşır bir manzara, Orta Çağ mimarisinde göz alıcı yapılar, daracık taşlık 
sokaklar… Kotor’a gittiğinizde, farklı bir şehirde olma hissinden daha çok farklı bir zaman 
diliminde hissedeceksiniz.

Karadağ’ın Kotor şehri, Dubrovnik ve Budva gibi meşhur 
destinasyonların tercih sıralamasında hızla önüne geçmeye 
hazırlanıyor. Dokusu bozulmamış otantik atmosferi, dağlardan denize 
kışkırtıcı bir yeşille uzanan sahili ve koyu, görülebilecek sayısız Orta 
Çağ yapısı ve daracık sokaklarda size boncuk gibi bakan kedileriyle 
Kotor, son yılların gözdesi olmayı fazlasıyla hakkediyor.

Kotor, tarihi boyunca Adriyatik Denizi’nin en güzel ve en önemli 
kıyılarındandı. Liman ticaretinin oldukça gelişkin olduğu bu kentin 
denizle bitmez tükenmez bir muhabbeti var. Denizcilik Müzesi’ne, bu 
tarihe ve muhabbete daha fazla yakınlaşmak için göz atabilirsiniz. 

Şehrin Old Town bölgesi kendinizi kaybetmek isteyeceğiniz 
büyüleyici, daracık sokaklara sahip. Hâli hazırda sokakların güzelliğiyle 
büyülenmişken görmeniz gereken birçok yapıyla da karşılaşacaksınız. 
12-14. yüzyıllar arasında kurulan ve UNESCO Dünya Mirası 
listesinde yer alan şehrin Orta Çağ dokusu, fiyort benzeri coğrafi 

şekilleri, dağlarından gelen serinliği ile bir masal kompozisyonunu 
tamamlamaya hazır hâlde. Pencereler arasında gerilmiş iplere serili 
çamaşırların, rengârenk ve ahenkli kapıların, panjurların arasında 
dolaşırken şehrin gerçek sahipleri peşinizde olacak. Korkmayın, onlar 
dostunuz. Şehrin her yerinde karşınıza çıkacak, önlerinden geçerken 
sizi süzecek olan kedilerden bahsediyoruz. Kotor’un kent kimliğinin 
en sevimli parçalarından biri olan kedilerine adanmış bir de Kedi 
Müzesi var. Şehrin gerçek sahipleri dedik ya, haksız sayılmayız.

Kotor’a gitmek için en uygun dönem yaz ayları. Kotor Koyu’nun derin 
suları ve Lovcen Dağı’nın göğe uzanan heybetiyle unutulmayacak bir 
yaz tatili geçirebileceğiniz Kotor tatilcileri de tarih meraklılarını da huzur 
arayanları da eli boş geri döndürmüyor. Kim demiş Balkanlar’dan hep 
soğuk hava dalgası geliyor. Renkli ve samimi kültürü, şirin sokakları ve 
görkemli tarihine rağmen koruduğu mütevazılığıyla Kotor, olsa olsa 
Balkanlar’ın sıcacık havasını taşır.  
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Eski kale

Perast

YAPMADAN DÖNME
Kotor’un en güzel manzaralarından biri St. John 
Kalesi’nden seyretmelisiniz. Taş merdivenlerin 
sonunda ulaştığınız tepede tüm şehre hakim 
bir noktadasınız. Dağların ve bulutların beraber 
güzel bir tablo oluşturduğu ana denk gelmeniz 
olası.

Perast Kasabası’na uğrayın. Rönesans ve barok 
dönem tarzını yansıtan, bugün terk edilmiş 
halde hüzünlü bir durağanlık içerisindeki gizemli 
sarayları, şatoları görün.  

Kotor’daki tüm restoranlarda geleneksel 
mutfağın leziz yemeklerini bulabilirsiniz. 
Tavsiyemiz balık severlere olacak. Kotor’a özel 
bol malzemeli iri balık parçalarından yapılan 
alabalık çorbasını bir akşam yemeğinde mutlaka 
deneyin.

Kısa bir otobüs yolculuğuyla Risan’a gidin ve 
orada 2. yüzyıldan kalma Roma mozaiklerini 
görün. Çiçek şekilleri ve geometrik biçimlerle 
oluşturulmuş mozaikler şaşırtıcı derecede iyi 
korunmuş haldeler. 

Daracık şirin taş sokakları turlarken Letrica Caffe 
Bar’da bir mola verin. Akşam üzeri bir canlı 
müzik eşliğinde sıcacık atmosferi yaşamak için 
tekrar uğramak isteyeceksiniz.

Stari Grad’da meydana kendine has havasını 
veren Saat Kulesi’ni görün, civardaki kafelerden 
birinde bir kahve içmeyi de ihmal etmeyin.

Stari Grad



DÜNDEN DÜNYAYA KALAN

GÖBEKLİTEPE,
Şanlıurfa

Tarihin Sıfır Noktasını Keşfet

Tarihin derinlerinde, toprakların 
altında kalmış binlerce yıla ait 
kalıntılar insanı hayrete düşürecek 
bilgileri açığa çıkarıyor. Şanlıurfa’da 
Örencik Köyü yakınlarındaki 
Göbeklitepe ise çağların bilgisini 
yeniden ele almayı gerektirecek 
derecede önemli.

Bildiklerimizi Yeniden Sorgulama Zamanı
Hepimize okullarda öğretilmiş olan yerleşik hayat fikrini bir 
hatırlayalım. Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin tarımla 
olduğu söylenmişti. Şimdi, Göbeklitepe’nin gün yüzüne çıkışıyla 
uygarlıklar tarihine dair en temel bilgi bile yeniden gözden geçiriliyor. 
Bilimin güzel yanı biraz da bu, yeni bulgularla hafızalarımız, 
bilgilerimiz sürekli tazeleniyor. Kesin bir başlangıç ve kesin bir sona 
sahip olmayan sonsuz evrende merak ederek ve şaşırarak çocuksu 
bir coşkuyla ilerliyoruz.

Şanlıurfa’da 15 metre yükseklikte ve 300 metre çapında bir alanda 
konumlanan Göbeklitepe’de kazılar 1995’ten bu yana devam ediyor. 
Kazıların başlangıcından itibaren yöneticisi olan Alman arkeolog 
Prof. Klaus Schmidt üzerine kitaplar yazdığı Göbeklitepe ile adeta 
özdeşleşmiş bir isim. 1995’ten vefat ettiği 2014 senesine kadar 
eşi Çiğdem Köksal-Schmidt ile birlikte kazı çalışmalarını yönetmiş 
olan Schmidt’in, coğrafyamızın arkeolojik zenginlikleriyle ilgilenişi 
çok daha eskilere dayanıyor. Daha önce Elazığ, Hilvan (Şanlıurfa) 
kazılarında yer almış olan ve Schmidt, Göbeklitepe gibi bir hazinenin 
gün yüzüne çıkmasıyla ilgili 2006 yılında şunları söylüyordu: “Burası 
çok kısa süre sonra ‘Dünya Kültür Mirası’ özelliği kazanacak bir 
insanlık tarihi anıtıdır.” Ve Schmidt haklıydı.
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ARET VARTANYAN İLE 
GÖBEKLİTEPE TURU

2.999 TL’den 
başlayan 
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DÜNDEN DÜNYAYA KALAN

Göbeklitepe kazı alanı



Yıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkan parçalar uygarlık ve insanlık 
tarihinin nirengi noktası desek abartmış olmayız. 2018 yılında 
UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Göbeklitepe’nin 
kuruluşu milattan önce 10 binleri işaret ediyor. Bu Cilalı Taş 
Çağı yapısı yerleşik hayata tarımla değil, inanışlar, ritüel ve şölen 
aktiviteleriyle geçildiği fikrini ortaya çıkarıyor. 

Stonehenge’den 7 bin yıl daha eski olan ve dünyanın en eski 
“tapınağı” olarak anılagelen Göbeklitepe için şunu da belirtmek 
gerekir. Kurulduğu Erken Neolitik dönem, bugün bildiğimiz anlamıyla 
ibadet ve tapınak kavramlarını karşılayan bir dönem değil. Dolayısıyla 
kutsal tören, şölen vb. etkinlikler için toplanıldığını, ibadeti de bu 
çerçevede anlamak gerektiğini bir kenara not edebiliriz.

On Bin Yıllık İnsan Emeği İnsan Eseri 
Göbeklitepe’de en büyüğü 16 ton ağırlığında olan, kireçtaşından 
yapılma T biçimli sütunlar, yapının karakteristik özelliğini oluşturuyor. 
Birden fazla dairesel biçimli yapıdan oluşan oldukça geniş bu 
alanda 20 küsur yapıdan henüz 6’sı ortaya çıkarılabildi. Sütun ve 
dikilitaşların üzerinde bulunan tilki, boğa, yaban domuzu gibi yabani 
hayvan kabartmaları da dönemin ince işçiliğini ve henüz hayvanların 
evcilleştirilemediğini gösteriyor.  
  
10 bin yıl önce, tonlarca ağırlığa sahip taşları, sütunları o 
tepe çıkarmak için büyük bir motivasyon gerektiği konusunda 
araştırmacılar hemfikir. Dolayısıyla bir tören, tapınma, şölen fikri ağır 
basıyor. İnsan gücüyle taşınmış devasa taşları görünce bir zamanlar 
büyük bir kalabalığın bu yapıyı kurmak üzere muazzam bir emek sarf 
ettiğini tahmin edebiliyorsunuz. Göbeklitepe ile ilgili çok ilginç bir 
detay da şöyle; 150 litre sıvı alabileceği tahmin edilen taş varillerin 
ilk bira yapımına işaret ettiği düşünülüyor. 

Sırrı Toprağın Derinlerinde 
İnsanlık tarihiyle ilgili fikirleri değiştiren, kafaları karıştıran, adeta tarihi 
yeniden yazdıran Göbeklitepe, haliyle tüm dünyanın ilgisini üzerinde 
topluyor. İnşa edildikten bin yıl sonra üzeri insanlar tarafından 
örtülüp gömülmüş olan bir yapı söz konusu. Neden gömüldüğü 
şuan için bir muamma. Bereketli ve sırlarla dolu Mezopotamya’nın, 
Anadolu’nun bu tarihi mirası taşıması şaşırtıcı değil fakat insan bu 
toprakların daha nelere ne gibi hazinelere gebe olduğunu merak 
etmeden duramıyor.

setur.com.tr
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Wenceslas Meydanı

YENİ YILA DOĞRU

Yılı Rengârenk Karşılayan
Sokaklarda,

NOEL 
PAZARLARI



Aralık ayında başlar heyecan. Bir yıl sona ererken bir diğerini 
karşılamak için yapılan hazırlıklar, kutlamalar, hissedilen tazelik 
ve umut duygusu başka hiçbir şeyin yerini tutmaz. Dünyanın her 
yerinde bu kutlamaların geleneği farklıdır ama duyulan coşku hiçbir 
yerde değişmez.

Dünyanın birçok ülkesinde ve özellikle Avrupa’da yeni seneyi 
ve Noel’i karşılamak için yapılan hazırlıklar hem uzun sürelidir 
hem de çok renkli. Yeni yıldan haftalar önce kurulmaya başlanan 
Noel Pazarları, kutlamaların heyecanla beklenen parçasıdır. Geniş 
meydanlara, sokaklara kurulmuş küçük kulübelerde Noel renkleri 
kırmızı, yeşil ve beyazın ağırlıklı olduğu dekorasyonla hediyelikler, 
yemekler, süs eşyaları ve daha pek çok şey satışa sunulur. Soğuk 
havanın eve kapatamadığı keyifli kalabalıklar bu Noel pazarlarında 
bir araya gelip beklenen yeni senenin umudunu ve neşesini paylaşır. 

Yeni yıla yaklaşırken seyahat ediyorsanız, Noel pazarlarına denk 
gelmemeniz mümkün değil. Ziyaret etmeden önce biraz bilgi 
toplamak isterseniz gelin bu keyifli pazarların en güzellerine birlikte 
göz atalım.

Çek Cumhuriyeti, Prag
Orta Çağ atmosferini taşıyan kaleleri, kiliseleri ve katedralleriyle 
yılın her anı masalsı bir güzelliğe sahip olan Prag’ı bir de devasa 
meydanlarında kurulmuş ışıl ışıl Noel pazarlarıyla düşünün. 
Düşünmek yetmez, bu zarif ve görkemli şehrin Noel pazarlarında 
bizzat bulunmak gerekir.  Old Town ve Wenceslas meydanlarında 
devasa çam ağaçlarıyla süslenen ve her yeni yıl arifesinde akın akın 
insanın dolaştığı bu pazarlar Noel ruhunu yaşayabilmek için en iyi 
seçeneklerden biri.

Old Town ve Wenceslas Noel 
pazarları bu yıl 1 Aralık’ta 
kuruluyor. Çek çörekleri, kestane 
domuz barbekü, bal likörü ve daha 
nice Çek lezzetlerinin sunulacağı 
pazarların tadını çıkarın.

KAÇIRMA



Strüzel

YENİ YILA DOĞRU

Almanya, Dresden
Almanya’da Noel’in en görkemli ve otantik kutlandığı pazar 
Dresden’de kurulanlar. Elbette başkent Berlin’in her alanda olduğu 
gibi Noel söz konusu olduğunda da hatrı sayılır bir ihtişamı var; 
fakat bu şehir özellikle Noel pazarıyla adından çokça söz ettiriyor. 
Haklı bir sebebi de var. Dresden’de kurulan Noel pazarı Almanya’nın 
en eskisi. Burada Noel pazarı geleneği 15. yüzyıla kadar uzanıyor. 
Striezelmarkt ismindeki bu Noel pazarı, çamdan yapılan dünyanın 
en büyük Noel kemerini kuran pazar. Miniklerin keyifle izleyecekleri 
kukla gösterileri ve çocuk treni de bir Striezelmarkt klasiği.

Stiezelmarkt bu yıl 28 Kasım’da 
kuruluyor. Zanaatkarların, el işi 
ustalarının, marangozların geniş 
katılımının olduğu pazarlarda 
kendinize ve sevdiklerinize 
hediyeler alabilirsiniz. Pazara adını 
veren Strüzel kekinden tatmayı 
unutmayın.

KAÇIRMA
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Bredel

Fransa, Strasbourg
Fransa’da Noel denilince akla ilk olarak Paris gelmesi normal, 
çünkü La Defense’ta kurulan Noel pazarı gerçekten gözalıcı oluyor. 
Peki Fransa’nın başka neresinde Noel ruhunu yaşayabilirsiniz? 
Strasbourg’da kurulan Marché de l’Enfant Jesus (Küçük İsa’nın 
Pazarı) adıyla da bilinen Christkindelsmarik, Avrupa’nın en eski Noel 
pazarlarından biri. 11 kasabaya yayılan bu pazarın merkezi Katedral 
Meydanı.

Christkindelsmarik 24 Kasım’da 
kuruluyor. Işıl ışıl ahşap 
kulübelerin arasında dolanıp 
sıcak içeceğinizi yudumlarken 
yanında Bredel bisküvilerini 
tatmayı unutmayın. Strasbourg 
Noel pazarının bir diğer klasiği 
olan rendelenmiş lahana 
turşusu yemeği choucroute’u da 
denemelisiniz.    

KAÇIRMA

setur.com.tr
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Estonya,Tallin
Estonya’nın Tallin şehrine Noel döneminde seyahat ettiğinizde kızaklı 
bir Noel Baba ile karşılaşabilirsiniz. Oldukça keyifli ve geleneksel bu 
Noel pazarının namını dünyaya duyuran ise 1441’den beri pazar 
alanının tam ortasına yerleştirilen dünyada kurulmuş ilk Noel ağacı. 
Kaç yeni yılın heyecanı, anıları birikmiştir kim bilir!

Tallin Noel pazarı, 24 Kasım’da 
kuruluyor. Burada bölgenin 
meşhur lezzetleri olan siyah 
puding ve ekşi lahanayı deneyin. 
Tallin Noel Pazarları turumuzla 
ilgili detaylı bilgiler Setur Rota 
sayfalarında.

KAÇIRMA

YENİ YILA DOĞRU

Siyah puding
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Vahşi Yaşamın Kalbinde
KANADA

68

DOĞANIN İZİNDE

Karanlık Gökyüzü-Jasper Ulusal Parkı

Kanada, engin bir toprak parçasına yayılan konumu itibariyle birçok 
doğal zenginliğe de ev sahipliği yapıyor. Niagara Şelaleleri akla ilk 
gelen olsa da Kanada’nın bir diğer hazinesi sayısız ulusal park 
sahibi olması. Bu parklar Kanada’nın ekolojik zenginliklerini ortaya 
koyarken turizm açısından da oldukça revaçta olan bölgeler. Vahşi 
yaşamın gözlenebileceği, bitki örtüsünün çeşitliliğine hayran bırakan 
zenginlikleriyle doğal parklar ve koruma altındaki alanlar Kanada’nın 
coğrafi kimliğini oluşturduğu kadar kültürel kimliğini de belirleyen 
temel unsurlardan.

Binbir tür bitkinin bulunduğu geniş ormanların, heybetli dağların, göz 
alıcı güzellikteki göllerin kapladığı bu sonsuzluk hissi yaratan topraklar 
kayak, tırmanış, kano, kamp yapma gibi sayısız imkânı da barındırıyor. 
Spor, ekoloji vb. Alanlarda keşfetme duygusunu, merakı artıran bu 
coğrafya benzersiz deneyimlerin de beşiği. Kutup ayılarını, büyük 
deniz memelilerini, vahşi yaşamın heyecan verici doğal ortamını 
gözlemleyebileceğiniz ulusal parklarda Kanada gibi devasa bir 
coğrafyada kaçırmamanız gereken aktiviteler bulunuyor.  

Uçsuz bucaksız bir coğrafyada doğal hayatın, vahşi yaşamın ilgi çekici örneklerine 
tanıklık etmeye ne dersiniz?



setur.com.tr

Jasper Ulusal Parkı

Altın Mantolu Yer Sincabı

JASPER ULUSAL PARKI, ALBERTA 

Batı Alberta’da Rocky Dağları’nın doğu yakasında ve 11 bin 
kilometrekareye yayılarak Kanada’nın dağlık bölgesindeki en geniş 
parkı olan Jasper Ulusal Parkı, karanlık gökyüzü gözlemine imkân 
veren doğasıyla dikkat çekiyor. 2011 yılında Kanada astronomisinin 
yetkilileri tarafından Karanlık Gökyüzü Koruma Alanı olarak kayıtlara 
geçen bu parkta, her yıl Ekim ayında Jasper Karanlık Gökyüzü 
Festivali düzenleniyor. 

Gökyüzünün büyüleyici manzarasının yanı sıra bu devasa parkta vahşi 
yaşamı gözlemlemek, snowboard gibi kış sporlarını deneyimlemek, 
konaklamak da mümkün. Ren geyiği, elk geyiği, dağ keçisi, kurt ve 
ayı gibi yabani hayvanları gözlemlemek ilginizi çekiyorsa bunun 
için en iyi mevsimler ilkbahar ve sonbahar. Fakat yazın ve kışın da 
birçok rehberli tur ile vahşi yaşamın derinlerine yolculuk edebilir, 
gezegenin büyülü köşeleriyle unutulmayacak bir bağ kurabilirsiniz. 
Tren ile, motorsiklet ile ya da at binerek yapabileceğiniz çok farklı tur 
seçenekleri Jasper’de geçireceğiniz vakti farklı ve keyifli aktivitelerle 
doldurmanızı fazlasıyla sağlayacak.harika bir deneyim olacaktır.   
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DOĞANIN İZİNDE

Kuzey Işıkları-Wapusk Ulusal Parkı

St. Alban Dağı'ndan Forillon Ulusal Parkı

WAPUSK ULUSAL PARKI, MANİTOBA 

Manitoba eyaletinin kuzeydoğu bölgesinde bulunan Wapusk Ulusal 
Parkı, geniş bir kutup ayısı popülasyonunasahip oluşuyla ilgileri 
üzerine çekiyor. Helikopter veya kutuplara özgü araçlarla düzenlenen 
turlara katılabilir, vahşi yaşamın sevimli canlılarının yaşayışlarını 
gözlemleyebilirsiniz. Yalnızca yazın yapılan helikopter turları için 
hava koşullarını göz önünde bulundurmanız iyi olacaktır.

Kızıl kutup tilkilerinin ve kurtlarının, mus geyiklerinin de 
gözlemlenebileceği turlarda doğanın mucizevi canlılarıyla 
hafızanızdan silinmeyecek bir deneyimin parçası olabilirsiniz. Kutup 
ayılarının gözlemi diğer vahşi yaşam gözlem turlarına göre biraz 
daha fazla dikkatli olunması gereken bir tur. Katılmadan önce Parks 
Canada sitesinden kutup ayısı gözlemi için dikkat edilmesi gereken 
hususları öğrenmeniz iyi olacaktır.

FORILLON ULUSAL PARKI, QUEBEC 

Quebec bölgesinde, Kuzey Atlantik’e uzanan 
Gaspé yarımadasında bulunan Forillon Ulusal 
Parkı’nın anlattığımız diğer parklardan ayrılan 
noktası, deniz yaşamı ve deniz kültürü üzerine 
geniş bir birikimi ve zenginlikleri konuklarına 
sunması. Dünya üzerindeki en büyük memeli 
olan mavi balinanın da dahil olduğu 6 farklı balina 
türünü, 225 farklı kuş türünü, su kuşlarını, yunusları 
gözlemleyebileceğiniz Forillon’da bir tura katılmak, 
evrenin topraktan ibaret olmayan kısmını, suyun 
gücünü ve barındırdığı hazineleri anlamak açısından 
harika bir deneyim olacaktır.

Kızıl Kutup Tilkisi
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BİZİM MAHALLE

Yıllara meydan okuyan; mimarisi, sokakları, lokantaları ve kafeleriyle 
bir zarif İstanbul semtidir Arnavutköy. İstanbul’a sonbahar geldiğinde, 
serin havaların, yağmurların telaşıyla bir ceket alıverirsiniz üstünüze, 
dalarsınız bu yıllanmış, yorgun ve güzel şehrin büyüsüne. Sıcak havaların 
kalabalığı yerini güzün sakinliğine bırakmıştır. Tarihî yarımadasında 

dolanıp, Sarayburnu’nda bir demlik çay içebilir, Beşiktaş’tan alıp başınızı 
boğazın göz alan güzellikteki kıyılarında gezinebilirsiniz. Karaköy’ü, 
Galata’yı, Kadıköy’ü, Balat’ı derken güz mevsiminin güzelleri saymakla 
bitmeyecektir. İçlerinden bir eski rum yerleşimi Arnavutköy’ü seçiyoruz.

Büyüleyici Olduğu Kadar Mütevazı,
ARNAVUTKÖY
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Aya Strati Taksiarhi Kilisesi
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Boğazın Kenarındaki Gökkuşağı 
Beşiktaş’tan çıkarsınız yola, sırasıyla Ortaköy ve Kuruçeşme’yi geride 
bıraktığınızda karşınızdaki manzara Arnavutköy’ün gülümseyen 
çehresidir. Rengârenk zarif yalıların yan yana dizilmiş gökkuşağı gibi 
görüntüsü, hem neşeli hem de yılları devirmiş gururlu bir semtin 
size hoş geldin deyişidir. 

Tarihi zarafetle taşıyan Boğaz’a nazır ahşap yalıları, köşkleriyle 
Arnavutköy’den her geçişinizde bir yanınızda mimarinin muhteşem 
örneklerini seyrederken diğer yanınızda boğazın manzarasını 
kaçırmamaya çalışırsınız. Sağa mı sola mı bakayım diye kafanız 
karışmış, iki yandan İstanbul’un ikonik güzellikleriyle sarılmış 
hâldeyken en iyisi bir Arnavutköy kahvesine oturup manzaraya 
ortaklık etmek olacaktır. 

Mazisi Derin Sokaklar
Bu çehresi süslü fakat mütevazı semtin tarihi 1500 yıllık bir 
birikime sahip. İstanbul’un fethi sonrası buraya yerleştirilen Arnavut 
yeniçerilerden alıyor ismini. Aynı zamanda farklı kültürlerin bir arada 
huzurla yaşadığı Arnavutköy, 19. yüzyıl sonlarına dek Rum ve Musevi 
halkların yaşadığı bir bölgeydi. Mübadele ve sonrası dönemde ise 
gayrimüslim halkların sayıları iyice azaldı. Fakat her ne kadar tarihin 
ve siyasetin iyi-kötü birçok müdahalesine mağruz kalmış olsa 
da, Arnavutköy köklü mahalle kültürünü, bakılmaya doyulmayan 
çehresini, bereketli bostanlarını, ekmek kokan inişli-yokuşlu şen 
şakrak sokaklarını ve Boğaz’la muhabbetini kaybetmemiştir.

Bugün Arnavutköy, hâlâ daha eski İstanbul’u hatırlatan, o nostaljiyi 
sonuna kadar hissedebileceğiniz mağrur bir semt. Balık restoranları, 
sevimli kafeleri bir İstanbul seyahatinde Boğaz’ın ve gerçek 
İstanbul’un tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak noktalarından olmaya 
devam ediyor.  

Mağrur Bir Mimari
Tarihî yalılarının yanı sıra görülmeye değer başkaca mimari 
eserlere de ev sahipliği yapar Arnavutköy. Beyhan Sultan Çeşmesi 
ve Aya Strati Taksiarhi Kilisesi, bu mimari hazinenin en güzel 
örneklerindendir. Semtin Boğaza uzanan noktasında, 1804 yılında 
III. Selim’in kız kardeşi Beyhan Sultan için yapılmış olan tamamen 
mermerden Beyhan Sultan Çeşmesi vardır. Çeşmenin bulunduğu 
bölge balıkçılarıyla ünlü Akıntıburnu bölgesidir. En güzel balık 
lokantalarını da bulabileceğiniz kıyılardan yukarı çıktığınızda Boyalı 
Köşk’ün bembeyaz ve sakin manzarası çıkacaktır karşınıza. Köşkün 
diğer adı İzzetabad’dır, Sadrazam İzzet Paşa için 1791’de inşa 
edilmiştir. Oldukça geniş bir alanı kaplayan köşk görülmesi gereken 
görkemli bir Arnavutköy değeridir.

Kıvrılan dar sokaklarda gezerken Aya Strati Taksiarhi Kilisesi ile 
karşılaşmanız olası. Çok güzel bir bahçesi vardır bu kilisenin. Yalnızca 
bu güzel yapının bahçesi bile huzur vermeye yeter de artar. Ayrıca 
kilisenin hemen karşısında kiliseye ait fırın binasına kurulmuş olan 
Antica Locanda bulunuyor. Kendisini İtalyan geleneksel mutfağının 
semtteki temsilcisi olarak tanımlayan restoranda, mevsime özel 
hazırlanan İtalyan lezzetlerini deneyimli şeflerin tarifleriyle, İtalyan 
şıklığını hakkını vererek yansıtan bir atmosferde tadabilirsiniz.  

Leziz Bir Deniz
Arnavutköy’de Boğaz’a nazır, çayınızı kahvenizi yudumlamak için 
istemediğiniz kadar bol seçenek var. Ama içlerinde en olmazsa 
olmazı ve otantiği Arnavutköy Sosyal Tesisleri. Eski zaman çardaklarını 
ya da çay bahçelerini hatırlatan masalarıyla bir eski zaman semti 
Arnavutköy’ün en işlek mekânlarından.

Salaştan lükse sayısız balık lokantası, meyhaneleri, köftecileriyle de 
akşamın tadını çıkarabilirsiniz. Gün batımına yüzünüzü döner sırtınızı 
gökkuşağı misali yalılara verirsiniz. İstanbul’un en güzel semtlerinden 
birinin, Arnavutköy’ün sesini işitmeye başlarsınız. Kim bilir belki o da 
sizi işitir.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



76

KÜLTÜR - SANAT



setur.com.tr

“İstanbul’un Gözü” olarak da bilinen 
Güler, 17 Ekim gecesi aramızdan ayrıldı. 
Anısı ve eserleri ise hâlâ berrak, taze ve 
tarihe tanık. 

Dünyaca tanınan usta fotoğraf sanatçımız Güler, 1928 yazında 
dünyaya gelir. Gençliğinde tiyatro yönetmeni olmak istemiş, Muhsin 
Ertuğrul’dan dersler almış, ardından ilgisi gazeteciliğe ve foto-
muhabirliğe yönelmiştir. 

1954’de Henri Cartier Bresson ile tanışması ardından Magnum Photos’a 
katılmış ve yine bu yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği’ne kabul 
edilen tek Türk üyedir. İngiltere “Yıllık Fotoğraf Antolojisi” tarafından 
dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak seçilen Güler, analog 
makinesiyle muazzam kompozisyonlar yaratmıştır. 

Ara Güler’in hızla başarılı ve saygın bir konuma erişmiş olmasına 
şaşırmamalı. Fotoğraf sözsüz ve hareketsizdir, bir andır sadece. Ara 
Güler’in eserleri o bir “an”da o kadar çok şey anlatmayı, öyküler 
yazmayı, türküler, şarkılar söylemeyi öyle güzel başarmıştır ki onun 
“an”ları da anısı da tarihten silinmeyecektir. 

Güler, özellikle İstanbul özelinde gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmalarıyla 
biliniyor. Kumkapı’da, Galata’da balıkçıları ve denizin onlar için anlamını 
bize en güzel o aktarmıştır. Fakat İstanbul dışında uluslararası alanda 
da oldukça etkileyici çalışmaları söz konusudur. Picasso’dan Dali’ye, 
Chagall’a, Churchill’e; Oğuz Atay’dan Cemal Süreya’ya edebiyat, 
sinema, siyaset gibi alanlarda tanınmış yerli ve yabancı birçok ismin 
portre çalışmalarıyla ölümsüz işler çıkarmıştır ortaya.

İstanbul’u her deklanşöre basışında yeniden canlandıran Güler, ilginç 
bir tesadüfle Aphrodisias Antik Kenti’nin de gün yüzüne çıkmasına 
vesile oldu. 1958 yılında, Aydın’da baraj açılışında fotoğraf çekmeye 
giden Güler, dönüş yoluna çıktığında yolda kaybolur. Yolu ararken 
karşısına çıkan bir köyde antik döneme ait olabileceğini düşündüğü 
sütun vb. eşyaların köylüler tarafından gündelik yaşantılarında aktif 
olarak kullanıldığını fark etti. Fotoğraflar yabancı basında büyük yankı 
uyandırdı ve tarihi M.Ö. 500’lü yıllara dayanan Aphrodisias Antik 
Kenti’nde kazılar yapılmaya başlandı. Bir fotoğrafçının gözü, algısı ve 
etrafına karşı duyduğu farkındalığın en somut ve güzel örneklerinden 
biri de bu mirasın ortaya çıkışı oldu. 

“Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. 
Dünyanın foto-muhabiriyim.”

İstanbul’u Ara Güler’den daha iyi anlatan başka bir fotoğraf sanatçısı 
bulmak oldukça zordur. Fakat Güler İstanbul’la özdeşleşen kimliğinin 
yanında evrensel bir bakış açısı olduğunu da ekler. Kökü İstanbul’da 
gözü her yerdedir onun. İstanbul fotoğrafçısı tanımına sığmayacak 
ölçülerdedir onun bakışı. Ara Güler’in vefatıyla, yalnızca İstanbul değil 
tüm dünya objektife yansıyan en güzel ifadelerinden birini kaybetti.  

Ara Güler’in 
An’ları
ve Anısına 
Saygıyla...
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“Doğada insan hep kendini bulur. 
Hep ustalardan bakıp resim 
yaparsan sen yok olursun, hep 
kendi cebinden harcar tükenirsin…” 
Eren Eyüboğlu

KÜLTÜR - SANAT

EREN EYÜBOĞLU
YAŞAMI VE İŞLERİ SERGİSİ
Romanya’dan Anadolu’ya Uzanan Aşk ve Sanat

Türkiye sanat tarihine yön vermiş bir aile denildiğinde aklınıza gelen 
ilk isim olacaktır Eyüboğlu ailesi. Sabahattin Eyüboğlu ve Bedri 
Rahmi Eyüboğlu’nun yanında, ismi kimileri tarafından çok iyi bilinen 
zaman zaman da hakettiği değeri göremeyen bir isim daha var: Eren 
Eyüboğlu. 
Tanınmış bir ressamın eşi olmak kimi zaman sanatçı kadınlar için 
bir dezavantaj haline dönüşebilirken Eren Eyüboğlu, kimliğini Bedri 
Rahmi’nin eşi olmaktan öteye taşıyarak ressamlığı ile Türkiye resim 
sanatı tarihinde önemli bir yere sahip olmayı başarmış bir isim. Onun 
Romanya’dan Türkiye’ye uzanan aşkı ve sanatı şimdi tek bir sergide 
izleyici ile paylaşılıyor.

Ressam Eren Eyüboğlu’nun şimdiye kadar açılmış en kapsamlı 
sergisi “Eren Eyüboğlu – Yaşamı ve İşleri” Ankara CerModern Ana 
Galerisi’nde ziyarete açıldı. 10 Mart 2018 tarihine kadar ziyaret 
edilebilecek sergide, Eren Eyüboğlu’nun 1930’ların Paris’inden 
1980’lerin İstanbul’una geçirdiği değişimleri gözlemlemek mümkün.

Sergi ile ilgili bilgiyi serginin küratörlüğünü üstlenen CerModern Sanat 
Programları Yönetmeni Zihni Tümer’den; Eyüboğlu Ailesi’nin sergiye 
bakışını ise Eren Eyüboğlu’nun torunu Rahmi Eyüboğlu’ndan öğrendik:
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Eren Eyüboğlu’nun şimdiye kadar açılmış en 
kapsamlı sergisini hayata geçirme fikri ne 
zaman ve nasıl şekillendi?

Zihni Tümer: Sevgili Rahmi Eyüboğlu’yla 2017’nin Nisan ayında 
CerModern’de düzenlenen Bedri Rahmi sergisi sürecinde tanışma 
ve Eren Eyüboğlu sergisinin ilk adımlarını atma fırsatımız oldu. Bu 
konuda Folkart Galeri Sanat Koordinatörü Sevgili Fahri Özdemir’in 
de gayretleriyle eserleri yerinde inceleme ve değerlendirme şansınız 
yakaladık.

Çok yönlü ve derinlikli bir sanatçı olan Eren 
Eyüboğlu’nun geçmiş yıllarda İstanbul’da 
kapsamlı sergileri yapılmıştı. Bu sergiyi 
önceki sergilerden ayıran farklılıklar neler? 
Anadolu kültürüne, motiflerine, folklorik 
öğelere resimlerinde yoğunlukla yer veren 
Eren Eyüboğlu’nun en kapsamlı sergisinin 
de İstanbul gibi bir metropolde değil de 
Anadolu coğrafyasında, Ankara’da olmasının 
anlamı sizce nedir?

Zihni Tümer: Başkent Ankara, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu 
yana ülkemizdeki sanat haraketlenmesinin idari, kültürel ve sosyal 
misyonunu sırtlayan en önemli kentlerden biri. Bu nedenle kentleri 
işlevsel vasıfları ve nüfus oranlarından çok sanat görünürlüğü 
üzerinden mukayese etmek daha doğru bir yaklaşım olabilir. 
CerModern, bu bahsettiğim farklılığın bir sonucu olarak Türkiye’nin 
en geniş sanat galerine sahip, çağdaş müzecilik uygulamalarıyla 
modern sanata vitrin açan, sanatçılarla, sanat kurumlarıyla doğrudan 
ilişki kurarak kent hafızası tutan bir mekan. Buradan hareketle, Eren 
Eyüboğlu sergisine yaklaşımımız daha farklı oldu. Geçtiğimiz yıl Bedri 
Rahmi Eyüboğlu ve daha sonra D Grubu sergileriyle, şimdi de Eren 
Eyüboğlu'yla Türkiye’de modernin izlerini görünür kılmayı amaçladık. 
Bu düşüncemizi Kalamış’ta bulunan müze evde bulunan eserleri, 
yaşanmışlıklarıyla beraber taşıyarak olgunlaştırdık.

Dans Edenler

Boğaz'dan

CerModern
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Serginin hazırlık sürecinden biraz bahseder 
misiniz? Serginin hazırlık sürecinde ne gibi 
zorluklarla karşılaştınız?

ZT: Bu sergide retrospektif fikrinden mümkün olduğunca kaçınmak 
istedik. Eren Eyüboğlu’nun yaşamı ve o günlerin hızlıca akıp giden 
dinamikleri, işlerini güçlü bir şekilde etkilemiş. Bu nedenle de işleri 
kültürel olarak değişkenlikler içermekteydi. Aynı oranda sanatsal 
açıdan da farklılıklar gözlemledik. Bir tarafta semi-absrakt çalışmalar, 
diğer tarafta minimal anlatımlarla bezenmiş kompozisyonlar, desenler 
ve deneysel çalışmalar... Hepsi bir bütüne ait gibi görünse de, özünde 
farklı ifade edilmeleri gerekiyordu. Serginin adı da “Yaşamı ve İşleri” 
olarak bu aşamada belirdi.

Sanat tarihi boyunca sanatçı kadınların 
eşleri/partnerlerinin isminin gerisinde 
kaldığını, zaman zaman bu sanatçı 
kadınların yapıtlarının erkek sanatçılar 
tarafından sahiplenildiğini dahi 
görebiliyoruz. Eren Eyüboğlu’nun ise eşi 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun gölgesinde 
kalmadığını söyleyebiliriz. Bu başarıyı neye 
bağlıyorsunuz? 

ZT: Eren Eyüboğlu ilk sanat eğitimini Romanya’nın Yaş kentinde 
okuduğu güzel sanatla akademisinde aldı. Yüzyılın hemen başında 

Avrupa’ya komşu bir coğrafyadan Paris’e uzanan sanat yolculuğu, 
resmini belirgin bir şekilde etkilemiş ve tavrını olgunlaştırmıştır. Bu 
tavrı, İstanbul, Bursa ve Anadolu seyahatlerinde, Bedri Rahmi’yle 
katıldıkları D Grubu sürecinde net olarak görüyoruz. Bedri Rahmi’yle 
yaşadıkları serüven ortak bir kimliklenmeden ziyade birbirini etkileyen 
entellektüel bir zeminde gerçekleşiyor. Tam da Türkiye’nin hızla 
modernleşme sürecinde sanatın, felsefenin, edebiyatın topyekün 
ilişkide olduğu bir döneme tanıklık ediyorlar. Bu, her ikisi için de büyük 
bir şans oluyor.

Bedri Rahmi’nin “Ben sonradan olmayım, 
Eren, anadan doğma ressamdır” sözünden 
yola çıkacak olursak, Eren Eyüboğlu’nun 
sanat çizgisini nasıl değerlendirirsiniz? 
İki sanatçının çizgilerinin ve konuları ele 
alış biçiminin benzerlik ve farklılıklarından 
bahsedebilir misiniz?

ZT: Eren Eyüboğlu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun çizgileri benzerlik 
gösterir hatta bazen aynı pencereden aynı manzaraya bakan iki insan 
gibi düşündürür eserlerini inceleyenleri. Araştırmacı ve sentezleyici 
karakterleri ve Avrupa’da izledikleri yenilikçi sanat akımları, kendi 
üretimlerini de yakınlaştırmıştır. 1940 sonrası geleneksel sanatlara 
bakış ve Anadolu seyahatleriyle pekişen çizgisel deneyimleri 
benzerlikler içermektedir.

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu
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Eyüboğlu ailesi resim ve edebiyat alanında 
ülkemizde yetişmiş önemli sanatçıların 
olduğu bir aile. Sabahattin Eyüboğlu, Bedri 
Rahmi ve Eren Eyüboğlu bu ailenin en 
üretken ve en çok bilinen isimleri. İlerleyen 
dönemlerde bu isimler üzerine ya da hayat 
yoldaşı olan, resim sanatının bu iki usta 
isminin bir arada ele alınacağı bir sergi fikri 
olur mu dersiniz?

ZT: Olabilir, hatta olmalıdır diyebilirim. Özellikle Eyüboğlu ailesinin 
Anadolu kültürü ve batı modern kültürünü birleştirme arzusu 
döneminde çok yenilikçi bir yaklaşımdı. Sebahattin Eyüboğlu’nun 
Bedri Rahmi’ye yazdığı bir mektubunda ailenin sanatla iç içe geçmişliği 
en net bir biçimde görülebilir:

“Bedri’m, resim satışınıza sevindim ama Eren’in satamadığı için 
üzülmesine bayağı kızdım. Ben Eren’e filozof dedikçe o, hep dünya 
işlerini ciddiye alıyor. Gerçi resmin satılması iyi bir şeydir ama 
satılmaması da mutlaka kötü değildir. Şunu da bilsin ki, kendi resimlerini 
sevmeyişi, hiçbir şeyi sevmeyişindendir. Resimlerini sevmek istiyorsa, 
önce dünyayı sevsin. Ne tuhaftır , Eren’ le konuşmalarımızda o hep 
modernleri kötüler. Benim modernlere hayranlığımı kınar. “Doğa, 
doğa”, der durur. Oysa geçen gün düşünüyordum da, aramızda 
gerçekten modern olan belki de odur. Çünkü doğadan çalışmasına 
rağmen, doğadan en fazla o uzaklaşıyor. Abstraksiyon’a daha fazla 
gidiyor. Abstraksiyon ise modern sanatın en özlü niteliği... Eren’in 
resimleri doğayı düşündürmüyor, hatırlatmıyor. İnsan birdenbire sert 
denecek, açık bir mimari ile karşılaşıyor. Ben, onun resmini giderek 
daha iyi anlıyorum ve modernlerle olan derin akrabalığını görerek 
daha fazla seviniyorum. (Eyüboğlu, M.H.,2003, s.224, 225).

“Babannemden çok şey öğrendim” 
diyorsunuz. Sanatçı kişiliğinin yanında Eren 
Eyüboğlu’nu nasıl anlatmak isterdiniz? 
Karakterinin sanatına nasıl yansıdığını 
düşünüyorsunuz?

Rahmi Eyüboğlu: Evet Eren Hanım’dan çok şey öğrendim. Çünkü 
Eren Hanım’la geçirdiğim zaman Bedri Bey’e kıyaslarsanız daha 
çoktu. Dedem vefat ettiğinde 11 yaşındaydım ama babaannem vefat 
ettiğinde 24-25 yaşındaydım. Onunla geçirmiş olduğum zaman daha 
fazla olduğundan ondan çok şey öğrendim.

Hiçbir zaman sanatçı olmayı düşünmedim, onlar tarafından da 
düşündürülmedim. Benim en çok tuhafıma giden durumlardan bir 
tanesi budur. Eren annem hiçbir zaman bana ressam ol, sanatçı ol, 
sanatla uğraş demedi. Sonra kızdım ona. Bedri Bey ve Eren Hanım’ın 
torunu olup bununla ilgili bir eğitim almamaya kızdım. Sonra anladım 
ki sanatla, resimle uğraştıkları için hayatları boyunca çok çekmişler. 
Öyle çok yokluk çekmişler ki zamanında, bizlerin bir mesleği olmasını, 
bir işimizin olmasını istediğini gördüğüm için bu durumu kabullendim. 
Nitekim başka eğitimler aldım. Ama döndüm dolaştım yine bu işin 
içine girdim. 

Yaklaşık yirmi yedi senedir Eyüboğlu ailesinin sergi ve arşiv işlerini ben 
düzenliyor ve yürütüyorum. Ama ne öğrendin diye direkt sorarsanız 
şunu diyebilirim; Herhalde mütevazı olmayı, insan olmayı, insanlara 
saygı duymayı onlardan öğrendim. Çünkü onlar öyle insanlardı. Her 
ne kadar çok güçlü sanatçılar olsalar da başka insanları ezdiklerini 
veya kendilerinin daha iyi olduklarını düşünüp başkalarına farklı 
davrandıklarını hiç görmedim ve hiç hissetmedim. 

Olmadık bir misafir eve gelip Eren Hanım’ın resmine bakıp 
beğenmediğini söylediğinde Eren Hanım’ın resimlerini sildiğini 
bile gördüm. Eren Hanım gücünde bir sanatçı! Bedri Bey’in “Eren 
doğuştan ressam, ben sonradan ressam oldum” dediği Eren Hanım 
bile eve gelen herhangi bir kişi -resim  dünyasından olmasına da gerek 
yok- beğenmediği zaman resmini silmesi aslında ne kadar çok kişiye 
ulaşmak istediğinin bir göstergesiydi benim için. “Benim sanatım bu, 
anlayan anlasın” da diyebilirdi. O öyle yapmadı, herkese ulaşmak 
istedi. Hatta bu serginin girişinde de o kullanıldı. Acaba bundan 
sonraki dönemde anılacak mıyım, konuşulacak mıyım tasası olan bir 
sanatçıydı. Ama Eren Hanım’dan, bu kadar güçlü ve iyi bir sanatçı 
olmasına rağmen mütevazılığı ve insanlığı öğrendiğimi söyleyebilirim.

Eyüboğlu ailesinin torunu Rahmi Bey'den 
babaannesi Eren Eyüboğlu'nun sanatını ve 
onun benzersiz kişiliğini dinledik.

Otoportre
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Eyüboğlu Ailesinin kültür ve sanat mirasını 
koruyup sonraki nesillere aktarma görevini 
üstlenmiş durumdasınız. Bu büyük 
sorumluluğu sürdürmek adına attığınız 
adımlardan kısaca bahsedebilir misiniz? 

RE: Eyüboğlu ailesinin mirasına sahip çıkmak, bu mirası sonraki 
nesillere aktarma çabası benim gençliğimde, çocukluğumda 
düşündüğüm bir şey değildi. Benim dede ve babaannem, evet benim 
için dede ve babaanneler, onların yeri ayrı; ama bunlar farklı bir dede 
ile babaanne. Kendi alanlarında çok çalışmış, çok güzel eserler ortaya 
çıkarmış insanlar ve bu iş için hayatlarını adamışlar. Onlar vefatından 
sonra bu işlere sahip çıkılmazsa yok olup giderlerdi. Bunu babamdan 
öğrendim. Babamın hem annesine hem babasına olan sevgisi ve 
saygısından dolayı onların işlerine sahip çıkışını, resim piyasasının 
kurtlarından onları nasıl koruyup kolladığını ve gelecek nesillere 
aktarmak için çabalarını unutmuyorum. 

Eren Hanım vefat edeli 30 seneyi geçti; Bedri Bey’in vefatının 
üzerinden de 43 sene geçti, ikisinin de kitaplarını bizler çıkardık. Keşke 
kendileri sağlıklarında istedikleri kitapları, katalogları çıkarabilselerdi. 
O zaman o kitaba konacak işleri kendileri seçeceklerdi. Kitaplarını 
çıkarırken hep kendime şunu sordum: Acaba bu resmin bu kitapta 
olmasını ister miydi, istemez miydi? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. 
Bazı resimlerinin arkasına yorumlarını yazdıkları için onlar için çok 
önemli olduğunu biliyoruz ve hem sergilere hem kitaplara koymaya 
gayret ediyoruz. Ama bazı işler var ki onlar ile ilgili düşüncelerini 
kestiremiyoruz. 

Eren Hanım'ın resimleriyle çok kavga ettiğini biliyorum. Hem 
kendisiyle, hem dostlarıyla, hem başka sanatçılarla tartışırdı. “Bu iş 
bitti, tamam” deyip bir köşeye koymazdı. Bu sergide de, yaklaşık 200 
adet iş görülecek; ama Eren Hanım sağ olsaydı bunları mı sergilemek 
isterdi, hiçbir zaman bilemeyeceğiz. En azından biz ailesinden bir 
kan olduğumuz için “Herhalde bunlar da onun tarafından izlenmesi 
istenen işlerdir” diyoruz. 

Eyüboğlu Ailesi ve sanatına dair yeni sergi 
çalışmalarınız var mıdır?

RE: Eren Hanım’ın bundan önceki en büyük sergisi 2012 yılında 
açıldı. Bu sergi ise, hem İstanbul’da hem İzmir’de 2012’den bu yana 
açılmış en kapsamlı Eren Eyüboğlu sergisi olacak. O yüzden aileyi 
temsilen ben de çok heyecanlıyım. Bu kadar geniş kapsamlı bir Eren 
Eyüboğlu sergisi açılmamıştı. Bundan sonra çeşitli sergiler olabilir ama 
şu an en yakın sergi büyük ihtimalle Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi 
olacak. Bir aksilik olmazsa İstanbul’da bir belediyenin sergi salonunda 
gerçekleşecek. Bir kopya verebilirim; sergi salonunun adı Bedri Rahmi 
olduğu için belediye ile bir ortaklaşa çalışmamız olacak. Ama tekrar 
söylemeliyim; CerModern’deki Eren Eyüboğlu Sergisi, Eren Hanım’ın 
vefatından sonra açılmış en geniş kapsamlı sergi olacak.

KÜLTÜR - SANAT

Eren Eyüboğlu Hakkında: 

Eren Eyüboğlu’nun Romanya’nın Yaş kentinde başlayan ve oradan 
Paris’e Andre Lhote’un atölyesine uzanan sanat eğitimi, 1931 
yılında şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ile karşılaşmasından 
sonra Türkiye’ye uzandı. 

Eren Eyüboğlu, yaşamı boyunca farklı teknikleri, farklı etkileri, 
birbirinden farklı formlara ve alanlara uygulayabilmiş bir 
sanatçıdır. Bu sergide sanatçının bu yenilikçi yönünü çok rahatlıkla 
görebileceksiniz. Anadolu’nun pek çok yerini gezen ve resimlerinde 
yarı soyut dışavurumcu denebilecek bir doğa görüşüyle, Anadolu 
insanını ve geleneksel yaşama dair konuları işleyene Eyüboğlu, 
yapıtlarında folklorik özellikleri plastik değerlerle bütünleştirmiş, 
süslemecilikten kaçınmış, portre ve figürlerinde ışık-gölge 
dağılımını bu kaygı doğrultusunda düzenlemiştir. 

Sergide sanatçıya ait seramik, karakalem, yağlıboya, suluboya, 
ve guaj boya eserlerin yanı sıra eskizler ve özel fotoğraflar da 
sergilenecek.
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Salt Beyoğlu’nda 30 Aralık’a kadar devam edecek olan “Evrenin Titreşen Işıkları” 
sergisi, evreni ve hakikati algılayışımızda geçmişten geleceğe olan dönüşümlere 
odaklanıyor. Adını, Cixin Liu’nun yazdığı bir bilimkurgu romanındaki pasajdan alan 
“Evrenin Titreşen Işıkları” sergisinde sanatçılar Raha Hamadeh, Anna Boghiguian, 
Navine g. Khan-Dossos ve Merve Ünsal Salt Beyoğlu binasını merkez olarak mekânı 
dinamik hale getiriyor ve bir gelecek tahayyülünü tartışmaya açıyor.

Evrenin Titreşen Işıkları
12 Eylül-30 Aralık
Salt Beyoğlu, İstanbul

Moda ve Portre alanında fotoğrafın usta ismi Horst P. 
Horst, kişisel sergisiyle ilk kez İstanbul’a geliyor. Yves Saint 
Laurent, Salvador Dali, Coco Chanel ve Emilio Pucci gibi 
modanın devleriyle çalışan, aynı zamanda sinema, tiyatro 
gibi alanlarda da fotoğraflarıyla 20. yüzyıl fotoğraf sanatının 
öncülerinden Horst’un portreler ve moda fotoğraflarından 
olan serileri sergide yer alacak. İstanbul Serisi fotoğrafları ise 
tüm dünyada ilk kez bu sergide konukların karşısına çıkacak.

Horst: Moda ve Portreler
13 Eylül-24 Kasım

Leica Gallery, İstanbul

Dünyada sanat ve tasarım alanında 20. yüzyılı şekillendirmiş ve çağa 
damgasını vurmuş olan Rus avangardının Türkiye’deki en kapsamlı 
sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluşuyor. Selanik 
Devlet Çağdaş Sanat Müzesi bünyesindeki Costakis Koleksiyonu, 
Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Avrupa’dan birçok seçkin 
koleksiyonundan toplamda 513 parçanın bulunduğu sergi, 1900’lerde 
dünyada gerçekleşen sanat etkinliklerine, sanat algısı ve yaratımlarına 
Rus Avangardı çerçevesinde derinlikli bir bakış imkânı sunuyor. 

Rus Avangardı: Sanat ve 
Tasarımla Geleceği Düşlemek
18 Ekim-1 Nisan 2019
Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul

SERGİ ve ETKİNLİK
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Geçtiğimiz senenin İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali’ne damga 
vuran yabancı oyunlardan birisi olan Seuls’ün yazarı ve oyuncusu 
Wajdi Mouawad, çağdaş Fransız tiyatrosunun ve tiyatro yazarlığının 
önce gelen isimlerinden biri. Fransa’da çok kereler sahnelenmiş 
başarılı eseri Kıyı (Littoral), Ayberk Erkay çevirisiyle bu sene 
Moda Sahnesi prodüksiyonu olarak ve Fransız Kültür Merkezi’nin 
katkılarıyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 

Kıyı 
2018-2019 Sezonu

Moda Sahnesi, Kadıköy, İstanbul

Usta oyuncu Haluk Bilginer’i Shakespeare’in Kral Lear’ında izliyoruz. Kadrosunun dinamizmi 
ve Muharrem Özcan’ın yaratıcı reji buluşlarıyla Kral Lear’a fantastik ve güncel bir bakış sunan 
oyunda, Bilginer’in performansı Lear’a benzersiz bir yorum katıyor. 

Kral Lear
2018-2019 Sezonu
Oyun Atölyesi, Kadıköy, İstanbul

Vasıf Öngören’in unutulmaz eseri, unutulmaz başrolüyle yeniden 
seyircisiyle buluşuyor. 1978’de İstanbul Şehir Tiyatroları’nda 
sahnelenen oyunda mutfağın hakimi Lütfü Usta’ya unutulmaz bir 
performansla hayat veren usta oyuncu Şener Şen, 40 yıl sonra aynı 
karakterle tiyatroseverlerin yüzünü güldürmeye devam edecek. 
DasDas bünyesindeki sahnelemede aynı zamanda oyunun 
yönetmenliğini de üstlenen Şen, yıllar sonra tiyatroya bu yoğun 
dönüşüyle seyircisinin heyecanını ve coşkusunu daha da artırıyor.

Zengin Mutfağı 
2018-2019 Sezonu

DasDas Sahne, Ataşehir, İstanbul 

SAHNE SANATLARI
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Valse isimli eseriyle, adını bilen ya da bilmeyen herkesin yüzünü gülümseten bir 
besteci olan Evgeny Grinko, uzun bir aradan sonra yeniden bir Türkiye turnesine 
çıkarak dinleyicileriyle buluşacak. İzmir, Ankara, Antalya, Mersin gibi büyükşehirlerde 
gerçekleşecek olan konserler serisiyle, huzur ve coşkuyu bir arada yaşatan masalsı 
besteleri Türkiye’nin dört bir yanına melodilerin rüzgârını taşıyacak.

Evgeny Grinko, Türkiye Turnesi
9-16 Aralık 2018
İzmir, Ankara, Antalya, Mersin

İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin 10. yılı, 27 Aralık’ta 
gerçekleştirilecek olan Fazıl Say resitaliyle kutlanacak. Dünyadaki en 
iyi piyanistlerden biri sayılan piyanistimiz Fazıl Say’ın vereceği resitalde 
hem Say’ın yeni eserleri hem de klasik eserlerden parçalar olacak.

Fazıl Say - Piyano Resitali
27 Aralık 2018

Adnan Saygun Sanat 
Merkezi, İzmir

Günümüzün adından bolca söz ettiren yaylı orkestralarından 
Scottish Ensemble bir diğer önemli isimle İstanbulseyircisiyle 
buluşmaya hazırlanıyor: Gabriela Montero. Piyano konusunda 

çağının önemli isimlerinden olan Montero’nun piyano ile 
doğaçlamanın sınırlarını zorlayan göz alıcı performansı ve Scottish 
Ensemble’ın katkısı olan eşsiz melodilerle dinleyicilerin unutulmaz 

bir akşam yaşayacağı şüphesiz.

Scottish Ensemble, Gabriela Montero
30 Kasım 2018

İş Sanat Kültür Merkezi, İstanbul

KONSER
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Altın Ev
SALMAN RUSHDIE
Can Yayınları

Salman Rushdie’nin, günümüzde Amerika’nın küresel dünyadaki konumunu, zengin 
bir göçmen aile hikâyesi üzerinden ele aldığı, satır aralarında ABD’nin güncel siyasal 
pozisyonuna dair fikirlerin hikâyeyi beslediği romanı Altın Ev, Can Yayınları’ndan çıkıyor. 
Obama’nın seçilmesinden Trump’a kadar geçen süreyle paralel bir hikâye zamanı 
oluşturan Rushdie, ABD ve dünya çapındaki kimlik meselelerine de genişçe yer veriyor.

Vehbi Koç Anlatıyor-Bir Derleme
KOLEKTİF
Yapı Kredi Yayınları

Koç Holding’in kurucusu, Türkiye iş dünyasında efsaneleşmiş bir isim olan Vehbi 
Koç’un daha önce yayımladığı “Hayat Hikâyem” ve “Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim” 
kitapları genişletilmiş içerikleriyle yeni bir derlemede bir araya getiriliyor. YKY Yayınları 
bünyesinde Gürel Tüzün’ün editörlüğünde hazırlanan kitap, Koç ailesinin geçmişten 
bugüne tarihini, Türkiye’nin tarihsel ve ekonomik arka planıyla beraber ele alan, her 
nesle hitap eden bir kaynak niteliği taşıyor.

Flanöz-Şehirde Yürüyen Kadınlar
LAUREN ELKİN
Nebula Kitap

Fransızcada aylaklık eden, başıboş dolaşan anlamlarında kullanılan flaneur (Flanör) 
kelimesi eril bir kelimedir. Lauren Elkin, literatüre bu kelimenin dişil versiyonunu 
flaneuse (flanöz) dahil ederken okuyucuyu Virginia Woolf, Agnes Varda, Joan Didion gibi 
isimlerin peşinden giden bir yola sokuyor. Flanöz - Şehirde Yürüyen Kadınlar kitabında, 
Paris’ten New York’a kadar birçok şehri ve bu şehirlerin sokaklarını flanözlerle beraber 
gezerken Elkin’in kendi gezi notları ve eleştiri yazıları da okuyucuya eşlik ediyor.

21.Yüzyıl İçin 21 Ders
YUVAL NOAH HARARİ
Kolektif Kitap

Sapiens ve Homo Deus ile geçtiğimiz yıllara damgasını vuran bir yazar olan Yuval Noah 
Harari’nin sabırsızlıkla beklenen ve yine Kolektif Kitap yayınlarından basılan son kitabı 
“21. Yüzyıl İçin 21 Ders” öncekiler gibi oldukça ses getireceğe benziyor. Dünya tarihi 
üzerine çalışan ve dersler veren Harari’nin insanlık tarihi ve biyoloji üzerine kaleme 
aldığı kitaplarından sonuncusu olan “21. Yüzyıl İçin 21 Ders”, günümüz teknolojilerine 
ve insanlık durumunun çağımızdaki yansımalarına, dönüşümlerine odaklanıyor.

NE OKUSAK?
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TRENDLER

Ovis Valiz
Havaalanlarının kalabalığında bavulunuzu taşımak bazen çok 
zor hâle gelir. Ovis’in akıllı valiziyle bırakın bavulunuz sizi takip 
etsin. Sizi belirli bir mesafeden sürekli takip eden, engellere 
göre yönlenebilen, uzaklaştığında telefonunuza uyarı ve konum 
gönderen bir bavul. Ovis’le neredeyse kendi başına seyahate 
çıkmaya hazır bir bavulunuz var. Ama korkmayın yönü, yeri ve 
aktif durumu tamamen sizin kontrolünüz altında. Bu bavul sizi 
gölgeniz gibi takip eden sadık yardımcınız.

Bavulunuz Sizin Gölgeniz

TECH GEÇERİM

Tarriss Jetsetter Dijital Bavul Ağırlık Ölçer
Havaalanlarında keyfinizi kaçırabilecek şeylerden biri 
bavulunuzun fazla ağırlığı sebebiyle ek ücret ödemektir. Peki 
bavulunuzu hassas bir biçimde ölçebilseydiniz her şey daha 
öngörülebilir ve sorunsuz olmaz mıydı? Tarriss’in yeni ürünü 
küçük boyutlarına rağmen çok büyük bir işlevi gerçekleştiriyor. 
Bavulunuza bağlayarak ölçüm yaptığınızda en doğru rakamı 
size gösterir ve son dakika sürprizlerinden sizi kurtarır.

Seyahat Etmenin 
Dayanılmaz Ağırlığı

WT2 Gerçek Zamanlı Çeviri Kulaklığı
Yeni bir ülkeye seyahat etmek aynı zamanda yeni bir dile 
de seyahat edersiniz. Bulunduğunuz her ülkenin dilini 
konuşamazsınız ama bilmediğiniz dillerde sohbet edebilirsiniz! 
WT2’nin gerçek zamanlı çeviri yapan, 10’dan fazla dil seçeneği 
sunan hands-free kulaklığıyla yeni bir kültüre, yeni bir dile çok 
daha hızlı adapte olacaksınız.

Bilmediğiniz Bir Dilde 
Sohbet Edin

Lewis N. Clark - Kapı Alarmı 
Seyahatinizde nerede konaklarsanız konaklayın güvenlik 
konusunda bir nebze huzursuz olanlardan mısınız? Lewis 
N. Clark’ın sensörlü kapı alarmı sizi tamamıyla rahatlatacak 
bir çözüm sunuyor. Kapınızın üzerine ya da pencerenize 
yerleştirerek kullanabileceğiniz alarmınız üst düzey sensör 
teknolojisiyle sesleri algılayabiliyor. Çıkabilecek bir gürültüde 
telefonunuza sinyal gönderen teknolojisiyle, sizi odada 
bıraktıklarınızla sürekli irtibat halinde tutuyor. Siz alarmınızı 
asıyorsunuz ve içiniz rahat bir şekilde odanızdan ayrılıyorsunuz. 
Güvende olmaya dair soru işaretlerinizi minimuma indiren 
Lewis N. Clark marka kapı alarmıyla her ayrıntı bilginiz dahilinde.

Gözünüz Arkada 
Kalmayacak
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Setur, rekabetin hız kesmediği turizm sektöründe global çapta bir oyuncu olma hedefinin adımlarından birini daha attı. 2017 yılından 
beri hazırlıkları süren Setur Ar-Ge Merkezi açıldı! Dijitalleşme ve inovasyon, çağımızda her sektörün olduğu gibi turizm gibi dinamik 
bir sektörün de olmazsa olmazları. Ar-Ge merkezimiz, teknolojik ilerleme ve uluslararası işbirlikleriyle faaliyet alanını genişletme 
hedefleriyle yalnızca Türkiye turizminde değil uluslararası arenada da söz sahibi olacak etkili ve kararlı bir vizyona sahip.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

SETUR AR-GE MERKEZİ AÇILDI! 

Setur Ar-Ge Merkezi, Duty Free ekibinin fikir önderliği ve KoçSistem 
işbirliği ile “İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama 
Sistemi” projesi ile Kategori Mağazacılığı Derneği Perakende 
Teknoloji Ödülleri – PE-TEK Teknoloji Ödülü’nü kazanarak açılışını 
taçlandırmış oldu.

Ödülü Setur Ar-Ge Merkezi’nden Erdal Şekerci, KoçSistem’den 
Orkun Kılıçlıoğlu, Hakan Ekşioğlu ve Çağrı Acarol ile birlikte, KMD 
Yönetim Kurulu Başkanı ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı 
Yenal Gökyıldırım ve Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Jones Lang 
LaSalle Türkiye Başkanı Avi Alkaş’tan aldı.

Duty Free personelinin vardiya programını mağazaların dönemsel 
ve saatten saate değişebilen müşteri yoğunluğuna göre otomatik 
ayarlayan bir yazılım uygulaması olan İşgücü Optimizasyonu 
ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi, Setur’un sadece İstanbul 
Sabiha Gökçen Duty Free mağazasındaki 367 personelinin 1 ay 
içerisindeki 37 vardiyasına uygulandı ve yoğun saatlerdeki ciroda 
ve personel hedeflerinde ortalamada %5’lik bir performans artışı 
sağladı.

AR-GE MERKEZİ’NE İLK ÖDÜL



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 MağazalarıHavalimanı 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 MağazalarExclusive Mağazalar
İstanbul - Atatürk Havalimanı 
 (+90) 212 465 31 50 Dış Hatlar Terminali

Deniz Limanı MağazalarıDeniz 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 MağazalarıSınır 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 MağazaDiplomatik Mağaza
Irak - Erbil  
 (+964) 0 750 144 64 04 Kuzey Irak - Erbil

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

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

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

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

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

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

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

YETKİLİ ACENTELER

AnkaraAnkara
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 

AntalyaAntalya
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 

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

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

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

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

EskişehirEskişehir
Moringa Tour Cumhuriye Mah. Cengiz Topel Cad. 32/B 
Tepebaşı Eskişehir  (0222) 202 00 85

GaziantepGaziantep
Follow Me Turizm Muammer Aksoy Bulv. No: 64/C 
Gaziantep  (0342) 338 94 94

GiresunGiresun
Çotanak Turizm Hacı Miktat Mah. Atatürk Bulv. 9/A Merkez, 
Giresun   (0454) 212 48 80

İstanbul (Anadolu Yakası)İstanbul (Anadolu Yakası)
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

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

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

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)İstanbul (Avrupa Yakası)
Bermuda Tours / Etiler Nispetiye Mah. Aytar Cad. Gürel Apt. 
No:35/C 1. Levent, İstanbul  (0212) 358 16 17 

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

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

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

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

My Moba Turizm / Mimaroba
Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Avm A Blok 
No:4 AB Büyükçekmece, İstanbul  (0212) 924 84 81

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

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

İzmitİzmit
Sedna Tur / Burda AVM Burda AVM Sanayi Mah. 
Ömer Türkçakal Blv. No:7 İzmit, Kocaeli
 (262) 502 10 10

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

KahramanmaraşKahramanmaraş
Döngel Turizm Trabzon Bulv. Menderes Mah. Mis Apt. Altı 
No:74/C Kahramanmaraş  (0344) 231 26 00

KayseriKayseri
Ally Go - Alice Turizm
Mimarsinan Mah. Murat Cad. Sosyal Tesis Apt. No: 45/a 
Kocasinan, Kayseri  (0352) 224 06 74 

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

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

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

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

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

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

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

INFO

MARİNALAR
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