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Ailesiyle
14 günde
devriâlem
yaptı!

 Okurumuz Mert Dilek, geçen sömestr

tatilinde ailesiyle birlikte çıktığı dünya
turunu HT Tatil okuyucuları için kaleme
aldı. 2 haftada 4 kıtada 7 şehir dolaşan
Dilek, “Başta korktuğumuz kadar
yorgunluk yaşamadık. Hiçbir zaman
aşırı yorulmadık, gittiğimiz her
destinasyonu hakkıyla yaşadık” diyor.

haberi sayfa 8

Mart ortasında
hava sıcaklığının
25 derecenin
altına inmediği
şehirler yaz
tatilinin gelmesini
bekleyemeyecekleri çağırıyor

Soğuk havalarda
sıcak yaz tatili!
YAZI GETİRDİK BİLE
HT Tatil olarak bu sayımızı bir sıcak
bir soğuk giden ‘dengesiz’ hava
şartlarından yakınıp yaz tatilini
iple çekenlere ayırdık. Yazarlarımız
dünyanın sımsıcak noktalarını gidip
görüp hem eğlenilebilecek, hem gezip
görülecek, hem de denize girilebilecek
yerlerini sizler için yazdılar.

GERİSİ SİZE KALMIŞ
Hava sıcaklığının 25 derecenin
altına düşmediği bu yerlerde
deniz kenarında sessiz sakin
kafa dinlemek de, tarihi eserleri
ziyaret edip farklı heyecanlara
yelken açmak da, sabahın
ilk saatlerine kadar özgürce dans
edip eğlenmek de size kalmış.

haberi

sayfa 3 - 4 - 5 - 8

Mevlânâ’nın kentine bir
gelen sonsuz aşkı tanıyor

 Dedeman Konya Genel Müdürü
Recep Altınok, tanıdıkça daha da
güzelleşen, Mevlânâ’nın şehrini
yazdı. Altınok, Beyşehir ve Ereğli’nin
yanı sıra Sille Köyü’nün mutlaka
görülmesi gerektiğini söylüyor.

 Altınok, cumartesi günleri sema
gösterilerinin yapıldığı şehirde
dünyanın en eski yerleşimlerinden
kabul edilen ve 50 dakika uzaklıkta
bulunan Çatalhöyük’e de mutlaka
gitmelerini öğütlüyor.

haberi sayfa 6

Yeni trend seyahat
kartı hediye etmek

 Türkiye’de tatil
alışkanlığının artmasını
fırsat bilen turizm
firmaları, müşteri
beklentilerine cevap
vermek için yeni fikirleri
hayata geçiriyorlar.

 Setur tarafından piyasaya
sürülen ve çok tutulan
hediye seyahat kartı,
müşterilerinin özel
günlerinde sevdiklerine
tatil hediye etmelerini
sağlıyor.

haberi sayfa 2
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NG ile Amazon ve
Tanzanya fırsatı
Yapı Kredi‘nin seyahat kartları Adios
ve Adios Premium, National Geographic
Channel işbirliği ile kart kullanıcılarına
Amazon ve Tanzanya’da 10’ar gün sürecek
unutulmaz bir tatil kazanma fırsatı sunuyor.
1 Mart-30 Nisan 2012 tarihleri arasında
World üye işyerlerinden 50 TL ve üzeri
alışveriş yapan Adios ve Adios Premium
kart sahipleri mayıs ayında yapılacak
çekilişe katılma hakkı yakalıyor.

Tatil ihtiyacını hediye
kartına sığdırdılar
Kart başına
1200 TL
yüklediler

Avantajlı uçak bileti
için son 2 gün!

Kart satışlarında
yıllara göre artış
yaşandığını anlatan
Setur Kurumsal İlişkiler
Direktörü Gökhan
Dedeoğlu, bireysel ve
kurumsal olarak
yaklaşık 6 bin adet
kart verdiklerini ve
7 milyon liranın
üzerinde ciro yaptıklarını belirtti. Dedeoğlu,
karta yüklenen tutar
ortalamasının 1200 TL
olarak gerçekleştiğini
de sözlerine ekledi.

Pegasus, güneşli günlerin hayallerini
kuranlara, güneş kadar sıcak bir
kampanya fırsatı sunuyor. 14 Mart
2012’ye kadar ‘www.flypgs.com’dan
bilet alacak Pegasus misafirleri, 1 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında yurtiçi fırsat
hatlarına 39.99 TL’den, yurtdışı fırsat
hatlarına 49.99 Euro’dan, Kıbrıs’a da
49.99 TL’den başlayan fiyatlarla uçacak.

Orbis, Raleigh’in
distribütörü oldu
2012 yılında 45 ayrı modelle boy
gösterecek Orbis Bisiklet, 100 bin adet
kapasite ve 500 bayisiyle müşterilerine hizmet
vermeye hazırlanıyor. Bir yandan Avrupa
pazarına 40 bin adet ihracat yapan Orbis,
125 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski bisiklet
markalarından biri olan İngiliz Raleigh
bisikletlerinin distribitörü de oldu. Raleigh
markası başta Leonardo Di Caprio olmak
üzere ünlülerin gözdesi olarak biliniyor.

Türkiye’de tatil alışkanlığının artmasıyla turizm firmalarının
hediye seyahat kartlarına talep de arttı. Kartlara ortalama
1200 TL yüklenirken, tatil tercihi de hediye sahibine bırakıldı
Tur şirketlerinin
müşterilerine yönelik hayata
geçirdiği hediye kart uygulaması, yıldan yıla tatile çıkan
misafir sayısı arttıkça özel
günlerin alternatif hediye
seçenekleri arasındaki yerini
aldı. Sadece Setur’un bu
hizmetinden 6 bin kişi
faydalanırken, kartlarına
ortalama 1200 TL yükleyerek
sevdiklerine yeni heyecanlar
hediye etti.

2 GÜNDE TESLİM
Hediye kartı uygulaması
doğum günü, evlilik
yıldönümü gibi özel günlerde
sıkça tercih edilirken,

kurumsal firmalar da
çalışanlarına motivasyon, ödül,
prim için kullanabiliyor veya
müşterileri için düzenledikleri
kampanyalarda ödül olarak
seyahat ödülü verebiliyor.
Kart ile birlikte paylaşılan
bilgilendirme mektubu talep
üzerine isme özel de
düzenlenebiliyor ve hediye
kartları sipariş verilen günü
takiben en geç 2 işgünü
içerisinde istenilen adrese
gönderilebiliyor.
Setur, Hediye Kart’ın
altyapısında Paro sistemini
kullanmış. Böylece hediye
sahibi kalan bakiyesini
internetten kontrol edebiliyor.

Yerli turist mavi yolculuğu sevdi!

Yurtiçinde ve yurtdışında
avantajlar sunan erken
rezervasyon sistemi mavi
yolculukta da uygulanırken,
gördüğü talep her yıl artıyor.
Jolly Tur’un 2 yıl önce
uygulamaya başladığı mavi

yolculukta erken rezervasyon
oranı bu yıl yüzde 25 artış
gösterdi. Özel yapım olan ve 30
kişiye kadar yolcu taşıyabilen
teknelerde turlar 3 gece ile 7 gece
arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl
1000’e yakın kişinin çıktığı mavi

yolculukta bu yıl 1250 kişi erken
rezervasyon yaptırdı. Tam
pansiyon uygulanan Mavi
Yolculuk’ta ortalama fiyat 4001500 TL arası değişiyor. Mavi
Yolculuk’ta erken rezervasyon
19 Mart’a kadar devam edecek.

yurtdışı

SERİN SULARA
ATLAMA
ZAMANI
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Dubai’yle özdeşleşmiş yapıları
görüp şehir turu attıktan sonra
elbette rotam plaj... Şubatın
ortasında, buz gibi ve karlı
İstanbul’dan sımsıcak Dubai’ye
gelmişim, dünyanın en ünlü
plajlarının olduğu yere...
Durur muyum! 7 kilometre
uzunluğundaki Jumeirah
Plajı’ndayım. Mevsim itibarıyla
kumlar kızgın olmasa da serin
sulara atlama vakti! Dubai’nin
en rağbet gören plajlarından
biri de Burj El Arab’ın yanındaki
halk plajı...Plajdaki görüntü
ilginç. Bikinili kadınlarla
feraceli kadınlar bir arada!
Gerçekten farklı bir atmosfer...

KIŞIN ORTASINDA CENNETİ YAŞAYIN

Dubai
DUBAI

Esra BOĞAZLIYAN

B

Şubatın ortasında, buz gibi ve kârlı İstanbul’dan
sımsıcak Dubai’ye gelmişim, dünyanın en ünlü
plajlarının olduğu yere... Durur muyum! 7 kilometre
uzunluğundaki Jumeirah Plajı’ndayım. Mevsim
itibarıyla kumlar kızgın olmasa da serin sulara
atlama vakti! Gerçi su da pek serin değilmiş ama…

oşuna buraya
lüksün,
ihtişamın
şehri
dememişler...
Havaalanından
çıktığım andan itibaren
Dubai’yle ilgili tüm bu
tanımlamaların
doğruluğuna şahit
oluyorum. Bir gösteriş,
bir şatafat... Göğe
doğru yükselen hepsi birbirinden
ilginç mimari özelliklere sahip
plazaların hangi birine bakacağımı
şaşırıyorum. 7 şeritli otoyollarda
dünyanın en pahalı arabalarının
arasındayım. Sağım solum, önüm
arkam gökdelen... En yüksek, en sıra
dışı, en pahalı, en konforlu kuleler...
Burası ‘en’lerin diyarı... Burası, çölün
ortasında yaratılmış bir vaha...

ÇÖLDE SAFARİ VE BEDEVİ
ÇADIRINDA EĞLENCELİ GECE
Şehri gezdim, güneşin,
denizin tadını çıkardım. Şimdi
doğru çöle... Dubai’nin çöl
safarisi meşhur malum... Çöl
safarisi düzenleyen turların
cipleri, biz maceraperestleri
almak için geliyor otelimize...
Bizim ‘Habibi’ diye
seslendiğimiz bir bedevi
kullanıyor cipi... Otoyolda
yaklaşık 45-50 dakika gittikten
sonra kıpkırmızı kumlar
karşımızda. İşte o filmlerde
gördüğümüz uçsuz bucaksız
çöldeyiz. Safari konvoyuyla
buluştuktan sonra aksiyon
başlıyor... Şoförümüz yüksek
kum tepelerinin üstüne hızla
çıkıyor, sonra o tepenin
üzerinden kayarak, tozu
dumanı birbirine katarak bir
iniyor ki insanın içi dışına
çıkıyor. Korkanlar, bağıranlar,
‘Yeter artık’ diye çığlık
atanlar... Ama bedevi
durmuyor. Heyecanı,

Dillere destan alışveriş cenneti
Ertesi gün tabii ki soluğu
Dubai Mall’da alıyorum.
Alışveriş cennetine gelmişken
AVM’leri gezmemek olmaz tabii...
Burası öyle büyük ki, bütün gün
çıkamıyorum doğal olarak.
Ama Dubai Mall bir alışveriş
merkezinden çok öte...
Paranın nelere kadir olduğunu
gösteren bir medeniyet...

CENNETİN YERYÜZÜNDEKİ
YANSIMASI
Hani Dubai için söylenen bir söz
var ya ‘Cennetin yeryüzündeki
yansıması’ diye... ‘İşte okyanusun
ortasına kurulmuş yapay Palmiye
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Restoranlar harika... Hangi mutfağı
isterseniz sayısız seçeneğiniz var...
Restoranların hemen önünde de
muhteşem, devasa bir havuz. Bir
yanınızda dünyanın en yüksek
binası Burj Khalifa, önünüzde
su gösterilerinin yapıldığı havuz,
daha ne ister insan...

Adası’na geldiğimde bu tanımlamanın hiç de abartılı olmadığını anlıyorum. Kıyıya 5-6 kilometre uzakta inşa
edilen 1060 küçük evden oluşan
Palmiye Adası, lüksün dorukları...
Lüks demişken, tabii ki Palmiye
Adası’ndaki Atlantis Otel’den
bahsetmek gerekir hemen...
Dünyanın ilk 100 yıldızlı oteli

adrenalini daha da artırıyor.
Bir de müziği son sesine kadar
açıyor... Arap ezgileri
eşliğinde cipimiz kumlarda
dans ediyor... Kum
tepelerinde öyle bir gidişimiz
var ki devrildik devrileceğiz.
Biz ne kadar tedirginsek
şoförümüz de o kadar cool...
Öyle sakin ki cipi yan yatmış,
tek elle kullanıyor. ‘Merak

DUBAİ PAKET
TUR FİYATLARI
Şirket
Jollytur
Prontotur
Etstur
WTS tur
Vip Turizm

Süre

Fiyat

3 gece 399 Euro
3 gece 469 Euro
3 gece 419 Euro
3 gece 495 Euro
5 gece 1357 Euro
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unvanını alan Atlantis’te hayal
gücünün sınırları zorlanıyor. Güney
Pasifik’in eşsiz denizaltı manzarası
eşliğinde uyuma fikri çok heyecan
verici. Tabii bir gece için verecek
binlerce dolarınız varsa...

OTELDE GONDOLLA GEZİNTİ
Ve işte dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli

etmeyin, biz özel eğitim
aldık, bu işin ustasıyız’ diyor.
Mide bulantıları ve baş
dönmeleriyle geçen bir saatin
ardından macera bitiyor.
Ciplerden inip gün batımını
izliyoruz. Çölde gün batımı
müthiş... Görülmeye değer...
Sonra bedevi çadırındayız...
Yemeğin ardından ışık ve
dans gösterisini izliyoruz...

Burj El Arab’ın önündeyim.
Dubai’nin simgesi olan otel,
karadan 300 metre uzaklıkta,
çelikten ve camdan yapılmış ve
yelken şeklinde. Ama bu otel beni
gece daha çok etkiliyor. Zira öyle bir
ışıklandırılmış ki hayran kalmamak
mümkün değil. Burj el Arab’ın bir de
Madinat Jumeirah’ın kanalında
gece gondolla gezerken bir
görüntüsü var ki olağanüstü...
Madem Madinat Jumeirah’tan söz
ettim o zaman bu şahane otelin
detaylarını da anlatayım. Otel
dediğime bakmayın aslında burası
başka bir dünya... Bir nevi Venedik.
Yapay su kanalının üzerine
kurulmuş bu otel. Ve o kanalda, tıpkı
Venedik’te olduğu gibi gondollarla
gezebiliyorsunuz. Tabii bu gezinti
gece çok ama çok daha keyifli.
Çünkü ışıklandırma inanılmaz...
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Güneş nerede
biz oradayız!

yurtdışı

Endonezya - Bali

Kumsallar ve
adalar bu güneşli
günde sizi bekler
Dünyanın en büyük takımada
devleti olarak bilinen
Endonezya’nın adı tatil ile
bütünleşmiş beldesi Bali hem
eşsiz kumsalları hem de
adalarıyla tatil severleri bekliyor.
Acentelerin turlarında Batu
Bulan’da Barong dansını
izlendikten sonra Endonezya’nın
milli kültürü olarak UNESCO
tarafından onaylanmış batik
O
el işçiliğinin yapıldığı atölye
29
geziliyor,
ardından gümüş el
ENDONEZYA
sanatlarıyla meşhur Celuk Köyü
ve ahşap oymacılığıyla ünlü Mas
Köyü ziyaret ediliyor. Devamında
Kintamani bölgesinde Volkanik Batur Dağı
ve gölü manzarasında hoşça zaman
geçirilebiliniyor. Bali Adaları’nda bulunan
lüks otellerin çevresinde çok sayıda
eğlence
mekânı ile
Endonezya'da 24
Şirket
Süre
Fiyat
saat süren
bir eğlence
More Travel 5 gece 1290 Euro
kültürüyle
WTS
7 gece 995 Euro
tanışmak
Peninsula
7 gece 1399 Euro
mümkün.
Bali Adaları’nda dağcılık, sörf, dalış gibi
doğa etkinlikleri de yapılabiliyor.

Oldukça soğuk geçen
bir kış mevsiminin
ardından bahar kapımıza
dayandı diye düşünsek de
hâlâ haziran itibarıyla
başlayacak tatili düşünmek
için henüz çok erken.
Kalıcı sıcak havaların
gelmesine daha 3 ay varken, bir karlı bir
yağmurlu geçen mart ayı güneşli bir
şehirde güzel bir tatil kaçamağı için fırsat
olabilir. Akıp giden zamana kısa bir tatil
molası sıkıştırmak için yurtdışında birçok
seçenek mevcut. Biz de mart ile nisan ayları
boyunca yazı çok özleyenler için seyahat
acentelerinin tur programlarını inceledik.

Maldivler

Karpostal
tatili herkesi
kıskandıracak
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Issız adacıklar, mercan
kayalıklarında açmış rengârenk
çiçeklerin bir fon görüntüsü
O
oluşturduğu, sonsuzlukla
30
eşanlamlı Maldivler’de deniz
MALDİVLER
ve kumsalın keyfini çıkarıp,
düzenlenen çevre gezilerine
katılmak mümkün. Hint Okyanusu'nda, Sri
Lanka'nın güney batısında bulunan
Maldivler’deki 1190 adadan sadece yaklaşık
200’ü kadarında yaşam bulunurken, yaklaşık
50 tanesinde de turistik amaçlı oteller
bulunuyor. Gidilen turlarda bu otellerde
kalınıyor. Maldivler’e ulaşım da son derece
ilginç. Na Havayolları’yla başkent Male
Adası’na inildikten sonra buradan otellere ve
diğer adalara ulaşım deniz uçağı, hızlı bot ve
teknelerle yapılıyor. Konaklama yerine
gidilince ise sonsuz maviliğe doyulması ve
geri dönüş
yolculuğu
zamanının
gelmemesi
Şirket
Süre
Fiyat
için dua
edilecek bir
Cafetur
6 gece 1749 Euro
ortamla baş
ETS
4 gece 1749 Euro
başa
Tatilsepeti 8 gece 1559 Euro
kalınıyor.

Tayland - Bangkok - Pattaya

Buda heykelinin
gölgesinde,
eğlenceli bir tatil

PAKET TUR
FİYATLARI

Mısır

Devrimin izleri silinirken…
yıllarda yıldızı
Son devrim
parlayan tatil
hareketleri
kenti de mevcut.
nedeniyle oldukça
Kahire şehir
sıkıntılar
Şirket
Süre
Fiyat
gezisinde Keops
geçirmesine
ETS
7 gece 1199 Euro Piramidi,
rağmen Mısır,
güneşli bir
Gezigen
5 gece 266 Euro etrafındaki
piramitler, Sfenks,
havayla baş başa
kalınabilecek bir başka destinasyon Kral Kefren’in mabedi keşif
durakları arasında sayılabilir. Bu
olarak karşımıza çıkıyor. Binlerce
gezinin ardından yerel bir
yıllık geçmişi bulunan Nil Nehri
restoranda öğle yemeği yedikten
kıyısındaki Kahire’nin yanı sıra
sonra, Mısır Müzesi’ne geçiliyor.
Luxor ve Aswan gibi önemli
Daha sonra Luxor'a uçuluyor ve
kentleri bulunan Mısır’ın aynı
“Nil’in Batı Yakası” gezisi başlıyor.
zamanda Şarm El Şeyh gibi son

PAKET TUR
FİYATLARI

Krallar Vadisi'nde 3 kral mezarı
görüldükten sonra Memnon Anıt
Heykelleri, Hatchepsut Tapınağı
geziliyor. Ertesi gün Nil'in doğu
yakasına geçilerek Karnak ve Luxor
tapınakları da ziyaret ediliyor.
Eğlence öncelikli bir tatil
isteyenlerin ise mükemmel plajları,
eğlence hayatı, Kızıldeniz'in berrak
suyu ve rengârenk mercan
balıklarının arasında yüzmenin
keyfiyle son dönemlerin en gözde
tatil şehirleri arasında yer alan
Şarm El Şeyh’e özel bir tur
düzenlemeleri gerekiyor.

Vietnam

UZAK KÜLTÜRLERİN BEŞİĞİNDE
HEM DENİZ HEM TARİH KEYFİ
Vietnam’ın en kuzeyinde,
Çin sınırına çok yakın bir
noktada bulunan başkent
Hanoi yerli ve yabancı turist
gruplarını ağırlayan bir yer
olarak biliniyor. Fransız
koloni döneminden kalma
birbirini dik kesen 36 küçük
caddelerden oluşan Eski
Mahalle, İpek Caddesi, Kağıt
Caddesi, Ayakkabı Caddesi,

PAKET TUR
FİYATLARI
Şirket

PAKET TUR
FİYATLARI

Süre

Fiyat

ETS
6 gece 1599 Euro
Golden Bay 11 gece 2399 Euro
Anıtur
9 gece 2199 Euro

Bronz Caddesi ve Pagoda
merkezde görülecek

yerlerden bazıları olarak
dikkat çekiyor. Bir başka
gün ise UNESCO tarafından
koruma altına alınmış
dünyada benzeri olmayan,
3000 adet minik adacıktan
oluşmuş Halong Bay
geziliyor. Gezinin çoğunda
güzel bir havada dinlenip,
denizden faydalanmak da
mümkün oluyor.
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Bitmeyen gecelerin şehri
Yazın favorisi
üstü açık Sky Bar

Tarihi zenginliğinin ötesinde Beyrut gece
hayatının da yükselen markası. İstanbul’a
2 saatlik uçak mesafesinde olan Beyrut’ta bir
mekânda 15 farklı grubu canlı dinleyebilir ya da
küçük sokak barlarında eğlenceye katılabilirsiniz

Beyrut’un en ünlü gece kulübü İstanbul’daki Reina ayarında olan Sky Bar. Palm
Beach Oteli’nin terasında yer alan ve üstü açık olan kulüp 2003’te açılmış. Deniz
manzaralı kulüpte farklı yüksekliklerde platformlar yapılmış, farklı yükseklikler
hem nefes almayı, hem herkesi hem de manzarayı rahatça görebilmeyi sağlıyor.

1

PAKET TUR
FİYATLARI

Wat Traimit
Tapınağı

Başkent Bangkok ile Pattaya şehirlerinin
birlikte gezilebildiği bu tur da en dikkat
çekici tatil seçeneklerinin başında geliyor.
Bangkok'ta 46 metre uzunluğu ve 15 metre
yüksekliğiyle dünyaca ünlü Yatan Buda
Heykeli, Oturan Buda Heykeli, stupa'lar
(mezar taşları), masaj okulu bulunan
Kraliyet Tapınağı Wat Pho ve içinde 5.5 ton
ağırlığında
altın budha
heykeli
bulunan
Şirket
Süre
Fiyat
Wat Traimit
Tapınağı
Jolly
6 gece 899 Euro
gezilebiliyor. Anıtur
6 gece 799 Euro
165
Prontotour 6 gece 699 Euro
kilometre
uzaklıktaki Pattaya’ya geçildiğinde ise sessiz
ve sakin bir ortamda güneşle baş başa
kalmanın tadı çıkıyor. Pattaya’da timsah
çiftliği, kabare Alcazar, Mercan Adası,
Nong Nooch Tropik Bahçe ve Fil Safarisi
gezisine katılmak da mümkün.
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‘Leila yine salınacak’
Gemmayzeh’deki kafelerden bir tanesi de Kahwet
Leila. Geleneksel Lübnan mutfağının bulunduğu
Leila’nın dekorasyonunda Lübnan tarihinden izler var.
Mönünün arkasında da ‘Beyrut’un Beyrut olduğu
günlere’ özlem var. Mekânı tanıtan yazı ‘Leila’nın
süslenip yeniden sokaklarda neşeyle dolaşacağı,
komşuların toplanıp nargile içeceği ve Beyrut’un
huzura yeniden kavuşacağı’ günleri dile getirmiş.

BEYRUT PAKET
TUR FİYATLARI
Şirket
Vip Turizm
Cafetur
Jollytur
Prontotur
Etstur

Süre

Fiyat

3 gece
3 gece
3 gece
3 gece
3 gece

457 Euro
399 Euro
479 Euro
499 Euro
399 Euro

960’lar ve
1970’lerde
klişe
deyimle
‘Doğu’nun
Paris’i’ olan
Beyrut,
Ortadoğu’nun
şüphesiz en ilgi
çekici şehirlerinden biri.
Tarihi zenginliklerinin
yanı sıra Beyrut’un
gözden kaçırılmaması
gereken bir diğer unsuru
da Beyrut gece hayatı.
Beyrut’ta hem uzak
hem de yakın tarihin
inanılmaz izlerini bir
kenara bırakıp sadece
gece hayatına
odaklanırsanız bile
onlarca farklı tarz bulmak
mümkün. Gece hayatında
iki semt öne çıkıyor:
Hamra ve Gemmayzeh.
Her iki semtte de sokak
aralarında bahçeli kafe
ve barlar var. Hamra’da
daha çok 3 ve 4 yıldızlı
oteller yoğunlaşırken,
Gemmayzeh’de ise
ağırlıklı olarak daha yeni
kafe ve barlar yer alıyor.

sahneye karşı dizilmiş
masalar ve localar
bulunuyor. Saat 23.00’ten
itibaren canlı müzik
başlıyor. Cazdan şansona,
blues’dan rock’a ve tabii
ki Arap müziğine kadar
DURMAK YOK
geniş bir yelpazede 15’e
DANS VAR!
yakın sanatçı ve grup
canlı performans
İçeri doğru uzanan
sergiliyor. Müzik
küçük barlarda bile bar
yelpazesi tabii ki ‘sakin’
standının üzerine çıkmış
dans eden Beyrutlu kız ve kategorisinden ‘oynama’
kategorisine doğru
erkekleri görmek çok
hızla ilerliyor. Al
olası. Tabii buralar
Mandaloun ilerleyen
ısınma turları. Gece
saatlerde tepeden
hayatının esas
yağan balonlar,
hareketlendiği
köpükler ve ışık
mekânlar ise
gösterileri gibi
kulüpler. Beyrut’ta
sürprizler de
ancak otomobil
sunuyor. Kabare
fuarlarında
tipi eğlence sunan
görebileceğiniz
kulüplerden bir
cinsten arabaların
diğeri de Music
yoğunlaştığı bir
O
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Hall. 2003 yılında
sokak varsa (ki onlar
tahmin edilenden
BEYRUT açılan Music Hall
eski bir sinemadan
çok yoğunlaşıyorlar)
dönüştürülmüş. Sonuçta
bilin ki orada ünlü bir
Beyrut’ta gece hayatının
gece kulübü var.
sabaha kadar sürdüğünü
Bunlardan bir tanesi
eklemek de herhalde
Al Mandaloun. Mekânda
artık şaşırtıcı olmaz.
yüksek platformda bir
Her iki semtte de
gece hayatı
hareketli. Barlar
saat 22.00’den
itibaren tıklım
tıklım dolu.

6

yurtdışı
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Tanıdıkça sıcaklaşıyor

KONYA
Hani bazı insanlar vardır kendini size
biraz geç açar. Başta çok sıcak değil
gibi gelir fakat tanıdıkça ve zaman
geçtikçe hiç bozulmamak üzere
çok güçlü ve köklü bir dostluk çıkar
ortaya. Madenlerin değerlerini toprak
altında kalma zamanlarına borçlu
olduğu gibi, sırların şehri Konya da
zamanla, tanıdıkça ve aradıkça daha
da güzelleşen ve insanın gönlüne
yerleşen eşsiz bir kent...

K

onya
turunuza
dünyanın en
eski yerleşim
yerlerinden
biriyle başlayabilirsiniz.
Eğer zaman konusunda
biraz esnekseniz mutlaka
Çatalhöyük görülmesi
RECEP ALTINOK
gereken bir yer. İçerisinde
gezilebilen Dünya’nın en
Dedeman
büyük neolitik kenti Çatalhöyük, Konya
Konya’nın Çumra İlçesi’nde
Otel Müdürü
bulunuyor. Konya merkezine
arabayla yaklaşık 50 dakikalık mesafede.
Konya Türkiye’nin yüzölçümü en büyük
şehri olması dolayısıyla, birçok ilçeyi
içinde barındırıyor. Bunlardan biri
kirazıyla meşhur Akşehir. Kültürümüzün
sempatik değeri Nasrettin Hoca’nın
türbesini ziyaret etmek için bile Akşehir‘e
gitmeye değer. Türkiye’nin en büyük
tatlısu gölünün kıyısına kurulmuş
Beyşehir ise ayrı bir cennet.
1200’lü yıllarda yapılan Eşrefoğlu Camii,
Semerkand ve Buhara’daki ahşap direkli
camilerin Türkiye’deki tek örneği
durumunda. Kalem işçiliği ile süslenmiş
ahşap mimarisi, kündekari tekniği ile
yudumlarken tereyağlı sosla hazırlanmış
yapılmış minberi ve çinili mihrabı ile
alabalığınızın keyfine varabilirsiniz.
insanı büyüleyen bir yapısı var. Beyşehir’e
Selçuklu merkez ilçesine bağlı ve şehir
gitmişken antika dükkânlarına
merkezine 15 dakikalık mesafede bulunan
uğranılabilir. Eğer büyük depolarına da
Sille Köyü’nü gezdiğinizde ileride şunu
gitme şansı bulabilirseniz binlerce
söyleme hakkını cebinize koymuş
antikanın ve etnoğrafik eserin bir arada
oluyorsunuz. “Ben daha burası meşhur
olduğuna kesinlikle çok şaşıracaksınız.
olmadan önce gezmiştim”. Oyma kaya
mabetler, şapeller ve Aya Elenia Kilisesi,
SİLLE KÖYÜNDE ZAMAN
tarihi
hamamlar, çeşmeler, köprüler ve
ÇOKTAN DURMUŞ

TATİLİN
AKTÖRLERİ
YAZIYOR

Eşrefoğlu Camii

daha nice güzel yapı henüz meşhur
olmamanın rahatlığı içerisinde sizleri
bekliyor olacak. Hıristiyan ve
Müslümanlar uzunca bir dönem birlikte
yaşamışlar Sille’de. Kanıtlarını güzel Sille
sokaklarında dolaşırken duvara her iki
kültürün alfabesiyle yazılmış ortak kaya
levhalar fısıldıyor sizlere. Sille’ye
gitmişken muhakkak sevdiklerinize mum
hediye alın. Tarihi camileri kadar kiliseleri
ile de çok önemli bir kültür hazinesi
Birde Ereğli var elbet. Ereğli’de de İvriz.
Sille’de, hâlâ yaşayan mumculuğun
İvriz kaynağına ev sahipliği yaptığı buz
nereden geldiğini anlamak çok
gibi akan ırmağı, Hitit kaya anıtı ve
kolay oluyor. Belediyenin
birbirinden güzel restoranları ile
işlettiği Sille Café nargilenizi
çok farklı bir kültürü temsil
Konya’ya İstanbul’dan THY ve Pegasus havayollarının gidiş geliş toplam
içip sıcak çayınızı
ediyor. Irmak boyunca
12 seferi var. Ankara Konya hızlı tren gidiş geliş 10 seferle hizmete başlamış
yudumlayacağınız çok
sıralanmış restoranların
bulunmakta ve yaklaşık 1.5 - 2 saatte çok konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz.
otantik bir mekân.
birinde içkinizi

SUYU İÇMEDEN ÖNCE
BARDAĞI ÖPÜYORLAR
Konya merkezin tüm
çevreyolu girişleri çok bakımlı
ve temiz. Bir imparatorluğa
başkentlik yapmış olmasının
sorumluluğunu hâlâ üzerinde
yaşıyor gibi bir hali var.
Karatay Medresesi, İnce
Minare Müzesi ve Alaaddin
Camii birbirine yürüme
mesafesinde olan ve yarım
günde gezebileceğiniz yerler.
Öğle yemeğini yerel bir tatla
taçlandırmak isterseniz Tiritçi

Mithat veya Mengüç
Sokak’taki Somatçı Restaurant
çok iyi iki seçim. Somatçı,
tarihi bir Konya evinde hizmet
veriyor ve Mevlevi yemek
kültürünü çok rafine bir
şekilde sunuyor. Mevlevilikte
yemek ritüelleri de çok
önemli. Kaşığı ters çevrilmiş
veya bardağındaki suyu
içmeden önce bardağı öpen
birilerini görürseniz bilin ki
bir Mevlevi ile berabersiniz.

HEM TREN HEM DE
UÇAKLA ULAŞIM MÜMKÜN

Her cumartesi
semaya
dönüyorlar
Sema başlı başına bir olay. Bu
ayini izleyip de etkilenmeyen
yoktur sanırım. Her detayı ayrı
bir anlam. Gecenin gündüze,
gündüzün geceye dönüşü.
Güneş sistemi, ölüm ve doğum.
Tüm döngüselliği temsil ediyor
Sema… Her Cumartesi akşamı
bu ayin-i şerifi ücretsiz olarak
hemen Mevlana Müzesi yanında
bulunan Mevlana Kültür
Merkezinde izleyebiliyorsunuz.
7-17 Aralık Şeb-i Arus dönemide
Hazreti Mevlana’nın ölüm, yani
kendi ifadesi ile düğün gecesi
yıldönümü olduğundan ayrı bir
öneme sahip. Nasılki yeni doğan
bebek bir alemde ölür fakat
Dünya’ya doğmuştur ve bu bir
kutlamadır. Aslında ağlamak
yersizdir. Bu alemin bizler için
bitimide aslında başka bir
alemde doğmak olduğunu
ifade eder Pir.

Çatalhöyük

KEÇECİ CELALETTİN
BABA SİZİ BEKLİYOR
Hangi amaçla olursa olsun
Konya’ya gelip de Hazreti
Pir’in dergâhına uğramadan
olmaz elbet. Yeşil çinili türbesi
her görüşte insanı etkiliyor.
Mevlânâ Müzesi’nin çok
yoğun bir enerjisinin olduğunu
hemen hissediyorsunuz.
Zerafet ve inceliğin yolu
Mevlevilik dendiğinde birçok
sanat aynı anda anılıyor zaten.
Musiki, edebiyat, hat, ebru,
raks, keçe… Geçen yıl restore
edilen derviş hücrelerinde
sergilenen Şems-i Tebrizi’nin
başına taktığı keçe serpuşun
formu sizi çok şaşırtacak.
Mevlânâ Müzesi her gün
09.00-17.00 saatleri arasında
açık. Mevlânâ Müzesi çıkışında

yer alan Keçeci Celalettin
Baba’ya uğramanızı tavsiye
ederim. Bir Mevlevi olan
Celalettin Baba bu kültürün
çok iyi bir temsilcisi. Eğer
türbeyi ve çevreyi gezerken
profesyonel rehber eşliğinde
dolaşmak ve detaylara daha
hâkim olmak isterseniz,
Mevlânâ Caddesi’nde yer alan
Selene Turizm ile iletişime
geçilebilir. Mevlânâ Caddesi’ni
dolaşırken her bütçeye uygun
hediye bulmanız mümkün.
Konya’ya ve Mevleviliğe
ait daha kalıcı ve değerli
hediye almak isteyenler için
Mevlânâ Caddesi’nde bulunan
büyük sarraf dükkânlarına
uğramalarını tavsiye ediyorum.

Okurumuz Mert Dilek’in yazısının geniş içeriği

www.httatil.com’da…

Yıl: 2 Sayı: 17

14 günde devri-alem!
Genç okurumuz Mert Dilek, sömestr tatilinde
ailesiyle çıktığı 2 haftalık dünya turunu yazdı.
Kısa zamanda 4 kıtada 7 şehir dolaşmalarının
başta gözünü korkuttuğunu yazan Dilek,
“Dünya turumuz bitince tüm bu endişelerimizin
boşuna olduğunu anlamış olduk. Hiçbir zaman
aşırı yorulmamıştık, üstelik gittiğimiz her
destinasyonu hakkıyla yaşamıştık” diyor.

1- New York

“2 hafta, 4 kıta ve
7 şehir. Kime bahsetsek bu
sömestr tatili planımızdan,
herkesin yüzünde önce bir
inanmama, sonra bir
şaşkınlık, sonra da acıma
beliriyordu. Yoğun okul
temposundan kurtulmamız gereken bu
iki haftayı neden bir yerden diğerine koşa koşa
geçiriyorduk ki? Gerekçemiz basitti: Küçük bir
dünya turu yapmak. Doğru destinasyonlar
doğru sıraya konulursa, pekâlâ gerçekleşebilirdi
bu çılgınlık. Nitekim gerçekleşti de...

‘Hiçbir zaman aşırı yorulmadık
“İstanbul’a döndüğümüzde her ne kadar çok yorgun
olmuş olsak da, iki hafta içerisinde 7 farklı şehir görmüş,
7 farklı kültür tanımış, 7 farklı iklim yaşamış ve 52 bin
kilometre mesafe kat etmiş olmak hepimizi çok mutlu
etmişti. Sonuçta bu da bir tatildi ve her tatilde olduğu
gibi, bu çılgınlıkta da huzuru ve dinlenceyi bulabilmiştik...”

İLK DURAK NEW YORK

2- San Francisco
“İkinci durağımız San Francisco’ya
akşam vardık, ertesi gün, güne şehir
turuyla başladık. Şehir turunda
sırasıyla San Francisco’nun simge
noktaları olan Twin Peaks, Fairmont
Hotel, Civic Hall, Opera Hall,
Chinatown, Cliff House, Golden Gate
Park ve Palace of Fine Arts’ı gezdik.
Palace of Fine Arts’dan ayrıldıktan
sonra San Francisco denince ilk akla
gelenlerden olan kırmızı Golden Gate
Bridge’den geçerek şehrin karşı
tarafındaki Sausalito semtine geldik.
Daha sonra bindiğimiz tramvay, San
Francisco’nun çok dik yokuşlarından
inip çıkarak bizleri tüm dünya markalarının bulunduğu ünlü alışveriş
meydanı Union Square’a kadar götürdü. Birkaç saat Union Square’da
dolanıp alışveriş yaptıktan sonra akşam ertesi gün de, sabahın erken
saatlerinde Hawaii için San Francisco’dan ayrıldık.”

İstanbul’dan Lufthansa ile Frankfurt aktarmalı
olarak yaptığımız yolculuktan sonra New York’a
vardık. Şehre vardığımızda akşamüstüydü, biz de
Lexington Avenue’deki W Oteli’ne yerleştikten
sonra hemen dışarı çıktık. Fifth Avenue ve
Madison Avenue’de kısaca dolaştıktan sonra
Rockefeller Center’a gidip, hemen civardaki ünlü
Magnolia Bakery’ye doğru yöneldik. Ertesi gün,
güne müze gezileriyle başladık. Önce
Metropolitan Müzesi’ne gittik, müzenin kalıcı
koleksiyonunun en önemli parçalarını
inceledikten sonra da rotamızı The Museum of
Modern Art, veya daha
yaygın olarak bilinen adıyla
MoMA’ya çevirdik. Burada
da zamanımız kısıtlı olduğu
için sadece müzenin
simgesi haline gelmiş
eserleri görme şansımız
oldu. Ardından SoHo, Fifth
Avenue ve Madison
Avenue’de dolaşıp alışveriş
yaptık. New York’daki son
günümüzdeyse de sabah saatlerinde Empire
States Building’e doğru yola çıktık. Sonra ikinci
durak için havaalanı yoluna koyulduk.”

5- Sydney

6- Bali

“Sıra Sydney’deydi! Sydney’deki
otelimiz The Westin Sydney’e
vardığımızda akşamüstü olmuştu. Ertesi
güne erkenden, şehir turuyla başladık.
Şehrin en eski yerleşim yeri olan The
Rocks bölgesinden geçerek Sydney
Harbour Bridge’in yakınlarına gittik.
Buradan dünyaca ünlü Sidney Opera
Binası’na geçtik ve Opera Binası’nın
kendi düzenlediği, kompleksin içinin ve
salonların gezdirildiği 1 saatlik tura katıldık. Opera
Binası’nın “çatı”larından birinin altında dünyaca ünlü
Wagyu etini yeme imkânını da bulduk.“

Sydney’den ertesi
sabah erkenden ayrıldık
ve bir anda kendimizi
Bali’de buluverdik. Gece
vakti vardığımız Bali’de
hemen otelimiz St. Regis
Bali’ye gittik. Bali’ye
temel gitme amacımız
adayı ve ada kültürünü
O
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tanımaktan ziyade bir
deniz-kum-güneş tatili
BALİ
yapmak olduğundan
Bali’de kaldığımız süre
boyunca otelden sadece bir kereliğine
ayrıldık. Bunun dışında 2 günümüzü
otelde, önceki günlerin yorgunluğunu
üstümüzden atıp dinlenerek geçirdik.
St. Regis Bali aslında başlıbaşına bir
yazı konusu. 2 yıl önce açılmış olan
otel, çok büyük bir araziye yayılmış
ve odalarının çoğunluğu bireysel
villalardan oluşuyor. Daha sonra Bali
Collection adlı alışveriş kompleksine
gitmek için ayrıldık. Restoran,
kafe ve mağazaların olduğu bu
kompleks Bali sosyal yaşantısının
can damarı niteliğindeymiş.”

3- Hawaii Adası-Honolulu

26

O

HAWAİ

“Hawaii Adalarından
biri olan Oahu Adası’nın
başkenti Honolulu’ya
vardığımızda çok sıcak bir
öğle vaktiydi. Bir Hawaii
geleneğini yerine
getirerek, rehberimiz bizi
çiçeklerden yapılmış
kolyelerle karşıladı.
Kalakaua Avenue’deki
Moana Surfrider/Westin

Resort & SPA otelimize
geldik ve otelin
kumsaldaki barında
Hawaii’nin meşhur
günbatımını izledik. Daha
önceden de duyduğumuz
gibi, gerçekten güneş altın
bir top gibi denizin içinde
bir anda yok oluveriyordu.
Ertesi akşam havaalanına
doğru yola koyulduk.”

4- Yeni Zelanda
Turumuzun
dördüncü noktası
Yeni Zelanda’nın en
büyük ve en kalabalık
şehri Auckland’dı.
Auckland’a sabah
5’de vardık, fakat
biraz dinlenme ve
kaldığımız The
Langham Oteli’nde
yaptığımız sağlam
bir kahvaltıyla saat
10’daki şehir turumuz için
hazırdık. Turumuza Auckland War
Memorial Museum’daki Maori
kültürel sunumunu izleyerek
başladık. Viaduct’de kısaca
dolaştıktan sonra akşam
yemeğimizi almak üzere Pride of
Auckland yatına bindik. Auckland
körfezi boyunca dolaşan 15 kişilik

yatta akşam yemeğini yedikten
sonra şehrin denizden
manzarasını görme imkânına
sahip olduk. Karaya ayak basınca
ilk işimiz şehrin simgesi haline
gelmiş Skytower’ın en üst
katındaki gözlem odalarına çıkıp
şehrin kuşbakışı panoramik
manzarasını görmek oldu.”

7- Tokyo
“Bali’den iki gün sonra ayrılıp
dünya turumuzun son durağı olan
Tokyo’ya doğru yola çıktık. Tokyo
gezimize Hama-rikyu Bahçeleri’yle
başladık; bu bahçelerin birinde
oturduğumuz geleneksel Japon çay
evindeyse de, hem yeşil çay içtik,
hem de Japon çay içme kültürüne
dair birçok etiket kuralını öğrendik.
Gezimize Tokyo Körfezi’nden yola
çıkan feribota binip Nakamise
alışveriş sokağına giderek devam
ettik. Burada Asakusu Kannon
Budist Tapınağı’nı ve bu tapınağın
hemen yanındaki Şinto Tapınağı’nı
gezdik. Tapınaklardan ayrılırken
Tokto Skytree binasını gördük.
Ardından Akihabara elektronik
semtine, Roppongi Hillside’a,
Midtown’a ve sonra da akşam
yemeğimizi yemek üzere ünlü
Ginza Caddesi’ne gittik. Tokyo’daki
ikinci günümüzde de şehir turuna
devam ettik.Ertesi sabah erkenden
Tokyo’dan ayrıldık ve İstanbul’da
sonlanacak 1 günlük dönüş
yolculuğumuza başladık.”

