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Dile kolay 25 yıl, ALEM olmak, ALEM kalmak, ‘bi alem’ yaşamak. 
Gelin bu özel sayıda benimle birlikte ALEM’e yakışan ‘bi alem’lik 

yapalım, 25 yılda Devr-i ALEM deyip, dünyada kısa bir tur atalım.
Serda BÜYÜKKOYUNCU - serda.buyukkoyuncu@gmail.com / Fotoğraflar: iStock

Neler yaşanmış neler, eskilerde ‘cemiyet hayatının 
haşarı çocuğu’ denenler bugün anne baba 
olmuş, ‘cemiyet hayatının gözde’leri torun büyütür 
olmuş, çılgın gece hayatları durulmuş, ünlü 

sporcular, ünlü sanatçılar, ünlü mankenler evinin 
kadını olmaya karar vermiş. Kaç yıl, kaç yaz, kaç 
kış geçmiş ama ‘ALEM’ hep buradaymış, hep 
ayaktaymış, hep vazgeçilmez olmayı başarmış…

Milyonerler kuşağı

COURCHEVEL/
FRANSA 
Bir adı da ‘milyonerler kuşağı’ olan Courchevel, 
dünya jet sosyetesinin gelmekten keyif aldığı 
bir yer. Şıklık, zarafet, lüks, kesintisiz olarak 
kilometrelerce uzayan pistler ve kar kalitesi 
kasabanın sürekli gözde olmasını sağlayan 
nedenlerden sadece birkaçı. Courchevel 
birbirine sorunsuz bağlanmış vadilere yayılmış.
Her seviyeden kayakçının rahatlıkla kayabilmesi 
için farklı zorluklarda pistler yapılmış. Her detay 
düşünülmüş, kar yağmaması riskine karşı önlem 
alınmış; 500’den fazla kar makinesi yağışsız 
günler için hazır bekliyor. Courchevel’de lüks 
kavramı boyut değiştirmiş, bizim kullandığımız 
anlamının dışına çıkmış. İhtişamlı oteller, 
romantik şaleler ve lezzette sınır tanımayan 
restoranlar hedonistler için mükemmel 
seçenekler. Bu arada bazı restoranlarda 
Türkçe menü bile var. En uzunu 120 kilometre 
olmak üzere toplam 600 kilometrelik pisti var 
bu dağ kasabasının. Gece kaymak isteyenler 
için ışıklandırılan pistler, ısıtmalı telesiyejler sizi 
şımartacak detaylardan sadece bazıları...

Bir Milli Park: 

MAVROVO/MAKEDONYA
Pistlerinin uzunluğu 15 kilometreyi bulan Mavrovo, 
Makedonya’nın başkenti Üsküp’e bir buçuk saatlik bir 
uzaklıkta bulunuyor. 1949 yılından beri milli park olan 
Mavrovo, flora ve fauna açısından büyük bir zenginliğe 
sahip. Geleneksel mimariye sahip olan Mavrovo ve 
Galiçnik, zirvesi 2.385 metre olan milli parkın en çok 
tanınan köyleri arasında yer alıyor. Kayak merkezinin 
bulunduğu Bistra Dağı’nın en yüksek noktası 2.160 
metre ve oteller de bu dağın 1.255’inci metresinde 
bulunuyor. Pistlere çok yakın olan oteller hem dağ hem 
de Mavrovo Gölü manzaralı. Kayak sporuna gönül 
verenler 5.700 metreyi bulan 11 ski lift ve üç telesiyeji 
kullanabiliyor. Pistlerin bazılarında hem müzik yayını 
hem de aydınlatma bulunuyor. Dolayısıyla havanın 
kararması bile kayak keyfine engel olmuyor. Mavrovo’da 
sezon boyunca Türkçe bilen asistanlar var, bu yüzden 
otellerde ve pistlerde lisan sorunuyla karşılaşmıyorsunuz.  
Makedon mutfağının lezzetli et yemeklerini Mavrovo’da 
deneyebilirsiniz. Mavrova’ya gitmişken Yahya Kemal 
Beyatlı’nın doğduğu Üsküp ile 1979 yılında UNESCO 
Dünya Mirası listesine giren Ohrid Gölü ve sayfiye şehri 
Ohrid’i ziyaret edin. Vodna Dağı’ndan beslenen Vardar 
Nehri’nin uzandığı ovaya kurulu. Üsküp, camileri, çarşısı 
ve köprüleriyle Osmanlı mimarisinden izler taşıyor. 
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ABD’nin kayak severlere armağanı 

ASPEN/ABD
Yılın 300 günü güneşle yıkanan, toplam 
65 milli park, orman ve eyalet parkından 
oluşan, 26 ünlü kayak merkezine sahip 
Kolorado, ABD’nin kayak severlere en büyük 
armağanı. Kolorado’nun gözdesi olan Aspen 
ise dünya jet sosyetesinin akın ettiği, en lüks 
ve en pahalı kayak merkezlerinden biri. 

Rocky Dağları arasına saklanmış bir doğa 
harikası ve dünyaca ünlü bir kayak merkezi 
olan Aspen, dünyaya da yaklaşık 1.350 
metreden bakmanızı sağlıyor. Burada kayak 
yapmak dışında Wheeler Opera Binası’ndaki 
sanat etkinliklerine katılabilir, White River 
Ulusal Ormanları’nda yürüyebilir, genellikle 

çağımız sanatçılarının eserlerine yer verilen 
Aspen Sanat Müzesi’nde soluklanabilirsiniz. 
Aspen dünyaca ünlü moda markalarını bir 
arada bulabileceğiniz bir yer. Çok sayıda 
firmanın dükkanlarını sokakta yürürken 
görüyorsunuz, yolda bir Hollywood yıldızıyla 
karşılaşmanız garanti gibi. 

1493’ten bu yana 

ST. BARTHELEMY 
ADASI
Kristof Kolomb kısaca St. Barths diye geçen 
adayı 1493 yılında keşfettiği zaman yerlilerin 
kullandığı isim olan Ouanalao’yu değiştirmiş 
ve kardeşi Bartholome’nin adını vermiş. 
Topu topu 21 kilometrekarelik bir alanı var 
St. Barths’ın. Kumsalları olmakla birlikte ada 
tepelik ama bu coğrafi özellik ona bir avantaj 
olarak geri dönüyor. Gün doğuşu ve batışını 
izlemek turistlerin en çok sevdikleri arasında. 
Ada, huzur bulup rahatlamak ve canlanmak 
isteyenler için yaratılmış adeta. St. Barths’da 
misafirlerin en keyif aldığı etkinliklerin yemek, 
içmek, alışveriş ve dünyanın değişik yörelerine 
ait masajları yaptırmak olduğunu söylersem 
adanın hedonistler için bir cennet olduğu 
daha kolay anlaşılır. Saint Barthelemy’ye 
bir yolculuk planlarken aklınızda tutmanız 
gereken en önemli nokta adada hiçbir 
şeyin ucuz olmadığı. Burası zenginlerin ve 
ünlülerin tatil mekanı. Saint Barthelemy 
kumsalları ile biliniyor. Çok fazla plajı var ve 
birçoğu da misafirlerini ağırlama konusunda 
uzmanlaşmışlar. 

Karayipler’in en İngiliz’i 

BARBADOS 
Barbados, Karayipler’in en gözde adalarından 

biri. Gökyüzü ve renkli denizi, beyaz kumsallar 
ve palmiye ağaçları tamamlıyor. Birbirinden 
şık otel ve restoranlar ise yabancı turistlerle 

dolup taşıyor.Türkiye’de kışın yaşandığı aylarda, 
ada adeta cennetten bir köşe. Barbados hala 

İngiliz izleri taşıyan bir ada, ne de olsa 340 
seneye yakın bir süre İngiliz kolonisi olarak 
yaşamışlar. Beş çayları, kriket oynayanlar, 
bir de İngiliz aksanıyla konuşan insanları 

görünce bu kanı daha da güçleniyor. Adanın 
adı İspanyolca ‘sakallılar’ anlamındaki Los 

Barbados’dan geliyor. Adanın kuzey sahilleri 
jet set’in gözbebeği. Birbirinden şık otel ve 
restoranlar sıraya dizilmiş. Parayı bastıran 

yabancılar için süper lüks oteller de var, siteler 
de. Concorde’un hala uçtuğu günlerde uçuş 

noktaları arasında Paris, Londra ve New 
York dışında Barbados da vardı. O yüzden 

ada hep zengin turist cenneti olmuş. Turizm, 
bacasız endüstri olarak ekonomiyi kalkındırmış. 

Barbados’da hava sıcaklığı yıl boyunca 21-30 
derece arasında değişiyor. Dolayısıyla iklim 

ideal. Dünyanın diğer köşeleri donarken 
burada güneş, ışınlarını cömertçe palmiyelerin 

ve beyaz kumların üzerine saçıyor. 

Cennet Adalar 

SEYŞELLER
Ülkenin tanıtım sloganının neden ‘Cennet 
Adalar’ olduğunu uçaktan indiğiniz 
an anlıyorsunuz. Seyşeller, 41 granit ve 
75’ten fazla mercan adası olmak üzere, 
Hint Okyanusu’ndaki 115 kadar adadan 
oluşuyor. Kimi adaların ise sadece birkaç 
kişiyi alabilecek büyüklükte olduğunu 
hatırlatayım.Bakir bir güzellik, dalış için 
mükemmel yerler, ilginç kuş ve tropikal 
balık türleri kendini huzurun ve boşluğun 
kollarına atmak isteyenler için ideal bir 
ortam oluşturmuş. Doğa, değişik renklerle 
balıklar üzerinde görsel bir şölen yaratmış. 
Balıkların sizden kaçmasını beklemeyin, 
denizde ve karada karşılaşacağınız 
hayvan türlerinin çoğu son derece 
sıcakkanlı ve dost canlısı. Doksan bin 
kişinin yaşadığı Seyşeller’de isteyenlere 
balık avlama turları da düzenleniyor.  
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Haydi hayatın tadını çıkarmaya 

BARSELONA  
Barselona, İspanya’nın 17 özerk 

bölgesinden biri olan Katalanya’nın 
başkenti. Barselona deyince akla yaşamın 

tadını çıkarma konusunda uzman 
insanlar, Akdeniz cıvıltısı, tapas barlar, La 

Rambla’da piyasa yapan yığınlar ve şehrin 
adeta sembolü olan La Sagrada Familia 
(Kutsal Aile) Katedrali geliyor. İspanyollar 

ve Katalanlar dünyaya yaşamın tadını 
çıkarmaya gelmişler, bizim gibi zaman 

tüketmeye değil. Adamlarla atasözlerimiz 
bile uyuşmuyor. Bizde bir koşturma,  

‘Bugünün işini yarına bırakma’ derdi, 
onlardaki yaşam felsefesi ise ‘Manana’ 

yani ‘her şeyi yarına bırak’. Yaşamın sırrını 
çözdüklerinden stresi hayatlarından 

defetmişler. O yüzden dükkanlar saat 
10:00-10:30 gibi açılıp, 13:30 gibi kapanıyor. 

Çok yorulduklarından siesta yapıp 
dinleniyorlar. 16:00-16:30 gibi şöyle bir 

uğrayıp, 20:00 civarında paydos ediyorlar. 
La Ramblas’ın ve Bari Gotic’in ara 

sokaklarında çok güzel, küçük dükkanlar 
keşfedebilirsiniz. Passeig de Gracia ise 
Barselona’nın Bağdat Caddesi gibi ve 

birbirinden şık mağazalara ev sahipliği 
yapıyor. Picasso Müzesi yakınlarındaki 

Born bölgesinde de tasarımcıların 
mağazaları var. 

Modanın damarlarında 

MİLANO akıyor
İtalya’nın en dinamik şehirlerinden biri 
olan Milano, aynı zamanda dünya moda 
endüstrisinin de önemli merkezlerinden. 
Modanın çizgileri Paris ve New York gibi 
burada belirleniyor. Renkler, trendler 
Milano’dan dünyanın farklı köşelerine 
yayılıyor. Şehrin belirli bölgelerinde yürüyen 

insanlar adeta moda dergilerinden fırlamış 
gibiler ve podyumlardaki manken edası 
ile sokaklarda dolaşıyorlar. Milano’daki 
en önemli binalardan biri de Teatro 
alla Scala. Scala’nın hemen yanındaki 
sokaklar ünlü modacılar tarafından 
parsellenmiş durumda. Adını daha önce 
burada bulunan bir bankadan alan 
Montenapoleone ile Della Spiga, Manzoni, 
Via Borgospesso ve Via Sant’Andrea 

cüzdanı dolu olan alışveriş çılgınlarının 
cenneti. Duomo, Cavour ve San Babila 
meydanları arasındaki bölüm, kentin en 
önemli alışveriş yerlerinden. Giorgio Armani, 
Prada, Gucci, Krizia, Versace, Ermenegildo 
Zegna, Missoni, Moschino, Mila Schön, 
Trussardi, Etro, Dolce & Gabbana gibi 
tüm tanıdık isimler burada. Özellikle de 
İtalyanların gurur duydukları markalar şık 
vitrinlerin arkasında müşterilerini bekliyor. 

Büyük ve lezzetli bir elma 

NEW YORK
1920’lerde cazın vatanı New 
Orleans’dan gelen cazcılar, büyük 
ve lezzetli bir elmaya benzetmişler 
New York’u, ısırdıkça ağzınızın 
suyunu akıtan… Sonrasında adı ‘Big 
Apple’ kalmış. İstanbul, Rio, Paris 
ve Barselona gibi şehirler gece 
şarj edilmeye ihtiyacı olmayan, 
enerjisi yüksek şehirlerdir. New York 
ise bir volkanlar şehridir, ışıkların 
hiç sönmediği. Bir yandan vahşi ve 

acımasız, diğer yandan çok rafine ve 
sofistike bir dünya başkenti, alışverişin 
de merkezidir. ABD’de her eyalette 
farklı bir vergi oranı mevcut. Bu yüzden 
vergi iadesi sistemi yok. New York’ta 
‘sales tax’ dedikleri satış vergisi %8,25 
iken, hemen yandaki eyalet olan 
New Jersey’de tekstil ürünleri vergisiz. 
New Jersey’ye gitmeyi gözünüzde 
büyütmeyin. Boğaz Köprüsü’nü geçip 
İstanbul’un diğer yakasına gitmek 
gibi bir şey bu. Alışveriş çılgınıysanız, 
soluğu New Jersey’nin alışveriş 
merkezlerinde almak işe yarayabilir! 
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Kebabcheta, kavarma, sarmi 
ya da gyuvech yemeye 

SOFYA’ya...
Başkent Sofya, 545 metre rakımıyla 
Madrid gibi Avrupa’nın en yüksek 
başkentlerinden biri. Binalarının büyük 
bir kısmı II. Dünya Savaşı sonrası 
inşa edilen şehirde, güzel parklara, 
eski Bizans ve Osmanlı eserlerine 
rastlamak mümkün.Banya Başı Camii 
şehirdeki en zarif Osmanlı eserlerinden 
biri. Sofya’nın hareketli alışveriş 
caddeleri olan Bul Vitosha ve Graf 
Ignatiev Noel, yılbaşı zamanı daha da 
renkleniyor. Eğer Sofya’ya giderseniz 
Bulgar mutfağının çok tanıdık 
isimlerden oluştuğunu göreceksiniz. 
Kebabcheta (kebap), kavarma 
(kavurma), sarmi (sarma), gyuvech 
(güveç), shopska (çoban salatası), 
tarator (cacık), ayran, boza ve erik 
brendisi olan rakiya en göze çarpanlar. 

Bilgelik tanrıçası Athena’nın şehri 

ATİNA
Atina’da gece yaşamı, Psiri ve Plaka 
tavernalarında renkleniyor. Plaka, 
Akropolis’e yakın bir bölge. Araçlar ancak 
belli caddelere kadar girebiliyor. Daha 
sonra eski evler, taşla döşenmiş yollar 
ve merdivenler arasından Plaka’nın üst 
kısımlarına ulaşıyorsunuz. Her köşesinden 

müzik sesleri, sokağa taşan tavernalar ve 
restoranlar bu yılbaşında sizi bekliyor. Alkol 
sevenler için Tsantali beyaz şarabı, uzo, 
muhteşem mezeler, kızarmış peynir ve tavuk 
suvlaki lezzetli bir menü oluşturuyor. Atina’nın 
Soho’su sayılan Gazi bölgesinde son yıllarda 
çok sayıda restoran, bar ve gece kulübü 
açıldı. Atina’daki gece yaşamının gözde 
bölgelerinden Gazi, Londra’nın Soho’suna 
benziyor. Guzel ve Rock & Roll, şehrin en 

gözde gece kulüplerinden. Apollon ise Yeni 
İzmir denilen yerdeki bir gece kulübü ve ünlü 
sanatçıların çıktığı, eğlencesi bol bir mekan. 
Apollon gibi Iera Odos da canlı müzikle 
dans edeceğiniz bir kulüp. Diğer gözde 
gece kulüpleri de El Pecado, Guru Bar, Bios 
ve Balthazar olarak geçiyor. Syntagma 
Meydanı’nın hemen yukarısında, lüks kafelerin 
ve özellikle marka satan mağazaların yer 
aldığı Kolonaki Meydanı da unutulmamalı. 

Adını Deli Petro’dan alan şehir 

ST. PETERSBURG
Ülkenin ikinci büyük kenti, önde gelen 

bir sanayi ve kültür merkezi olan St. 
Petersburg, adını en önemli çarlardan 

biri olan Deli Petro’dan almış. 25 
Mayıs’tan 16 Temmuz’a kadar yaklaşık 50 
gün süreyle ‘Beyaz Geceler’in yaşandığı, 

gündüzün neredeyse 20 saat sürdüğü 
günlerin aksine, yılbaşı dönemi şehrin 

en kısa gün ışığı aldığı zaman dilimi. 
Aydınlık saatler sadece 6-7 saat, sonrası 
alacakaranlık. Bu içinizin de kararacağı 

anlamına gelmiyor, çünkü St. Petersburg 
ışığını içinde barındıran, bembeyaz 

örtüsü ile romantik bir ortam yaratan 
çok özel bir şehir. St. Petersburglular için 
yılbaşı çok önemli. Bunu zaten görkemli 
olan şehirlerini daha da güzelleştirmek 

için harcadıkları çabalardan 
anlıyorsunuz. Burada çok sayıda insan 

hediyelerini Noel yerine yılbaşında 
vermeyi tercih ediyor. Bu da yılbaşı 

haftasında caddelerin ve AVM’lerin 
dolup taşması demek. Sokak satıcıları da 
kendinizi evinizde hissetmenize yardımcı 

oluyor. Yılbaşı kutlamaları için Hermitaj 
Meydanı seçilecek en güzel yerlerden 
biri, ancak kalabalığı gördüğünüzde 

şaşırmaya da hazır olun. Havai fişeklerin 
aydınlattığı gökyüzünün altında, buz 

pistlerinde ya da buzdan bir nehrin 
üzerinde, sokaklardan akseden müziğin 

eşliğinde kayan insanların çizdiği 
romantik tablo ömür boyu aklınızdan 

çıkmayacak. 

Karadeniz şehirlerimizin kardeşi 

BATUM
Gürcistan, dağılan Sovyet bloğu 
ülkelerinden bir tanesi. İ.Ö. 12. yüzyıldan 
beri bu bölgede yaşadıklarını dile getiren 
Gürcülerin ülkesi Romalılardan Araplara, 
Moğollardan Osmanlılara çok değişik 
uygarlıklar tarafından ele geçirilmiş ama 
her seferinde özgürlüklerini kazanmışlar. 
Gürcistan’la sınır kapımız Sarp, Hopa’ya 
dolmuşla yaklaşık 20 dakika mesafede 

bulunuyor. Karadeniz şehirlerimizi andıran 
Batum, sınır kapısından sonra yarım saat 
sürüyor. Batum, yemyeşil ormanın içine 
kurulmuş, çok güzel bir botanik bahçesi olan 
liman şehri ve yurt dışında en uygun fiyatlı 
yılbaşı seçeneklerinin de başında geliyor.
Gürcistan’ın Karadeniz kıyıları sub tropik 
iklimin etkisinde ve sahilde göz alabildiğince 
plajlar var. Kışın da kayak merkezleri farklı 
bir alternatif olarak turizmin hizmetine 
giriyor. Kafkas Dağları 5.000 metrenin 
üzerindeki zirveleriyle kayakçılara çok 

cazip geliyor. Gürcistan, SSCB döneminde 
ülkenin Riviera’sı sayılıyordu ve hakim olan 
votka kültürüne kafa tutan şaraplarıyla 
meşhurdu. Batum’da yeme içme kültürü çok 
gelişmiş, bir de buna Gürcülerin dost canlısı, 
misafirperver karakterlerini eklediğinizde 
yemekler hep ziyafete dönüşüyor. Yemekleri 
Avrupa, Asya ve Orta Doğu mutfaklarından 
izler taşıyor. Milli yemeklerinden Khinkali, 
ağırlıklı olarak etle yapılan ancak peynir ve 
sebzeli çeşitleri de olan bir çeşit mantı gibi, 
tatmadan dönmeyin.
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Dünya’nın en güzel 
şehirlerinden biri 

SYDNEY
Sydney denince ilk akla gelen, kimilerinin 
zarif bir yelkenliye, bazılarının ise rahibeler 
grubuna benzettiği, tüm Sydney ve 
Avustralya resimlerinin olmazsa olmazı, 
Opera Binası. Sydney, kentin bağrına girinti 
ve çıkıntılarla sokulan körfezi sayesinde, 
sabah işe gitmeden önce evinizin önünden 
denize girebileceğiniz, sörf yapabileceğiniz 
bir şehir.  Şehrin çok sayıdaki plajlarından 
en ünlüsü yılbaşı eğlencelerinde de ön 
plana çıkan Bondi. Avustralya’ya gelen ilk 
Avrupalıların indiği Rocks ve Circular Quay 
ise restoranların, hafta sonu pazarlarının 
kurulduğu, kafelerinde güneşin tadını 
yılbaşında bile çıkaracağınız yerler. 
Darling Harbour, adı gibi çok sevgili bir 
yer. Akvaryumdan alışveriş merkezine, en 
iyi balık restoranlarından Imax tiyatrosuna 
kadar her şeyi bulabileceğiniz, güzel 
manzaralı bir liman. Yılbaşı gecesi burada 
eğlence günün ilk saatlerine kadar sürüyor. 
Her yılbaşı kutlamasına başrol oyunculuğu 
yapan, etrafından havai fişeklerin atıldığı 
Sydney Limanı Köprüsü’nün gündüz 
gözüyle en tepesine çıkıp kabloların 
üzerinde yürüyebilirsiniz. 

Gurmelere cennet, en güzel etler 

BUENOS AİRES’te
En güzel etler bu şehirde. Bifteğin alası, 

pirzolanın en lezzetlisi Buenos Aires’te sizi 
bekliyor. Recoleta ve Puerto Madero birbirinden 

şık restoranlarla dolu, üstelik fiyatlar gayet 
makul. Faena Hotel’in içindeki El Mercado, 

Sucre, Cafe Tortoni, Cabana Las Lilas, Café 
Dorrego, La Cabrera benim şehirdeki en favori 

lezzet mekanlarım arasında bulunuyor. Geçirdiği 
onca krize rağmen ayakta kalmış ve yaşama 

sevincini yitirmemiş bir tutku şehri burası. Şehrin 
yarattığı ve Jorge Louis Borges’in ‘Şairlerin söz 

kullanarak yaptıklarının, tangocular tarafından 
dansla ifade edilmesi’ diyerek tanımladığı tango 

ile de turistlerin bile damarlarına işlemeyi çok 
iyi biliyor...Buenos Aires’in opera binası, dünyada 

akustiği en iyi ilk beş konser salonu arasında 
sayılıyor. Sadece müzik değil binanın kendisi de 

sizi büyüleyecek. Güney yarım küre yılbaşında 
yazı yaşadığı için ‘güzel havaların şehri’ olarak 
Türkçe’ye çevirebileceğimiz Buenos Aires, yeni 

yılı sokak partileri ile de kutluyor. Özellikle tango 
sevenler için düzenlenen şovlar için otelinizden 

yardım alabilirsiniz.

Denizle kucaklaşmaya 

MUSKAT’a
Güneşin tadını çıkarıp denize girebileceğiniz 
Muskat, Umman Sultanlığı’nın başkenti. 
Güneyden ve doğudan Hint Okyanusu 
ile çevrili olması, Basra Körfezi’ne 
yakınlığı tarihte hep gözlerin üzerinde 
olmasına yol açmış. Arap coğrafyasının 
denizcilikle ve balıkçılıkla geçinen tek 
halkı burada yaşamış tarih boyu. Şehir, 16. 
yüzyıl başlarında Portekizliler tarafından 
bir denizcilik üssü olarak kullanılmış. 
Günümüzde ise şehrin okyanus kenarında 
olması turizmin en büyük dinamolarından 
biri. Muskat, dalgıçlar ve golf oynayanlar 

için farklı birçok olanaklar sunan bir 
şehir. Okyanusta yüzmek, ziyaretçilere 
cazip gelen aktiviteler arasında.  Sultan 
Kabus Büyük Camii, Muskat’ta görmeden 
dönmeyin diyeceğim yerlerden biri. 
Caminin 1995’te başlayan inşaatı altı yıldan 
fazla sürmüş. 5.000 metrekareden büyük 
ana mekanı yerden 90 metre yüksekliğinde 
olağanüstü bir kubbe örtüyor. Sultan Sarayı 
ise şehrin ‘Eski Muskat’ olarak adlandırılan 
bölgesinde ve deniz kıyısında inşa edilmiş. 
Osmanlı mimarisinin izleri açıkça görülüyor. 
Şehir merkezinden biraz uzakta. Gerçi 
yürüyerek de gidebilirsiniz ancak sıcakta 
zor olabilir. Taksiyle ise 10 dakika kadar 
tutuyor. Ziyaretçilerini sadece mimarisi ile 

değil, bir tablo güzelliğindeki bahçesi ile 
de etkiliyor. Alam Sarayı olarak da bilinen 
yapı için harcadığınız zamana değecek, 
okyanus havası da iyi gelecek. Mutrah 
Pazarı Muskat’ı ve şehre ruhunu veren 
insanları görüp ülkenin kültürü ile yakından 
tanışmak için en iyi yer. Gümüşler, tütsüler, 
çeşitli yiyecekler, otantik el işleri ve giysiler 
ilginç. İnsanlar genellikle ‘şöyle bir bakıp 
gitmek’ için geliyor ama burada bayağı bir 
zaman geçiriyorlar. Denizci Sinbad aslında 
Bin bir Gece Masalları’nın bir parçası. 
Muskatlılar, Sinbad’ın hemşerileri olduğuna 
inanıyorlar. Bu yüzden de masalda 
anlatılan geminin bir benzerini yapmışlar ve 
bir meydana koymuşlar.
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Mavinin binbir tonu 

MALDİVLER 
Mavinin en göz kamaştıran tonu, palmiyeler, 
gökyüzünde tembel bir ifadeyle dolaşan 
beyaz bulutlar... Resimlerde gördüğünüz 
ve hayalinizde yaşattığınız her şey ve daha 
fazlası var Maldivler’de. Gerçekten rüya gibi, 
o yüzden evliliğin ‘rüya dönemi’ balayı için 
en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. 
Üstelik İstanbul’dan yaklaşık sekiz saatlik 
bir uçuşla ülkenin başkenti Male’ye direkt 
ulaşıyorsunuz. 26 doğal atolden oluşan 
Maldivler, uzunluğu 754 kilometre, genişliği 118 
kilometre olan bir coğrafyaya yayılmış. Büyüklü 
küçüklü 1.190 adası var ülkenin, iç güveysinden 
hallice büyüklükteki her adanın da bir oteli. 
Bu yüzden otellerin bazıları adaların adıyla 
anılıyor. Adalardaki kumsalı ve tablo misali 
manzarayı görmek inanılmaz bir haz veriyor 
insana. Tüm adalarda benzer manzara ile 
karşılaşacaksınız. Bungalovlar, ya denizin 
kenarında ya da üzerinde. Burası dalış yapmak 
isteyenler için ideal yerlerden biri. Çoğu adanın 
ve dolayısıyla otelin bir ‘house reef’i var. Maldiv 
Adaları kayalık değil, ‘mercanlık’. Adanın 
etrafında oluşmuş lagünü derin okyanus 
sularından ayıran mercan duvarları o adanın 
‘house reef’ini oluşturuyor ve misafirlerini 
ilginç denizaltı dünyası ile tanıştırıyor. Daha 
önce dalış yapmadıysanız otelinizden eğitim 
desteği alıp denemenizi tavsiye ederim. Eğer 
yeryüzünün renkli olduğunu düşünüyorsanız bir 
de suyun altını görün. Mercanların cazibesine 
kapılmadan önce bir tehlikeyi aklınızda 
bulundurun. Mercan kesici bir alete kolaylıkla 
dönüşebilir. O nedenle kumların üzerinde 
yürürken de, dalarken de dikkatli olun. 

Lüks otellerin cenneti 

ANGUILLA
Karayipler’deki adalardan çoğunu sıradan 

bulurum ama 90 kilometrekarelik bir ülke 
olan Anguilla en sevdiğim yerlerden 

biridir. Burası 1990’lı yılların başına kadar 
pek tanınmıyordu ama kısa sürede lüks 

otellerin istilasına uğradı ve Karayipler’deki 
en pahalı adalardan biri haline geldi. 

Tertemiz denizi, ince ve bembeyaz 
kumları ile Anguilla bir cennet. Bu sıfat 

sadece doğasından dolayı verilmemiş; 
iş adamları kazancın vergilendirilmediği 

adayı adeta cennet olarak nitelendiriyor. 
Gezginlerin dikkatini mercan kayalıkları 

ve olağanüstü plajları ile çeken Anguilla, 
ana adanın dışında birçok küçük adadan 

oluşuyor. Burada yaşayanlar toprakların 
tarıma uygun olmaması nedeniyle 

turizmi ziyadesiyle değerlendirmiş. Öte 
yandan umarsızca açılan süper lüks 

otellerin adanın bakir güzelliğinden çok 
şey götürdüğünü söyleyenler de var. Her 

şeye rağmen Karayipler’in en güzelleri 
olarak tanınan plajların halka açık olması 
önemli bir nokta. Gene de güneşi yansıtıp 

gözleri kamaştıran bembeyaz kumsallara 
ulaşmak için standardı yüksek otellerin 

ihtişam koridoru misali lobilerinden 
geçmek zorundasınız. 30’dan fazla 

plaj arasında en ünlüsü dört kilometre 
boyunca uzanan Rendezvous Bay. Üç 
kilometrelik Shoal Bay ile Meads Bay, 

turistlerin diğer gözdeleri. 

Almanya 

ROMANTİK YOL
Almanların Romantik Yol’u ekim ayında 
Avrupa’da gideceğiniz en güzel yerlerden biri. 
Yol, Frankfurt’un 120 km güney doğusundaki 
Würzburg’de başlıyor. Franken şarap üretim 
bölgesinde yer alan Würzburg, muhteşem 
şarapları dışında gurme restoranları, şarap 
festivali ile de tanınıyor. Buradaki mimari harika 
ise UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’nde 
yer alan Residence Sarayı.  Almanya’nın en 
iyi korunmuş Orta Çağ şehri Rothenburg 
ob der Tauber, tarihi kalesi ve en üstünden 
bölgenin muhteşem manzarasını göreceğiniz 
belediye binası ile dikkat çekiyor. Castle 
Hotel Colmberg ise Romantik Yol’da geceyi 
geçirebileceğiniz 1.000 yıllık bir şato otel. 
Dinkelsbühl, bu yol üzerindeki diğer bir tarihi 
yerleşim. Gece ışıklandırılan surları ve bunlar 
üzerindeki 16 kulesiyle adeta masallardan çıkıp 
gelmiş gibi. Romalıların ayak izlerini sürmek 
için bu yol üzerindeki Augsburg’a muhakkak 
uğrayın. Barok üslupta yapılmış evler, 
görkemli bulvarlar ve geleneksel mutfağın 
lezzetlerini bulabileceğiniz, insanı Orta Çağ 
atmosferine taşıyan restoranlar sizi bekliyor. 
Kiliseleri ve yemyeşil manzaralarıyla bilinen 
Pfaffenwinkel’de de UNESCO Dünya Kültürel 
Mirası Listesi’nde yer alan olağanüstü bir 
kilise var. Neuschwanstein Şatosu ise Bavyera 
Alpleri’nde bulunan belki de Romantik 
Yol’un en şöhretlisi ve en çok fotoğraflananı. 
Füssen’deki şato, Münih’ten 130 km mesafede 
ve yolun da sonunda yer alıyor.

İspanya’daki Arap medeniyeti 

ENDÜLÜS 
Endülüs, İspanya’nın bizim kültürümüze benzer 
izler taşıyan bir bölgesi. Eski camilerin Müslümanlık 
motiflerinin muhafaza edilerek kiliselere çevrildiği, 
bizde de kullanılan bazı Arapça sözcüklerin 
gündelik dile girdiği, flamenkosu dünyaca meşhur 
Endülüs, folklorik açıdan büyük bir zenginliğe 
sahip. Avrupa’nın üçüncü en büyük yüz ölçümüne 
sahip İspanya’nın, 17 özerk bölgesinden biri olan 
Endülüs, Müslüman İspanya’ya atfen kullanılan 
bir kelime. Sekiz vilayetten oluşan bölgenin 
başkenti olan Sevil, geçmişin zenginliğini bugünün 
şıklığıyla harmanlamış zarif bir şehir. Guadalquivir 

Nehri üzerinde yer alan ve Amerika’nın keşif 
seferlerinin başlangıç yeri olan Sevil, bugün 750 
bin nüfuslu bir kültür merkezi. Şehirdeki katedral 
yanında bulunan ve arşivlerin muhafaza edildiği 
Lonja Binası ile birlikte UNESCO’nun Dünya 
Kültürel Mirası listesinde bulunuyor. Triana bölgesi 
tapas barları ve restoranlarıyla meşhur, bir de 
eşsiz manzarasıyla. Endülüs’ün diğer önemli bir 
şehri ise Arap medeniyetinin doruk noktasına 
ulaştığı Kordoba. Burası 10. yüzyılda 300 camisi, 
muhteşem sarayları, hamamları ve çok gelişmiş 
şehir planlamacılığı ile Avrupa’nın en modern, 
aynı zamanda da en kalabalık şehri unvanlarını 
almış. Adının coğrafi şekli dolayısıyla benzediği 
nar meyvesinden geldiği rivayet oluyor. 
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Tasarım ve mimarinin merkezi

VİYANA
Gerçek Viyanalı Avusturyalı değil, daha çok bir 
kokteyldir. Anneannenin Macar, babaannenin 

Polonyalı, dedenin Romen olduğu bir melezdir. 
Buna çok fazla şaşırmamak lazım. Ne de olsa 

Avrupa’nın büyük bir kısmında 600 yıl kadar 
hüküm sürmüş çok uluslu, görkemli Habsburg  

İmparatorluğu’nun çocukları bunlar. Viyana’da 
birçok başkentin aksine nüfus azalıyor. 

1900’lerde iki milyonu aşan nüfus bugünlerde 
1.6 milyona inmiş durumda. Anne başına 1.3 
çocuk düşüyor. Viyana, 20. yüzyılın başında 

tasarım ve mimarinin merkezi olmuş. Art 
Nouveau’nun Avusturya versiyonu Jugendsti, 

Otto Wagner ve ressam Gustav Klimt gibi 
isimleri ön plana çıkartmış. Viyana’yı gezmek 
için çok hoş bir yöntem Tramvay Turu. Viyana, 

Avrupa’nın en düzenli, rafine ve kompakt 
şehirlerinden biri. Yaşam çok kolay. Opera’nın 
önünden eski şehri bir halka gibi saran Ring’in 

üzerinde devamlı dönüp duran bir numaralı 
tramvaya binin. Yaklaşık 20 dakika içinde 

şehrin en önemli binalarını göreceksiniz. İlk 
olarak içinde Mozart Heykeli bulunan Burg 

Parkı ve Efes Müzesi’ne de ev sahipliği yapan 
Hofburg Sarayı’na rastlayacaksınız. Sonra 
da sırayla Sanat ve Doğa Tarihi Müzeleri, 

Müzeler Bölgesi, Parlamento, Belediye Sarayı 
(Rathaus), Viyana Üniversitesi ve Votiv Kilise 

eşlik edecek bu görsel yolculuğa. Şehrin 
merkezindeki görkemli katedral tam merkezde 

ve en hareketli cadde olan Karntner’in 
üzerinde. Hemen devamındaki Graben ve 

Kohlmarkt’la beraber Karntner adeta şehrin 
vitrini. Sadece yaya trafiğine açık olan bu 

bölgede hayatın tüm renklerine şahitlik edin. 
Sonra Mozart Kugeln denilen çikolataları 

mideye indirip, Julius Meinl adındaki şık 
markete bir göz atın. Karntner’in devamında 

Devlet Opera Binası var. 

Dar Sokaklarıyla

TALLINN 
Başkent Tallinn, surlarla çevrili bir 
Orta Çağ güzeli. Dar sokaklar, 
göğe yükselen kuleler, Arnavut 
kaldırımı sokaklar, insanı bir anda 
bir masalın içine sokuyor. Tallinn’de 
önce Vanalinn olarak geçen 
tarihi şehrin en yüksek noktasına 
Parlamento’nun olduğu meydana 
çıkın, aşağıya Belediye Meydanı’na 
doğru inerken, sadece sokakların 
değil tarihin yaprakları arasında 
da kaybolacaksınız. Fat (Tombul) 
Margaret ve Tall (Sırık) Hermann 
Kuleleri, Alexander Nevsky ve St 
Mary’s katedralleri, Uzun Bacak (Pikk 
Jalg) Sokağı, St. Nicholas Kilisesi, 124 
metrelik kulesi olan St. Olaf’s Kilisesi 
ve Belediye Binası eski şehirdeki 
sürprizlerden bazıları. Viru Kapısı ise 
tarihi şehre aşağıdan girdiğinizde 
karşınıza çıkan kapı.Tallinn’in tarihi 
bölümü UNESCO Dünya Kültürel 
Mirası listesinde. Toompea Kalesi 
surlarının arasında 26 savunma 
kulesi var. En tepedeki pembe bina, 
13 ve 14. yüzyıllarda kale olarak inşa 
edilmiş ve bugün parlamento binası 
olarak kullanılıyor.
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Spa’nın en lüksü: 

DEAUVILLE 
Dünyadaki en iyi kaplıca olduğu iddiasında. 
Bugüne kadar gidenlerden bunun aksini 
düşündürecek tek kelime duymadım. Tarihi 
yapısını koruyarak bugünlere gelmesi ama 
günün tüm imkanlarını eksiksiz sunabilmesi 
dünyadaki kaplıcalar arasında hep üst 

sıralarda yer almasını sağlıyor. Geçmişi daha 
eskilere dayanmasına rağmen Deauville’i 
tarih sahnesinde 11. yüzyıl ortalarından 
itibaren görüyoruz. At yetiştiriciliği ve 
tarım, ana iş kollarını oluşturmuş yıllarca. 
Gelişmesini biraz da 19. yüzyıl ortalarında 
yapılan tren yoluna borçlu. Aynı tarihlerde 
kurulan hipodrom ve kumarhane de insanları 
Deauville’e çekmeye başlamış. Talihi hızla 

değişen Deauville zaman içinde sosyetenin 
gözde mekanları arasına girmeyi başarmış. 
Şehrin gelişmesinde Dük Morny’nin katkıları 
hala anlatılıyor. Bu yüzden ‘Ve Morny, 
Deauville’i yarattı…’ cümlesini duyarsanız 
şaşırmayın. 1960’lı yıllarda aralarında bir 
marinanın da olduğu deniz kenarı tesislerinin 
turizmdeki yerlerini almasıyla Deauville daha 
da cazip bir yer haline gelmiş.

Safarinin en lüksü: 

RWANDA VE UGANDA
Kulağıma egzotik bir kelime gibi gelen safarinin 
Arapça kökenli olduğunu, bizim dilimizdeki 
sefer ve seferi kelimelerinin kaynağı olduğunu 
duyunca çok şaşırmıştım. Gezi anlamını taşıyan 
safariyi ormanları, volkanları, gölleri ve zengin 
bitki örtüsü olan Rwanda ile Uganda’da 
yapabilirsiniz. Afrika’nın en güzel yerlerinden 
olan bu iki ülke, cinsi tükenmekte olan dağ 
gorillerini doğal ortamlarında görebileceğiniz 
dünyadaki tek bölge. Goril safarisinde sekiz 
kişilik gruplar halinde, bir ile beş saat arasında 
ormanda yürüdükten sonra bu muhteşem 
hayvanlara yedi metre kadar yaklaşabiliyor ve 
yakınlarında bir saat vakit geçirebiliyorsunuz. 
Öncelikle Rwanda’nın başkenti Kigali’ye uçun. 
Şehri gezdikten sonra 60 kilometre mesafedeki 
Volcanoes Milli Parkı’na gitmeniz gerekiyor. 
Sabah 07:00 gibi goril yürüyüşü için Milli  
Park’ın başlangıç noktasına gidiliyor. Gruplara 
ayrılma ve kısa bir bilgilendirme toplantısının 
ardından bambularla dolu ormanda, Virunga 
Dağları’nın yamaçlarında gorillerin izinden 
yürüyorsunuz. Bazen goril ailelerini bulmak 
daha uzun sürüyor ve tüm günü alabiliyor. 
Gorillerle birlikte geçireceğiniz büyüleyici  
bir saatlik sürede yemek yemelerini, birbirleri  
ile oynayışlarını seyredebilir, fotoğraf 
çekebilirsiniz. 
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Akdeniz’in ortasındaki 
mücevher 

KIBRIS
Kumarhanelerden çok daha fazlası Kıbrıs. 
Tarihi başlı başına bir tarih. Sicilya ve 
Sardunya’dan sonra Akdeniz’de üçüncü 
büyük ada olan Kıbrıs, 1571’den 1878’e 
kadar Osmanlılar tarafından yönetildi. 
Adaya 1878 ile 1960 yılları arasında ise 
İngilizler hükmettiler. Kıbrıs’ta 1974’teki 
nüfus mübadelesi ile Kıbrıslı Türkler kuzeye, 
Kıbrıslı Rumlar güneye giderek bugünkü 
yapı oluştu. Beşparmak Dağları ve sahil 
arasına sıkışmış olan Girne, Kuzey Kıbrıs’ın 

en şirin kenti. 2.000 yıllık tarihe sahip olan 
şehir 70 kilometre mesafedeki Türkiye 
kıyılarına bakıyor. Girne Kalesi’ne sırtını 
veren at nalı şeklindeki limanı, kafe, restoran 
ve otele dönüştürülen eski yapılarıyla, hoş 
bir Akdeniz atmosferine sahip. Limanın en 
güzel görüntüsü için kaleye çıkın. Kaledeki 
2.300 yıllık batık gemi Akdeniz’in en eski 
ikinci batık ticaret gemisi olarak geçiyor. 
Girne’ye beş kilometre mesafede bir dağ 
köyü olan Bellapais (Beylerbeyi) hem 
adanın en turistik noktalarından biri hem de 
İngiliz yazar Lawrence Durrell’in yaşamak 
için seçmiş olduğu yer. Adı Fransızca’daki 
Barış Manastırı’ndan gelen Bellapais, 

adanın en görkemli yapılarından biri. 
Günümüze kalan bölümü Fransa Kralı 
3. Hugh tarafından inşa edilmiş. Ada, 
Osmanlılar tarafından alınınca manastır, 
ibadet için Ortodoks Rumlara verilmiş. 
Avlusundaki Roma dönemine ait lahitler 
eskiden rahipler tarafından lavabo olarak 
kullanılmış! Manastır, Doğu Akdeniz’deki 
Gotik sanatın en güzel örneğini sergiliyor. 
Altında göz alabildiğine Akdeniz uzanıyor. 
Gökyüzüne çıkan 480 merdiveni ve masalsı 
havasıyla, Girne’ye 10 kilometre mesafedeki 
St. Hilarion Kalesi dediklerine göre Walt 
Disney’in ‘Uyuyan Güzel’ masalındaki kaleye 
ilham kaynağı olmuş. 


