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Tarihi miras yeniden 
yorumlanıyor
KAĞITHANE

İstanbul’a yakın
kaçamak noktaları





merhaba,
H. İnanç KABADAYI
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
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Keyifli Okumalar...

Zengin içeriğiyle her sayısında başka konulara eğilen Ege Plus dergimizin 
7. sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayı için 
de hoşunuza gideceğini düşündüğümüz çok keyifli konuları ele aldık. 
“Egzotik” denildiğinde akla genelde Puket Adası ve Karayipler gibi 
bölgeler gelir. Oysa Küba el değmemiş tarihi dokusu ve görsel şölen 
niteliğindeki sokaklarıyla bu sıfatı sonuna dek hak eden ülkelerden biri. 
Bu sayıda Küba’nın turizmini, yemek kültürünü ve sosyal yapısını mercek 
altına aldık. Dünyada güneşin en güzel battığı yerlerden biri Küba olabilir, 
ancak biz diğerlerini de sizler için derledik. Bu, gerçekten okunmaya 
değer bir yazı oldu. “Ben o kadar uzağa gidemem, yakın olsun, benzer 
keyfi versin!” derseniz, İstanbul’a yakın ama şehrin kaosuna çok uzak 
kaçamak noktalarını incelemenizi öneririm. Sadece hafta sonu için gidip 
tamamen yenilenmiş bir zihinle döneceğiniz müthiş destinasyonları bir 
araya getirdik. 

Dekorasyonla ilgilenir misiniz? Evlere doğanın en hoş tonunu getiren 
Greenery akımı, EgePlus’ın bu sayısında inceleniyor. Ev dekorasyonunda 
yeşilin canlı ve doğal tonlarını uygun diğer renklerle ama bastırmadan 
bir arada kullanmayı öğütleyen bu akımın etkilerini, yakın gelecekte 
daha sık gözlemleyeceğimiz kanaatindeyim. İnsanlar olarak doğadan 
gittikçe uzaklaşırken; evlerimizi ve yaşam alanlarımızı doğaya bir nebze 
yaklaştırabilirsek, ne mutlu.

EgePlus’ın bu ayki konuları elbette bunlarla sınırlı değil. Eşsiz bir 
başarı öyküsüne sahip amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos’un hayatı, 
Kağıthane bölgesinin tarihten günümüze önemi, VR yani sanal gerçeklik 
gözlükleri ve daha pek çok ilginç konu yine bu sayıda tüm ayrıntılarıyla 
masaya yatırılıyor.

2017’ye yakın zamanda veda ederek yeni bir yıla merhaba diyeceğiz. 
Hepimize yepyeni ümitler, fırsatlar ve mutluluklar sunacak yeni yılda, 
gelecek sayımızla görüşmek dileğiyle…
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“YARIM” KALAN 
“BÜTÜN” ROMAN 
CANİSTAN,  TEKRAR 
YAYIMLANdI
Yusuf Atılgan’ın sıra 
dışı bir üslup ve konu 
ekseninde ele aldığı, 
ancak tamamlaya-
madan hayatını kay-
bettiği romanı Ca-
nistan, bu yıl Can Yayınları tarafından 
yeniden basıldı. İlk kez 2000 yılında 
okuyucuyla buluşan romanda olay yine 
Manisa’da geçse de bu kez Anado-
lu’nun işgal altında bulunduğu dönemi 
konu ediniyor. Okuyucuyu geçmişe gö-
türen Canistan’ın ana kahramanı, ana-
sını ardında bırakıp köy köy gezip çalı-
şan Selim. Selim’in köylerdeki çetelerin 
gölgesinde geçen yıllarını gözler önüne 
seren bu roman üç bölümden oluşuyor. 
Canistan, Yusuf Atılgan’ın tamamla-
yamadığı bir roman olsa da kendisinin 
ustalık eseri olarak tanımlanıyor. Çoğu 
kritiğe göre, hiç de “yarım” kalmış bir 
romana benzemiyor. 

55. SANAT YILINI 
SAHNEdE KUTLUYOR
Yeşilçam’ın en önemli isimlerinden Ayşen 
Gruda, 55. sanat yılını yine sahnede, se-
yircileriyle kutluyor. “Kırkından Sonra” ile 
tiyatro sahnesine tekrar adım atan ünlü 
oyuncu, hayattan pek umudu kalmamış 
ancak hiç beklenmedik bir anda aşık olan 
bir kadına hayat veriyor. Ayşen Gruda’ya 
Mahmut Gökgöz, Ahmet Taşdemir, Özge 
Ünlütezcan ve Onur Hanpa eşlik ediyor. 
Oyun prömiyerini 25 Eylül’de yaptı; İstan-
bul, İzmir, Eskişehir ve Ankara başta olmak 
üzere birçok ilde sahnelenecek.››

KLASİKTEN EMPRESYONİZME 
UNUTULMAZ BİR YOLCULUK
İşte oda müziği tutkunlarının kaçırmak istemeye-

ceği bir konser! Zaide Quartet, 23 Aralık’ta ilk kez Türkiye’ye geliyor. CRR Konser 
Salonu’nda sahneye çıkacaklar.

Kariyeri başarılarla dolu ve kurulmalarının üzerinden kısa bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen Fransa’nın en iyi yaylı dörtlülerinden birisi olarak değerlendirilen Zaide Quartet 
ilk kez ülkemize geliyor. 2012’de Viyana’da düzenlenen Uluslararası Haydn Yarışması’nda 
birinci olan topluluk 2016’da ECHO Rising Stars ( yükselen yıldızlar) kategorisi kapsa-
mında Concertgebouw (Amsterdam), Konzertverein (Viyana), Barbican (Londra), Fets-
pielhaus (Baden Baden),  Palais of Arts (Budapeşte) gibi Avrupa’nın pek çok prestijli 
salonunda konserler verdi. Türkiye’ye ilk defa gelen Zaide Quartet 23 Aralık’taki CRR 
konserlerinde yaylı çalgılar dörtlüleri alanında birbirinden muhteşem eserler vermiş olan 
klasik dönemin iki dev bestecisi Haydn ve Beethoven’ın quartetleri ile önümüzdeki sene 
tüm dünyada doğumunun 100. senesi kutlanacak olan izlenimci müziğin efsane ismi Cla-
ude Debussy’nin çok sevilen yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirecek.
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“KUTSAL PAZARLIK” SERGİSİ AÇILIYOR!
PİLEVNELİ, 30 Kasım – 13 Ocak 2018 tarihleri arasında Erdoğan Zümrütoğlu’nun son 
dönem işlerinden oluşan “Kutsal Pazarlık” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya ha-
zırlanıyor. PİLEVNELİ’de merak uyandıran bir sergi daha başlıyor. Farklı dünya görüşle-
rinin sunulduğu evrensel ve ufuk açıcı bir platform oluşturmayı amaçlayan PİLEVNELİ, 
Erdoğan Zümrütoğlu’nun “Kutsal Pazarlık “ adlı sergisine 30 Kasım Cuma günü kapıla-
rını açıyor. Zümrütoğlu’nun resimlerinde var olan yüksek tansiyon, sanatçının sanatsal 
pratiğinde öne çıkan iki tavır arasındaki gerginlikten doğar: figüratif yaklaşım ve katıksız 
maddesellik. Sanatçının büyük, orta ve küçük ölçekli tuvallerinden oluşan sergi 13 Ocak’a 
kadar PİLEVNELİ’de görülebilir. Sergiye Colombia Üniversitesinde ders veren ve Los 
Angeles’ta bulunan ACE Galeri’nin Sergiler Direktörü olan Drew Hammond’ın sanatçı 
hakkında kaleme aldığı metnin bulunduğu aynı adlı bir kitap eşlik edecek.

BOL ÖdÜLLÜ TİYATRO, 
SAHNELENMEYE dEVAM EdİYOR!
Çağ Çalışkur’un yönettiği Yen oyunu, 20 Ara-
lık’a kadar Craft Kadıköy İstanbul sahnesinde 
izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Anna Jordan’ın yazdığı, Çağ Çalışkur’un yö-
nettiği Yen tiyatro oyunu, 20 Aralık’a kadar 
Craft Kadıköy İstanbul sahnesinde izleyiciler-
le buluşacak. 21. Afife Ödülleri’nde 6 adaylık 
2 de ödülün sahibi olan tiyatro oyunu, “yalnız 
başına ve sınırlar olmadan büyümek zorun-
da bırakılmanın hikayesi” olarak tanımlanıyor. 
Sahneye çıkacak oyuncular arasında Bora 
Akkaş, Berker Güven, İdil Sivritepe ve Nesli-
han Yeldan gibi isimler bulunuyor.

ARALIK AYININ 
POPÜLER FİLMİ BELLİ OLdU
Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldı-
ğı ve uzun süreli bir çalışmanın ürünü ko-
medi filmi “Aile Arasında”, 1 Aralık 2017’de 
vizyona giriyor. Çekimlerine Ağustos ayı-
nın son günlerinde başlanan filmde En-
gin Günaydın, Fatih Artman, Demet Ev-
gar, Derya Karadaş ve Devrim Yakut gibi 
isimlerin yanı sıra elbette Gülse Birsel de 
rol alıyor. Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın 
üstlendiği film, “tatlı bir aile ve evlenme 
komedisi” olarak tanımlanıyor. ››
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MEKAN

Tarihi miras 
yeniden yorumlanıyor

Kağıthane
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Tarihi boyunca farklı medeniyetlerin, 
farklı kültürlerin ortak buluşma noktası 
Kağıthane, geniş çaplı yatırımlarla 
tarihinin en şaşalı dönemine 
hazırlanıyor.

İstanbul Avrupa yakasında hem iş hem de 
sosyal hayatın yükselen yıldızı Kağıthane, 
son yıllarda hem belediye hem de özel sektör 

kuruluşlarının imza attığı geniş çaplı yatırımlar-
la adından sıkça söz ettirirken, şehrin yepyeni 
“merkezi” olarak parlamaya başlıyor. Kuzeyin-
de Sarıyer, güneyinde Şişli’nin yer aldığı; Beşik-
taş, Beyoğlu ve Eyüp’e komşu Kağıthane ilçesi; 
merkezi konumu, nezih yapısı ve Sadabad De-
resi’ne yönelik yapılan ıslah projesiyle dikkatleri 
üzerine çekiyor.

TARİHİ MESİRE YERİ
İstanbul’un her köşesi gibi Kağıthane’nin ta-
rihi de son derece ilgi çekici. Sadabad Dere-

si’nin Haliç ve Alibeyköy Deresi ile birleştiği 
noktada yapılan bir inşaat çalışması sırasında 
Roma döneminden kalma Semystra Mabedi* 
ortaya çıkarılması, semtin tarihini gözler önü-
ne seriyor. Ortaya çıkarılan Bizans kaynakla-
rında ise Kağıthane, o dönemde de şehrin 
mesire yeri olarak gösterilmiş. Aynı zamanda 
çok sayıda kağıt imalathanesinin bulunduğu 
bölge, Bizans’ın kağıt ihtiyacını karşılıyordu. 
Fetihten hemen sonra, Osmanlı döneminde 
de üretimi sürdüren bu imalathaneler za-
manla ilçeye ismini vermiştir.

KAĞITHANE’YE VERİLEN ÖNEM ARTIYOR
Fatih Sultan Mehmet döneminde bölgeye bir 
at çiftliği ve birkaç yapı kazandırılmıştır. Fati-
hin oğlu II. Bayezid emriyle yaptırılan barut 
imalathanesi de uzun süre üretime devam 
etmiştir. Yavuz Sultan Selim’in emriyle geniş-
letilen, Bizans döneminden kalma tersane de 
Galata’dan Sadabad Deresi’ne kadar uzan-
maktadır.

İstanbul’un fethinde 
kullanılan kayıklar, 
Kağıthane sınırları 
içinde bulunan, 
dönemin Sydarist 
vadisindeki ağaçlar 
kullanılarak 
yapılmıştır.

*Semystra Mabedi, Roma ve Bizans döneminden önemli kalıntıların bulunduğu Semystra bölgesinde 
ortaya çıkarılan önemli bir mabettir. Semystra bölgesi Bizans kaynaklarında şehrin mesire, plaj ve 
eğlence yeri olarak gösterilir.

Sahip olduğu tarihi dokusu, yapılan 
çalışmalar ve yenilecek çehresi ile 
yıldızı parlayan bu bölge lokasyon 

olarak da oldukça iddialı. 
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OSMANLI HALKININ YÜRÜYÜş YOLLARI 
KAĞITHANE’YE ÇIKIYORdU
Kanuni Sultan Süleyman döneminden sonra 
kısmen iskana açılan bölgede zamanla 200 
haneden oluşan bir yerleşim merkezi kurul-
muştur. Aynı zamanda bölgede bir tekke, 
hamam ve pek çok dükkan da açılır. Zamanla 
İstanbul halkının da Kağıthane’yi, tıpkı Roma 
döneminde olduğu gibi, bir mesire yeri ola-
rak değerlendirdiği; yeşil doğası ve temiz 
havasıyla meşhur semti özellikle yürüyüş ve 
gezintiler için ziyaret ettiği biliniyor. 

III. AHMEd’LE GELEN YÜKSELİş dEVRİ
Kağıthane bölgesine en çok eğilen, en fazla 
yatırım yapan padişahın III. Ahmed olduğunu 
söylemek mümkün. Pasarofça Anlaşması’yla 
başlayan barış döneminde İstanbul’un dört 
bir yanında çok sayıda yapı inşa edilirken 
özellikle Kağıthane’nin üzerinde durulduğu 

biliniyor. Çok sayıda köşk ve bahçenin ka-
zandırıldığı bölgeye ayrıca üç mermer havuz 
yapılmıştır. 1722 yılında, bölgede yerleşimin 
iyice artmasıyla Kağıthane’nin ilk camii Azi-
ziye Camii ve Sadabad Sarayı Kağıthane’ye 
kazandırılmıştır. Patrona Halil İsyanı ve Kurtu-
luş Savaşı başta olmak üzere pek çok önemli 

Bizans döneminde 
hayata geçirilmiş, 

Sadabad Deresi 
kıyısında bulunan 

kağıt imalathaneleri 
fetihten sonra 

aynen korunmuş, 
üretime devam 

edilmiştir. Semt, 
bu imalathaneler 

sebebiyle zamanla 
“Kağıthane” olarak 

anılmaya başlamıştır.
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2018 yılının ikinci 
yarısında hizmete 
açılacak Kabataş-
Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu 
ile Kağıthane, 
İstanbul’un iki 
yakasındaki her 
noktaya konforlu 
ulaşım sağlayacak.

MEKAN

olayda zarar görmüş bu camii, 1998 yılında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yenilenerek ibadete açılmıştır. 

SAdABAd dERESİ BU 
dÖNEMdE YENİLENdİ
Roma ve Bizans dönemlerinde halkın hep 
rağbet ettiği, kıyısında çok sayıda üretim 
merkezinin hayata geçirildiği Sadabad De-
resi, Osmanlı döneminde de ilgi odağıydı. 
Halkın özellikle yürüyüş için ziyaret ettiği 
derenin yatağı 1722 yılında, III Ahmed döne-
minde değiştirilmiştir. Daha sonra derenin iki 
yanında yaklaşık 7 kilometrelik bir alan mer-
merle kaplanmış, padişah için yeni bir kasır 
inşa edilmiştir. Bugün bu bina Kağıthane 
Belediyesi’ne kazandırılmıştır ancak Osmanlı 
döneminde eğlencelerin, elçi kabul törenleri-
nin ve düğünlerin bir numaralı adresi olarak 

bilinmiştir. Kağıthane, bu yapıların inşasının 
ardından gösterişli eğlencelerin merkezi hâ-
line gelmiştir. Ancak 1730’daki Patrona Halil 
İsyanı özellikle Kağıthane’deki çoğu yapının 
yıkılmasıyla sonuçlanmıştır. Daha sonra tahta 
çıkan padişahlar da maalesef Kağıthane’ye 
eski ihtişamını kazandıramamıştır.

ESKİ GÜNLERİNE dÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Günümüze gelirsek, özellikle son 10 yıldır Ka-
ğıthane’ye müthiş bir yatırım yapıldığını söy-
lemek mümkün. Bölge, Osmanlı döneminde-
ki ihtişamlı günlerine dönmeye hazırlanıyor. 
Bu yatırımların başında şu anda devam eden 
metro projesi, Sadabad Deresi’nin ıslahı ve 
Boğaz suyunun Haliç’e getirilmesiyle körfe-
zin temizlenmesi geliyor. Ayrıca Karaköy’den 
Kağıthane’ye uzanan bir ekolojik köprü de 
yapılması da planlanıyor. 

EgePlus 9
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KAĞITHANE, İSTANBUL’UN dÖRT BİR 
YANINA BAĞLANIYOR
Çağlayan, Kağıthane Merkez ve Nurte-
pe’den geçecek yeni Kabataş-Mecidiye-
köy-Mahmutbey Metrosu için çalışmalar 
tüm hızıyla sürüyor. Kağıthane’ye büyük 
değer kazandıracak bu metro hattı bölgeyi 
tüm İstanbul’a bağlayacak. 2018 yılının ikin-
ci yarısında kullanıma açılacak metro çeşitli 
duraklarından Kabataş-Taksim füniküleri, 
Eminönü-Kabataş tramvayı, Yenikapı-Ha-
cıosman metrosu, Topkapı Sultançiftliği 
hattı,Mahmutbey-Bağcılar-Başakşehir hat-
tı ile entegre hâlde olacak. Yenikapı-Ha-
cıosman metrosunun Marmaray bağlan-
tısını da göz önünde bulundurursak 2018 
yılında Kağıthane’den Anadolu yakası da 
dahil olmak üzere şehrin her yanına gitmek 
son derece konforlu ve hızlı olacak.

GENİş ÇAPLI ISLAH PROjESİ
İBB, Güney Kore’nin ödüllü dere çalışması-
nı yapan mimarla anlaşma sağladıklarının 
müjdesini vermişti. Dere ıslahı tamamlan-
dığında İstanbullunun bölgeye akın edece-
ğini belirten İBB, proje bitiminde herkesin 
ortaya çıkan işten etkileneceğini de belirt-

Kağıthane sınırları 
içerisinde yer 

alan birçok AVM 
bölge insanının 

her türlü ihtiyacını 
karşılayabiliyor.

Yalnızca ticari bir alan 
değil, aynı zamanda 

ilçenin sosyo-kültürel 
yapısını değiştiren 

bu AVM’ler civarı 
Kağıthane değiştikçe 

daha da sık ziyaret 
edilecekler. 

Bizans döneminde temelleri atılan bugünün Kağıthane ilçesindeki 
köyün adının Pissa, vadinin Sydarist, derenin ise Barbysos adında 

olduğu biliniyor. İlçenin geçmişi resmi belgelerle bu döneme 
kadar aydınlatılabilirken yapılan arkeolojik kazılar ya da inşaat 
çalışmaları sırasında karşılaşılan pek çok tarihi eser, bölgenin 
tarihinin çok daha eskilere, Roma dönemine kadar uzandığını 

gösteriyor. 
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mişti. Temizlenmesi ve çevresinin yeşillen-
dirilmesiyle Sadabad Deresi, şehir halkının 
bir numaralı yürüyüş alanlarından biri ola-
cağa benziyor. Bölgeyi Osmanlı dönemin-
deki günlerine döndürmeyi hedefleyen be-
lediye, bu proje kapsamında ayrıca Roma 
ve Osmanlı dönemi mimarisinden etkilen-
miş tasarımlara sahip su girişleri, ferah yü-
rüyüş ve bisiklet yolları inşa edecek. Yani 
Sadabad Deresi çok yakında şehrin dört 
bir yanından insanların geleceği, hoşça va-
kit geçirmek için tercih edeceği bir merkez 
olacak.

Cİddİ BİR YATIRIM 
POTANSİYELİ VAdEdİYOR
Kağıthane bugün özellikle ailelerin ikamet 
ettiği, nezih ve huzurlu yapısıyla bilinen 
bir semt olarak biliniyor. İlçede çok sayı-
da prestijli iş merkezi ve bu merkezlerde 
çalışacak elit kesimin talebini karşılayacak 
konut ve karma yaşam projeleri projeleri 
hayata geçiriliyor. Bu potansiyel ve semtin 
nezih yapısı göz önünde bulunduruldu-
ğunda semt bugün, hem oturum hem de 
yatırım denince akla gelen ilk gelen bölge 
oluyor.

Bölgeyi Osmanlı 
dönemindeki 
günlerine döndürmeyi 
hedefleyen belediye, 
bu proje kapsamında
ayrıca Roma ve 
Osmanlı dönemi
mimarisinden 
etkilenmiş tasarımlara 
sahip su girişleri, 
ferah yürüyüş ve 
bisiklet yolları inşa 
edecek. Yani Sadabad 
Deresi çok yakında 
şehrin dört bir 
yanından insanların
geleceği, hoşça vakit 
geçirmek için tercih
edeceği bir merkez 
olacak.

EgePlus 11



Zamansız tatlarıyla 
İstanbul’un Kordon’unda

Ömre Bedel
bir yaşam

XV. YY’DAN BAŞLAYARAK, DOĞAL GÜZELLİKLERİ, 
BAHÇELERİ, KORULARI, SUYUN KIYISINDA YER 
ALAN GÖRKEMLİ YAŞAMI, SANATI VE EĞLENCESİYLE 
ÜNLENEN KAĞITHANE BÖLGESİ VE SADABAT DERESİ 
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN BATILILAŞMA 
SERÜVENİNİN BÜTÜN İZLERİNE SAHİPTİR.
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JBugün, yenileme ve peyzaj projeleriy-
le hayata geçecek yürüyüş parkurları, 
bisiklet yolları, amfi tiyatro alanı, rek-

reasyon alanlarının yanı sıra yolları, ulaşım 
ve altyapı projeleriyle birçok yenilikçi yaşam 
projesine ev sahipliği yapan bölge, gerek 
yatırım gerekse yaşam açısından İstanbul’un 
en değerli dönüşüm semti olma özelliği ta-
şıyor.

İşTE TAM BURAdA, şEHRİN KALBİNdE
İstanbul’un en değerli merkezinde, Levent 
ve Maslak’ın yanı başında, Sadabad Dere-
si’nin en güzel kıyısında...

Sevdiklerinize hayallerini kurduğu geleceği 
armağan edeceğiniz KORDON İSTANBUL;
mimarisi, muhteşem lokasyonu ve hayatını-
za katacağı ayrıcalıklı tatlarıyla mükemmel 
bir yaşam için olduğu kadar eşsiz bir yatırım 
için de çok özel bir adres... 

TEM’e 2 dakikada ulaşımının yanı sıra met-
ro ve havaraya yakınlığıyla dikkat çeken 
projenin bir diğer cazibe noktası da böl-
genin gelişiminde büyük rol oynayacak 
Tarihi Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı’nın 
hemen yanı başında olması… Projenin he-
men önünde yer alması planlanan Cendere 
Durağı ile KORDON İSTANBUL sakinle-
rinin dilediği her yere kolayca ulaşmasını 
sağlayacak 25 km uzunluğundaki Dekovil 
Hattı’nın Santral İstanbul’dan başlaması ve 

Yemyeşil düşlerinizi masmavi hayallerinizle 
buluşturacağınız çok özel bir yaşam...

Cendere yolunu izleyerek Kemerburgaz’a 
ulaşması planlanıyor.

HER GÜN BAMBAşKA BİR 
KEYİFLE TANIşMAK
Her bir detayı özenle düşünülmüş sosyal 
alanlarda dilerseniz ruhunuza iyi gelecek 
yeni bir hobiyi deneyimlerken, dilerseniz tut-
kularınızı yaşama fırsatı bulacaksınız. Dost-
larınız ve sevdiklerinizle daha çok zaman 
paylaşacağınız Kordon Life Club’da keyifli 
anlar sizi bekliyor olacak.

NASIL İSTİYORSAN ÖYLE YAşAYABİLMEK
Estetiğin sınırsız bir özgürlükle buluştuğu 
yaşam alanları... Butik bir yaşam tarzı sunan 
KORDON İSTANBUL’da modern bir mima-
ri, kusursuz bir konforla tasarlanan daireler 
siz ve sevdiklerinizin mutluluğu için benzer-
siz bir zevkle dizayn edildi. 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 
3,5+1 ve 4+1 tipi dairelerden, bahçeli veya te-
raslı dairelere kadar zengin yaşam alanı se-
çenekleri sunan KORDON İSTANBUL, geniş 
pencere sistemleriyle gün ışığından maksi-
mum seviyede faydalanma imkanı sağlıyor.

Gayrimenkul sektöründe 
ulusal ve uluslararası 
alanda 35 yıllık 
deneyimin ardından 
2006 yılında temellerini 
attığımız Ege Yapı,
yurt içi ve yurt dışında 
konut, ofis, otel, 
alışveriş merkezi ve
eğitim kurumu gibi 
birçok projenin 
müteahhitlik ve 
gayrimenkul geliştirme 
işlerini başarı ile 
gerçekleştirdi.
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Küba
Dar sokaklarda unutulmaz tatilin adresi: 
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Ö ncelikle Küba’ya giderken Türki-
ye’den yola çıkacağınızı varsayar-
sak, en az 1 günün saat farkı ve 

yolculuk yorgunluğu sebebiyle pek hareketli 
geçemeyeceğini göz önünde bulundurma-
lısınız. Bu sebeple ilk gün konaklayacağınız 
otel yakınlarında vakit geçirmeyi, özellikle ara 
sokakları keşfetmeyi ya da en güzeli sahilde 
keyif çatmayı düşünebilirsiniz. 

Orta Amerika’nın egzotik ülkesi Küba’yı keşfe hazır mısınız? 
Yaklaşık 1.600 irili ufaklı adadan oluşan eşsiz sahillerine eklenmiş 
tarihi güzellikleri ve retro atmosferiyle Küba, Karayipler’deki diğer 
ülkelerden ayrılıyor.
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TARİH VE MÜTHİş SAHİLLER BİR ARAdA
Küba’yı diğer tropik ada ve ada ülkelerin-
den ayıran özelliği tarihi ve otantik yapısı 
olsa da bu, ülkede müthiş sahiller olduğu 
gerçeğini değiştirmiyor. Beyaz ve turkuva-
zın mükemmel birleşimi olan Varadero Pla-
jı’nı sakın es geçmeyin. Tam 22 kilometrelik 
sahiliyle Varadero Plajı her yıl tam 1 milyon 
turisti kendine çekiyor. En meşhuru Vara-
dero olsa da Cayos Coco ve Guillermo, Pla-
ya Ancón, Guardalavaca ve Cayo Largo del 
Sur da ülkenin gözalıcı plajları arasında.

KÜBA’NIN GÖZ BEBEĞİ ESKİ HAVANA
Kendinizi biraz topladıktan sonra Küba ge-
zisinin en meşhur noktası, Eski Havana için 
hazırsınız demektir! UNESCO’nun dünya 
mirası listesinde yer alan bu şehir büyük bir 
özenle bugüne dek korunmuş. En ufak bir 
restorasyon bile büyük bir özenle yapılıyor; 
tarihi yapıların dokularını kaybetmemesine 
özen gösteriliyor. Eski Havana’da müzeleri 
ziyaret edebilir, vintage arabalar arz-ı en-
dam ederken iç geçirebilir, bohem sokakla-
rın tadını çıkarabilirsiniz. Havana şehrinin 3 
bölümden oluştuğunu söylemek mümkün: 
Eski Havana, Habana Centro ve Vedado. 
Eski Havana turizmin merkezi olarak ta-
nımlanıyor. Habana Centro daha çok halkın 
yaşadığı, turistik olmayan bir bölge. Ancak 
fiyatların daha makul olduğunu söylemek 
mümkün. Vedado ise 1930’dan sonra kurul-
muş bir bölge. Eskiden Amerika’nın seçkin 
aileleri bu bölgede ikamet edermiş.

ARABAYLA şEHİR TURUNU 
ES GEÇMEYİN!
Havana’da, gün batımında üstü açık vinta-
ge arabayla şehir turu yapmadan dönme-
melisiniz. Turu, ülkenin kültür ve sanatın 

OTEL YA dA EVdE 
KONAKLAYABİLİRSİNİZ
Küba, turistlere çok sayıda konaklama 
alternatifi sunuyor. Ziyaretiniz boyunca 
otelde ya da devletin denetlediği yetkili 
evlerde konaklayabilirsiniz. İkinci seçenek 
halkın içine karışmanızı sağlarken oteller 
bir nebze daha konforlu bir seçenek ola-
rak öne çıkıyor. Yalnız oteller de lüksten 
uzak, 5 yıldızlı bir oteli, Türkiye standartla-
rında 4 yıldızlı olarak düşünebilirsiniz. Yet-
kili evler konusunda tereddüt etmenize 
gerek yok zira Küba’ya gidenlerin çoğu bu 
evlerde kalıyor. Evlerde konaklama 20-40 
Cuc arasında değişirken otel fiyatları 90-
300 Cuc arasında değişiyor.
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merkezi olarak görülen Fabrica De Arte’de 
bitirip pek çok sergiyi gezebilir, keyifli bir 
akşam yemeği yiyebilir, güzel bir konser 
izleyebilirsiniz. Arabayla şehir turu sırasın-
da asla atlamamanız gereken yer, Malecón. 
Solunuzda eski binalar, sağınızda ucu bu-
cağı olmayan bir okyanus uzanırken ilerle-
menin keyifli olacağı kesin.

PEK ÇOK MİMARİ AKIM BİR ARAdA
Eski Havana’da pek çok mimari akımı bir ara-
da görmek mümkün. Zira ülkenin uzun süre 
sömürge olarak kalması ve önemli bir ticari 
liman olması sebebiyle Avrupa’da görülen 
akımlar kısa sürede buraya taşınmış. Hava-
na’nın en meşhur barok mimari örnekleri 
San Cristobal De Habana Katedrali ve Plaza 
de Catedral yani Katedral Meydanı. Aynı za-
manda meşhur binalardan Hotel Inglaterra, 

El Capitolio ve Habana Üniversitesi neo-kla-
sisizmden; Edificio Bacardi ile Teorro Ameri-
ca art deco; Hotel Raquel ise eklektisizmden 
etkilenmiş mimari çizgilere sahip.

Her Karayip ülkesi 
gibi Küba’nın 
da fırtınalardan 
etkilendiği bir sezon 
var, o da Ağustos 
ile Ekim arası. Bu 
dönemde fırtına 
çıkacağı garanti 
olmasa da, tercih 
edilmemesi öneriliyor.
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KOLONYAL ESİNTİLERLE 
dOLU TRİNİdAd
Küba’nın bir diğer şehrine, Trinidad’a gidiyo-
ruz. Yine UNESCO’nun dünya mirası listesinde 
bulunan, 1500’lerde kurulmuş bu şehir aslında 
Küba’da yerleşimin başladığı yer. Ayrıca kolon-
yal ruhu yani Avrupa esintilerini sıklıkla göre-

bileceğiniz bir bölge. Özellikle 1700’lerde şeker 
kamışı ticaretiyle zenginleşen şehirde yaşayan 
İspanyolların yaptırdığı gözalıcı yapılarla dolu 
sokaklar ziyaretçileri mest ediyor. Şehir mey-
danındaki küçük dükkanları gezmenizi öneririz. 
Pek çok ziyaretçinin Trinidad’ı, Eski Havana’dan 
daha çok beğendiğini söylemek gerek. 
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KÜBA’NIN MEşHUR KÖYÜ VİNALES
Küba’nın dört bir yanı UNESCO’nun korumasında desek yeridir! Aslında bir köy olan Vi-
nales Milli Parkı da tam da bu sebeple Küba seyahatinizde mutlaka uğramanız gereken 
duraklar arasında yerini alıyor. Turistler bu milli parka trekking yapmak, binicilik ya da bi-
siklete binmek için geliyor. Doğa sporları yapmak isteyenlere hizmet veren işletmeler de 
mevcut. Aynı zamanda dalış yapmak isteyenler de bu milli parkı es geçmiyor. Civardaki 
en güzel sahile sahip olan Cayo Levisa’da dalış, eşsiz bir deneyim vadediyor.

Küba’ya gitmişken 
tropik meyvelere 
doymayı unutmayın. 
Özellikle papaya, 
ananas ve hindistan 
cevizi es geçilmemeli.
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KÜBA’dA YEME-İÇME AdRESLERİ
Küba pek çok yönden zengin bir ülke olsa 
da, mutfağı için aynı şeyi söylemek müm-
kün değil. Kübalılar genel olarak kızarmış 
tavuk, fasülye, pilav ve muz gibi besin-
ler tüketiyor. Küba sokaklarında fast-food 
restoranlarıyla da sık sık karşılaşabilirsiniz. 
Ancak daha özel bir yemek deneyimi için 
size paladarları, yani ülkedeki lisanslı ev 
restoranlarını öneriyoruz. Bu restoranlar 
1990’lar sonrasında açılmaya başlamış ve 
2010 sonrasında yaygınlaşmış. Ülkenin ara 
sokaklarında bulunan, özellikle Avrupalıla-
ra ait konaklar restoranlara dönüştürülmüş. 
Mekanların içinde, tüm ülkede hakim olan  
bohem atmosfer devam ediyor. Paladar-
lar arasında geleneksel Küba yemeklerini 
sunanlar da var, daha modern ve “fine-di-
ning” klasmanında hizmet verenler de. 

Ülkenin meşhur 
kahvesi Cafe Cubano, 

Küba’ya gitmişken 
denenmesi gereken 

lezzetler arasında. 
Cafe Cubano, espresso 

hazırlanırken içine 
biraz esmer şeker ilave 

edilerek elde ediliyor.

ULAşIMdA PAZARLIK şART!
Küba içinde ulaşım giderlerinizi, pek çok 
konuda olduğu gibi kıran kırana pazarlık 
yaparak epey makul fiyatlara çekebilir-
siniz. Özel araçlarla ya da taksilerle anla-
şarak dilediğiniz yerlere uygun fiyatlarla 
gidebilirsiniz. Hatta diğer turistlerle anla-
şarak ücreti paylaşabilirsiniz. Aynı zaman-
da devletin otobüs firması Viazul ile pek 
çok noktaya uygun fiyatlarla seyahat et-
mek mümkün.
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RESTORANLAR GELENEKSELİ 
MOdERNLE BİR ARAYA GETİRİYOR
Küba’daki seçkin üç lezzet adresiyle başla-
yalım. Güzel bir akşam yemeği için La Co-
cina de Lilliam, BellaHabana ya da Cafe Los 
Artistas’ı tercih edebilirsiniz. La Cocina de 
Lilliam’da geleneksel Küba tariflerinin yanı 
sıra dünya mutfağından lezzetlerini bula-
bilirsiniz. BellaHabana’da Küba’nın deniz 
mahsülleriyle hazırlanmış leziz yemekler 
sunuluyor. Cafe de Los Artistas’ta ise Küba 
klasikleri sunuluyor. 

EV RESTORANLARINI dENEYİN!
Önerimiz olan paladarlardan, yani lisanslı 
ev restoranlarından en meşhurları Atelier, 
San Cristóbal ve Dona Eutemia. Vedado’da 
bulunan Atelier’e adım atar atmaz bir Ha-
vana konağında olduğunuzu hissediyorsu-
nuz. Bu mekanda menü her gün değişiklik 
gösterse de Küba’ya has lezzetleri dünya 
mutfağıyla harmanladıklarını söyleyebili-
riz. San Cristóbal ve Dona Eutemia da tıpkı 
Atelier gibi vintage atmosferi ve leziz ye-
mekleriyle güzel bir deneyim vadediyor.
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Zenginliklerini Satın 
Aldıkları Takımlarla 
Taçlandırdılar
Çok paranız olsa ne yapardınız? sorusuna takım satın alırdım, diye cevap 
verecek olan kim bilir kaç kişi vardır? Bu kişilerin sayısı dünya genelinde 
az değil. Kimi servetinden büyük bir bölümü kullanarak satın almak istediği 
takımın borcunu kapattı, kimi iş hayatından ayrılıp maddi – manevi tüm 
servetini kulüp için harcamaya kalktı. Onların ki bir uğraş değil sevda… 
Sadece desteklemekle kalmayıp, takım satın alan iş adamları…

Onların 
Spor Kulübü  

Var
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STEVE BALLMER – LA CLIPPERS
Microsoft’un eski CEO’su Steve Bal-
lmer, spor dünyasının en zengin ismi 
olarak biliniyor. 2014 yılında Los Ange-
les Clippers takımını rekor bir fiyat olan 
2 milyar dolara satın almasına rağmen, 
Ballmer’ın serveti, Microsoft’un hisse-
lerinin %18’lik yükselişi sayesinde, geç-
tiğimiz senelerden bu yıla 2 milyar do-
larlık artış gösterdi. Sonuç olarak NBA 
takımlarından LA Clippers takımının 
sahibinin şimdiki serveti 23.5 dolardır.

ROMAN ABRAMOVİÇ - FC CHELSEA
İngiltere’nin FC Chelsea Kulübü satın alan 
Rus İş Adamı Roman Abramoviç’in petrol 
ve gaz şirketi bulunuyor. 37 yaşındaki iş 
adamı FC Chelsea’yi 83 milyon Euro’ya sa-
tın aldı. Bununla kalmayıp takımın 126 mil-
yon Euro’luk borcunu kapattı ve kulüp için 
165 milyon Euro para harcadı.

FLORENTINO PEREZ - REAL MAdRId
İçindeki Real Madrid aşkını her fırsatta dile getiren Florentino Perez yaptıklarıyla da bunu 
kanıtlıyor. 56 yaşındaki Real Madrid Kulübü’nün sahibi ve aynı zamanda başkanlığını yürü-
ten Florentino Perez, bu aşk için kulübün 300 milyon Euro’luk borcunu kapattı. Florentino 
Perez’in aynı zamanda  telekomünikasyon ve inşaat sektörlerinde şirketleri bulunuyor. 
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ROBERT LOUIS dREYFUS  
OLYMPIQUE MARSİLYA
Dünya markası Adidas’ın sahibi Robert 
Louis Dreyfus aynı zamanda Olympique 
Marsilya takımının da sahibi. 1996 yılından 
bu yana takıma 170 milyon Euro’luk harca-
ma yapan iş adamı 1.61 milyar Euro’luk ser-
vete sahip. Telekomünikasyon işiyle uğra-
şan Robert Louis Dreyfus için spor bir aşk. 

FRANSUA PINAULT – RENNES
Gucci ve Puma gibi markaların sahibi Kering Grubun sahibi Francoix Pinault, Fransa’nın 
en zengin kişilerinden biri. İçindeki spor sevgisini göstermek amacıyla ailesinin geldiği yer 
olan Brittany’nin takımlarından Rennes’e yatırım yapan Pinault ve ailesi, bu büyük yatırım 
henüz onlara bir kupa kazandıramasa da futbola tutkuyla bağlı. Altyapı olarak Avrupa’nın 
en iyileri arasında bulunan Rennes, bugüne kadar birçok ünlü yıldızı yetiştirdi. 
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ZİYA EREN - CRAWLEY TOWN
PTT 1. lig takımlarından Kayseri Erci-
yesspor’un Başkanı Ziya Eren, ‘İngiltere’nin 
4’üncü küme’ olarak nitelendirilen Lig 2’de 
mücadele eden Crawley Town kulübünü sa-
tın aldı. Böylelikle yaklaşık 4 milyon Euro’ya 
satın alınan Crawley Town takımının Türk bir 
kardeş takımı oldu.

dIETRICH MATESCHITZ - REd BULL RACING
Araba yarışları ve futbol arasındaki arasında belirgin bir bağlantı olmasa da, dikkatinizi 
her iki dünyada da büyük bir rol üstlenen bir adama çevirdiğiniz zaman bu durum de-
ğişebilir. Dietrich Mateschitz, Red Bull şirketinin kurucusudur. Forbes dergisine göre 
13.2 milyar dolarlık serveti bulunan Dietrich Mateschitz, hem Red Bull Racing yarış 
ekibinin hem de New York Red Bulls futbol takımının sahibidir.

MICHAEL jORdAN
CHARLOTTE HORNETS
Basketbol dünyasının efsanevi ismi Mic-
hael Jordan, bir ilke imza atarak eski bir 
basketbolcu olarak bir takımın sahibi 
oldu. 2006 yılından 2010 yılına kadar takı-
mın ortaklarından biriydi ve takımın bas-
ketbol çalışmalarıyla ilgileniyordu. 2010 
yılında aldığı kararla takımın sahibi oldu. 
Jordan, Chicago Bulls ile 90’larda 6 NBA 
şampiyonluğu yaşamış ve 5 kez En De-
ğerli Oyuncu (MVP) seçilmişti. Jordan’ın 
Tiger Woods’dan sonra kariyeri boyunca 
ve sonrasında spordan en çok para kaza-
nan isim olduğuna inanılıyor.
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Güneşin en güzel 
battığı yerler 

SEYİR
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VAHşİ dOĞANIN BÜYÜSÜ, 
SERENGETİ, TANZANYA
Afrika kıtasında bulunan Tanzanya, özellikle vahşi hayvanların ve bozulmamış doğanın 
bulunduğu Serengeti ekosistemiyle, ziyaretçilere dünyanın en keyifli gün batımlarından 
birini sunuyor. Ender rastlanan vahşi hayvanların ve bölgeye özel miombo ağaçlarının 
turuncu fon üzerinde birer silüete dönüştüğü Tanzanya’da kendinizi adeta “Aslan Kral” 
filmindeymiş gibi hissedebilirsiniz.

Güneş, doğuşunu ve batışını izlerken oldukça keyifli anları bize 
yaşatıyor. Özellikle huzuru ve içsel bir yolculuğu tetikleyen bu anlarda 
deniz, yeşillikler ve dağlar kısaca doğanın dokunulmamış her bir parçası 
büyük bir zevk veriyor. Güneşin batarken yaydığı kızıllığı bin bir tonla 
yansıtan bu doğal unsurlar dünyanın her yerinde yüzyıllardır insanların 
ilgi odağı olmuş durumda. Gelin hep birlikte dünyada güneşin batarken 
en güzel göründüğü yerlere kısa bir yolculuk yapalım.

Güneşin en güzel 
battığı yerler 
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ÇÖLÜN VE KIZILIN NEFES 
KESEN BİRLİKTELİĞİ, 
SEdONA, ABd
Arizona eyaletinde bulunan Sedona, 
çöl ve dağın birleştiği nefes kesici bir 
görselliğe sahip. Gidenlerin ruhsal bir 
yolculuk diye tanımladığı bu bölgede 
gün batımı, büyük kanyonlara yansıyan 
güneş ışınlarıyla birlikte kırmızı bir hal 
alıyor. Eğer mistik bir gün batımı ya-
şamak istiyorsanız, düzlüğün üzerinde 
yüzlerce metre yükselen dağ kütleleri-
nin bulunduğu Sedona’da bir kartpos-
tala konuk olabilirsiniz.

ANTİK VE GİZEMLİ, 
STONEHENGE, İNGİLTERE
Eski İngilizcede “asıl taşlar” anlamına gelen ve İngiltere’deki Salisbury Düzlüğü’nde 
bulunan taşlar Neolitik dönemden günümüze kalmış önemli turist merkezlerindendir. 
Geçmişte Kelt rahiplerinin ayinleri için kullandığı bu gizemli atmosfere sahip alan, 
yontulmuş ve düzleştirilmiş dik konumdaki taşlardan oluşur. Bölge, özellikle gün do-
ğumu ve batımı seyirleri için oldukça revaçtadır. Çeşitli tur organizasyonları ziya-
retçilere unutulmayacak deneyimler yaşatmak üzere Stonehenge bölgesine turlar 
düzenlemektedir.

“Arizona eyaletinde 
bulunan Sedona, çöl 

ve dağın birleştiği 
nefes kesici bir 

görselliğe sahip. 
Gidenlerin ruhsal 
bir yolculuk diye 

tanımladığı bu bölgede 
gün batımı, büyük 

kanyonlara yansıyan 
güneş ışınlarıyla 

birlikte kırmızı bir hal 
alıyor.”

BEYAZ VE MAVİNİN BULUşMASI, 
SANTORON / SANTORONİ, YUNANİSTAN 
Dillere destan beyaz mimarisi ve denizle komşulu-
ğuyla her gördüğümüzde bizi huzura çağıran bir 
adres Santoron Adası. Ege Denizi’ne konumlanmış 
olan bu ada dünyanın en romantik gün batımların-
dan birini sunuyor. Özellikle düğün ve balayı gibi 
birçok özel ana ev sahipliği yapan Ada her açıdan 
nefes kesici. Kristal berraklığında deniz, güneşin her 
rengini yansıtıyor ve ziyaretçilere hayatları boyunca 
unutamayacakları bir görsel şölen yaşatıyor.
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EGZOTİK BİR KARTPOSTALA KONUK OLMAK, BORA BORA, TAHİTİ
Yine bir kartpostala konuk oluyor ve bu kez Güney Pasifik’e gidiyoruz. Mercan plajlarıyla 
ünlü Bora Bora Adası, Fransızların deniz aşırı takım adalarından biri. Özellikle lüks deniz 
turizminin gözde noktalarından biri olan Bora Bora adalarında gün batımı sizi egzotik bir 
ana çağırıyor. Gündüz mercan mavisiyle aklınızı alacak deniz akşamüstü kızılın ve turun-
cunun bin bir tonuyla buluşunca nasıl bir hisse bürüneceksiniz bir düşünün. 

OKYANUS KIYISINdA BİR TAPINAK, TANAH LOT, BALİ
Endonezya’ya bağlı Bali Adasının kıyısında bulunan Tanah Lot, denizin içinde büyük kaya 
kütlelerinden oluşan bir tapınak. Yüzyıllar boyunca okyanus dalgalarıyla şekillenen bu 
kaya parçası 16. yüzyılda bir din adamı tarafından keşfedilmiş ve bir tapınağa çevrilmiş. 
Kayaların deniz üzerindeki görüntüsüne hayran kalan din adamı belki de bu büyüleyici 
oluşumu bir gün batımında görmüştür ne dersiniz?
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TÜRKİYE’NİN EN MEşHURU,
şEYTAN SOFRASI, AYVALIK 
Gelelim güzel ülkemize. Gün batı-
mı dediğimiz zaman akla gelen ilk 
noktalardan biri Şeytan Sofrası… 
Ayvalık’ın 8 kilometre kuzeyinde 
bulunan, sönmüş bir volkanın lav 
birikintilerinden oluşmuş tepede 
şeytanın ayak izi olduğuna inanı-
lan bir girinti bulunmaktadır. Adını 
buradan alan Şeytan Sofrası’nın 
tüm Ayvalık ve Midilli Adalarını 
içine alan nefes kesici bir manza-
rası bulunur. Özellikle gün batımı 
turları için aranılan ilk adres olan 
Şeytan Sofrasına her mevsim bir-
çok şehir ve ülkeden turistler akın 
etmektedir.  

ALPLERİN HEYBETLİ GÖVdESİ, 
MATTERHORN dAĞI, İSVİÇRE
Alplerin en yüksek olmasa da en 
meşhur noktası… Dimdik bir şe-
kilde göğe uzanan ve artık ikonik 
bir dağ imgesi haline gelen Mat-
terhorn Dağı İsviçre’nin Zermatt 
kasabasında bulunuyor. 4,478 
metrelik nefes kesici bu güzellik 
her daim beyaz büyünün bir tim-
sali. Özellikle gün batımı esnasın-
da bir yanda Güneş bir yanda ise 
kaybolmayan Ay’ın göründüğü 
bir manzara hayal edin… Kızılın 
keskin tonlarının bembeyaz karlar 
ile buluştuğuna tanık olduğunuz 
bu anı asla hafızalarınızdan sile-
meyeceksiniz. 

“Ayvalık’ın 8 kilometre 
kuzeyinde bulunan, 

sönmüş bir volkanın 
lav birikintilerinden 

oluşmuş tepede 
şeytanın ayak izi 

olarak tanımlanan bir 
girinti bulunmaktadır. 

Adını buradan alan 
Şeytan Sofrası’nın 

tüm Ayvalık ve Midilli 
Adalarını içine alan 

nefes kesici bir 
manzarası bulunur.”
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GÖKYÜZÜNdE BİR dENEYİM,
KIZILÇUKUR, KAPAdOKYA
Kapadokya bölgesinin merkezinde bu-
lunan Kızılçukur Vadisi, tüf ve kaya olu-
şumlarına yansıyan güneşin aldığı ton-
dan dolayı bu şekilde anılmaktadır. Gün 
batımını izlemek isteyen yerli ve yabancı 
turistlerin en sık ziyaret ettiği yerlerden 
biri olan vadi özellikle meşhur balon tur-
ları ile gün batımı deneyiminize farklı bir 
bakış açısı sunuyor ve sizi gökyüzüne 
yükseltiyor. Peri bacaları ve uçsuz bu-
caksız düzlüklere sahip bu nefes kesici 
güzelliği gökyüzünden izlerken zamanın 
durmasını dileyebilirsiniz. 

KAdİM UYGARLIKLARIN BEşİĞİ, NEMRUT dAĞI, AdIYAMAN
UNESCO dünya mirasları listesinde yer alan ve Adıyaman’ın en gözde turist merke-
zi olan Nemrut Dağı gün batımı için ideal adreslerden biri. Helenistik, Pers ve Kom-
magene kültürünün harmanlanmasıyla oluşmuş çeşitli başlardan oluşan taş oyma-
ları gün batımınıza mistik bir hava vererek sizi tarihin tüyler ürperten gizemine 
çağıracaktır. Özellikle gün doğumu ve batımı için en çok tercih edilen adreslerden 
biri olan Nemrut Dağı size tekrar tekrar bakmak isteyeceğiniz fotoğraflar sunabilir.  
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SAĞLIK

Mutfağımıza ve masamıza gelen her besinden en doğru şekilde 
verim almanın, vitamin ve minerale doymanın iki yolu var: 

Mevsiminde tüketim ve doğru pişirme teknikleri kullanımı. Peki 
sonbahar mevsiminde tüketilmesi en doğru besinler neler?

Sonbaharda Mevsiminde, 
Tazecik Besin Bulma Rehberi

32 EgePlus



Besinleri mevsiminde tüketmenin, yerli ürün ter-
cih etmenin önemini artık hepimiz biliyoruz. 
Evinizde alışverişi siz yapıyorsanız, gardırobu-

nuzdan seçtiğiniz kıyafetler kalınlaştıkça, reyonlarda 
arz-ı endam eden meyve, sebze ve balıkların da de-
ğiştiğini fark etmişsinizdir. Ülkemizde ithal edilen be-
sin sayısı gittikçe artıyor ancak Ekvador’da yetiştirilen 
bir muzun nasıl yetiştirildiğini, hangi ilaçlarla koruna-
rak olgunlaştığını kesin olarak bilme şansımız yok. Bu 
sebeple yerli ürünlere yöneliyoruz. Ancak yerli ürünler 
de turfanda veya mevsimi dışında raflara gelebiliyor. 
Bu besinleri tüketmemiz durumunda, hem aynı be-
sinden daha az vitamin alıyor hem de vücudumuza 
yapay hormonlar sokmuş oluyoruz. Yine de, bilinçli 
seçim yapmak mümkün. Sonbaharda en katkısız ve 
doğal, tam da mevsiminde yetiştirilerek raflara konan 
meyve ve sebzeleri, denizden bu mevsimde tutulan 
balıkları sizler için listeledik.

SEBZE YEMEKLERİNE HÜCUM!
Sonbahar, sebze yemeklerini sevenleri, şahane al-
ternatiflerle selamlıyor. Bu aylarda reyonlarda çıtır 
çıtır biberler görmeniz mümkün. Yeşil, dolmalık ve 
kırmızı biberin en tazesini bulabilirsiniz. Ayrıca sa-
latalara katmak ya da dolmasını yapmak için pazıyı 
tercih edebilirsiniz. Patlıcan, kabak, mantar ve bar-
bunya yemekleri sağlıklı birer alternatif olacaktır.
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ÇEşİT ÇEşİT BESİN SUNUYOR
Çoğu insanın en sevdiği ay eylüldür diyebiliriz. 
Hem yazdan kalması hem kışa bir adım uzakta 
olmasıyla şahane bir hava sunarken meyve re-
yonlarını da bu bolluk ve bereketten mahrum 
tutmuyor. Yazdan ödünç karpuz ve kavun 
hâlâ tüketilebilir. Mürdüm eriği, üzüm ve şeker 
oranı biraz yüksek olsa da incir; soğuk aylar 
gelmeden yenmesi gereken yüksek lifli besin-
ler arasında yer alıyor. Eylül ve Ekimde atıştır-
malık olarak fındık ve ceviz tercih edebilirsiniz.

EKİMdE SEBZE SALdIRISINA 
HAZIR OLUN
Ona bayıldığınızı biliyoruz! Pırasa Ekim ayın-
da geri geliyor. Ispanak ve karnabaharın tar-
lalarını terk edip şehirlere taşınmasıyla Ekim, 
tam bir sebze ayına dönüşüyor. Bu sebzeleri 
sıklıkla tüketmenizi öneririz. Salatalara havu-
cun yanı sıra turp da eklenince, yavaş yavaş 
kışın geldiğini anlıyoruz. Üzüm, elma, armut, 
greyfurt, muz ve mandalina derken havalar 
reyonlarda da soğumaya başlıyor. Özellikle 

Mevsiminde 
tükettiğiniz 

besinlerden aldığınız 
vitamin oranının çok 

daha yüksek olduğunu 
biliyor muydunuz?
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C vitamininden zengin meyve ve sebzeleri 
tercih ederek bağışıklığınızı güçlendirmeye 
başlasanız iyi edersiniz, bizden söylemesi!

BALKABAĞINI ES GEÇMEYİN
Kasımda kabak, pırasa, ıspanak, karnabahar 
ve pazı hâlâ tercih edilebilir. Bunlara lahana 
ve kereviz de ekleniyor. Etli sebze yemekleri 
için şahane bir ay olan Kasımda balkabağı 
da reyonlara çıkıyor. Faydaları fazla bilinme-
se ve çokça tüketilmese de balkabağı; içer-
diği magnezyum, beta karoten, A, B, C vi-
taminleri; aminoasit ve alkoloidler sayesinde 
4 mevsim yaşanabilecek sindirim zorluğu, 
prostat, saç dökülmesi, alerji gibi problem-
lere birebirdir. Haşlayarak ya da fırınlayarak 
tüketebilirsiniz.

KESTANE GELİYOR!
Herkesin bayıldığı kestane kışla özdeşleşmiş 
olsa da aslında daha kış gelmeden, Kasım 
ayında sevenleriyle buluşuyor. Bu ayın po-
püler ürünü kestane olsa da nar ve kivinin de 
reyonlara gelmesiyle sıcak havalara iyiden 
iyiye veda ederek C vitaminine doyuyoruz. 
Elma, üzüm, mandalina, armut, greyfurt ve 
C vitamini yönünden zengin pek çok meyve 
tüketilebilir.

BALIĞIN dA MEVSİMİ OLUR!
Büyük şehirlerde taze balık bulmak zor olsa 
da, güvendiğiniz bir balıkçıdan mevsiminde 
aldığınız balığın tadını bir başka yerde bul-
manız pek mümkün değil. Eylülde yıl bo-
yunca tüketilen palamut iyice irileşir ve lez-
zetlenir. İstavrit, kırlangıç, sardalya ve kılıç 
balıklarını da tercih edebilirsiniz. Ekim balık 
yönünden zengin bir ay; tekir, barbunya, lev-
rek, mercan gibi birçok balığı bol bol bulabi-
leceğiz. Kasımda ise çok sevilen hamsi taze 
taze tutulmaya başlanır. Uskumru ve istavrit 
iyice yağlanır ve Ekim ayının tüm balıklarını 
yine tüketebilirsiniz.
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GÜZELLİK

Gelişen teknoloji ve yeni buluşlar, genç kalmanın formülünü yeniden yazıyor. Geçen 
yıllara inat, gençleşen ve ışıltısını kaybetmeyen bir cilt artık hayal değil. İşte karşınızda 
ameliyatsız gençleşmenize yardımcı olacak 4 yöntem.

En iyi 4 Ameliyatsız 
Gençleştirme Yöntemi
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GÜZELLİK

ESTETİK PLASTİK VE 
REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 
UZMANI OP. DR. BÜLENT 

CİHANTİMUR, GENÇLEŞTİREN O 4 
YÖNTEMİ AÇIKLIYOR:

ÖRÜMCEK AĞI ESTETİĞİ 
EN FAVORİ UYGULAMA
Son yılların en fazla talep edi-
len uygulamaları arasında yer 
alan Örümcek Ağı Estetiği, 
2011 yılında geliştirdiğim ve o za-
mandan beri kliniklerimde uygu-
ladığım bir teknik. Çok sevildi ve 
favori teknikler arasında çünkü in-
sanlara ameliyatsız, neştersiz genç-
leşme imkanını sundu. Cilt yıpranma 
derecesine göre belirlenen adette 
ipi, cilt altına ince uçlu iğneler va-
sıtasıyla yerleştiriyoruz. Bu medi-
kal ve zararsız ipler 6 ay içerisinde 
erirken, vücut kendi biyolojik ağını 
bu iplerin etrafına örmüş oluyor. 
Azalan kolajen tekrar aktive oluyor, 
lifting mekanizması devreye giriyor. 
Bu sayede ciltte günden güne can-
lanma, gerginlik oluşuyor ve haliyle 
kırışıklıklar da yok oluyor.
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GÜZELLİK

AMELİYATSIZ 
GÜZELLİK ULTHERAPY
Ultherapy de yine Örümcek 
Ağı Estetiği gibi ameliyatsız 
cilt yenileme ve sıkıştırma 
yöntemlerinden bir tanesi. 
Aynı şekilde kolajen üretimi-
ni tetikleyen ve lifting meka-
nizmasını devreye sokan bir 
etkiye sahip. Cildin derin kat-
manlarına kadar uzanabilen 
ultrason dalgalarıyla bütün 
yüze uygulanabiliyor. Boyun, 
gıdı gölgesi gibi gevşeme 
problemlerinin en fazla hisse-
dildiği alanlarda son derece 
etkili sonuçlar veriyor.
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HÜCRELERİ TEMİZLEYEN

OZON TERAPİ
Yaşın ilerlemesiyle birlikte oksijen gereksini-
mi artan insan bedeni bir de dış faktörlerin 
olumsuz etkileri yüklenince vücuduna ciddi 
miktarlarda atık madde depolamaya başlar. 
Bu atık maddeler hücre zarını etkiler ve do-
layısıyla yaşlanma belirtileri çok daha fazla 
hissedilmeye başlanır. Ozon Terapi ise, olu-
şan tüm bu olumsuzlukları pozitif hale çe-
virebilecek ve bedeni gerçek anlamda te-
mizleyecek bir yapıya sahip. Ozon Terapi ile 
temizlenmiş, oksidatif stresten arınmış bir 
bedenle, yaşlanma belirtilerinden tutunda, 
selülit ve farklı kronik rahatsızlıklara kadar 
çözüm sağlayabiliyoruz.

YENİ NESİL ANTI AGING, 

SECRET UYGULAMASI
Ameliyattan korkanların ya da yaşlanma 
belirtilerine bir önlem almak isteyenlere 
önerebileceğim bir başka uygulama da 
Secret. Radyo frekanslı fraksiyonel iğne 
tedavisi Secret, yüzün her sahasını tarayan 
gelişmiş bir gençleştirme teknolojisidir. 
Cihazın üzerinde 20’den fazla mikro iğne 
bulunur ve bunlar ısı vererek cildi kolajen 
üretimine teşvik eder. İnce kırışıklıklar dahil 
yüzdeki tüm form kaybına son derece fay-
dalı bir etkiye sahiptir.
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İstanbul’a yakın

kaçamak 
noktaları
Yazın tadı damaklarda kalmışken sonbahar ve kış mevsimi, hafta 
sonları 1-2 günlük kaçamaklar yapmadan geçmek bilmiyor. Ancak 
İstanbul’dan birkaç saat içinde ulaşabileceğiniz, haftanın stresinizi 
üzerinizden çekip alacak şahane tatil beldeleri de var.
SONBAHARIN YILdIZI: SAPANCA

Sakarya ilinin batı kıyısındaki Sapan-
ca’ya İstanbul’dan yaklaşık 2 saatte 
ulaşmak mümkün. Bölgede, Sapan-

ca’nın tarihte ev sahipliği yaptığı eski me-
deniyetlerden kalıntılar görmek mümkün. 
Bizans dönemine ait mezar taşları ve Os-
manlı döneminden kalma camilerle Sapan-

ca, tarihi ve huzurlu yapısıyla kaçamak-
severleri cezbediyor. Sonbaharda sıklıkla 
tercih edilen Sapanca, bu mevsimde çok 
romantik bir atmosfere bürünüyor. Kuru-
muş yapraklarla örtülen Sapanca Gölü, 
aşıkların uğrak mekanı oluyor. Bölgedeki 5 
yıldızlı ve butik oteller, son derece profes-
yonel hizmet sunabiliyor.
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MOdASI HİÇ GEÇMİYOR: ÇINARCIK
İstanbulluların hafta sonu kaçamağı yapmak 
için tercih ettiği ilk ilçelerden biri, şüphesiz ki 
Çınarcık.  İlçeye arabayla, deniz otobüsüyle 
ya da önce Yalovaya’ya gidip ardından dol-
muşla kısa bir yolculuk yaparak varabilirsi-
niz. Çınarcık’taki beach clublara uğramanızı, 
orman manzaralı et ve mangal restoranlarını 
ise es geçmemenizi tavsiye ederiz. Aileler 
için de uygun bir “kısa tatil” fırsatı sunan Çı-
narcık için son önerimiz ise, günbatımında 
sahilde uzun uzun yürümeniz olacak. 

BİR dENİZ OTOBÜSÜ 
UZAKLIĞINdA: ARMUTLU
İstanbul’dan deniz otobüsüyle yaklaşık 1,5 
saatte ulaşabileceğiniz Yalova’nın Armutlu il-
çesi, özellikle belediyenin düzenli olarak kum 
dökme çalışması yaptığı tertemiz sahiliyle bi-
liniyor. Sahil şeridi boyunca uzanan kafelerde 
günün yorgunluğunu atabilir, restoranlarda 

en taze et ve sebzelerin tadını çıkarabilirsiniz. 
Sonbahar ve kış mevsiminde giderseniz, sahil-
de denizden henüz tutulmuş balıklardan satın 
alabilirsiniz. Bölgede genellikle 3 yıldızlı termal 
oteller hizmet veriyor. Armutlu, hiç de azım-
sanmayacak bir yerli nüfusa da sahip.

ARA SOKAKLARIYLA MEşHUR: KIYIKÖY
Şimdi Avrupa’ya doğru ilerliyoruz, yeni du-
rağımız son yıllarda tatilcilerin dikkatini üze-
rinde toplamış sahil kasabası, Kıyıköy. Bu 
Kırklareli kasabası, sık ormanlarla çevrili ve 
denizi kuşbakışı gören bir noktada bulunu-
yor. Bizans döneminden kalma bir kemer-
den geçerek gireceğiniz Kıyıköy, sizi daha ilk 
dakikadan etkileyebilir. Hoş bir kahvaltı, ara 
sokaklarda uzun yürüyüşler, antik dönem-
den kalma eserleri ziyaretin ardından tam 
teşekküllü bir akşam yemeğiyle veda edebi-
leceğiniz Kıyıköy, sizi hem geçmişe, hem de 
kaostan çok uzaklara götürebilir.

Yaz göz açıp kapayıncaya 
kadar bitti ama 
sonbaharda da tatil 
yapmak mümkün. 
İstanbul’a sadece birkaç 
saat mesafede hem 
lezzet hem de huzur 
dolu bir hafta sonu 
geçirebilirsiniz!
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ROTAYI HUZURA ÇEVİRİN: AĞVA
İstanbul’a sadece 100 kilometre mesafede 
olduğu için sıklıkla tercih edilen bölgelerin 
belki de başında Ağva geliyor. Şehrin Ana-
dolu yakasında, Karadeniz kıyısına epey 
yakın bir noktada bulunan Ağva’nın upu-
zun bir plajı, piknik alanları ve yürüyüş par-
kurları neden bu kadar popüler olduğunu 
açıklar nitelikte. Ağva’ya gitmişken, Yeşil-
çay ya da Göksu nehirleri üzerinde bulu-
nan restoranlarda yemek yemenizi tavsiye 
ederiz. Ayrıca Ağva’da konseptlerde sayı-
da otel de mevcut.

SONBAHARdA KUşLARIN VE 
İSTANBULLULARIN TERCİHİ: İĞNEAdA
Trakya’nın incisi olarak bilinen, yine Kırkla-
reli’ne bağlı İğneada; tertemiz denizi, gölle-
ri ve ormanları ile bu ünvanı sonuna kadar 
hak ediyor. Bölgede pansiyon, otel ve küçük 
işletmeler mevcut. İğneada’ya gitmişken 
en sağlam botlarınızı giyip kendinizi orma-
nın derinliklerine atmanızı tavsiye ederiz. 

Sonbaharda giderseniz, yanınızda mutlaka 
bir dürbün götürün. Zira bu bölge sonba-
harda, ülkemizde yaşayan 454 kuş türünün 
194’ünün geçiş yolu üzerinde bulunuyor. Tu-
ristlerden ziyade doğaseverlerin tercihi olan 
İğneada, Longoz ormanları ve nefis çam ko-
kusuyla aklınızı başınızdan alabilir.

KARşILIKLI İKİ KAÇIş NOKTASI: 
ANAdOLU KAVAĞI VE RUMELİ KAVAĞI
İstanbul’un kaosundan en kısa sürede kaçışın 
sırrını verelim mi? Hem de Anadolu ve Avru-
pa yakaları için, ayrı ayrı! Anadolu Kavağı ve 
Rumeli Kavağı; araç veya toplu taşıma alter-
natifleri ile kolaylıkla ulaşabileceğiniz, huzur 

Sonbahar boyunca bir 
veya iki kez cuma günü 

izin alarak kendinizi 
şımartabilir, uzun 

hafta sonu tatilinizi 
şehre yakın ama 

şehrin kaosuna çok 
uzak tatil beldelerinde 
değerlendirebilirsiniz.
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vadeden iki ayrı semt. Hatta ikisini de aynı gün 
içinde ziyaret etmeniz; birinde kahvaltı, diğe-
rinde akşam yemeği keyfi yapmanız mümkün! 
Beykoz ilçesine bağlı olan Anadolu Kavağı, sa-
hilinin şahane manzarası ve hâlâ bozulmamış 
doğası ile dikkat çekiyor. Sahilde balık yeme-
nizi, daha sonra da Yoros Kalesi’ne çıkmanızı 
özellikle tavsiye ederiz. Rumeli Kavağı’ndan 
ise leziz deniz ürünlerini, özellikle midyelerini 
tatmadan dönmemelisiniz.

SİNCAPLARLA YÜRÜYÜş YAPIN: 
POLONEZKÖY
Özellikle uzatılan, yani Cuma günün de da-
hil edildiği hafta sonları için ilk tercihlerden 
biri, Polonezköy oluyor. Doğası, restoranları, 
piknik alanlarıyla mütevazı köy; rahat edebi-
leceğiniz pek çok otel alternatifi de sunuyor. 
3 gün boyunca ormanda sincaplar eşliğinde 
yürüyüşler yaparak, etin en güzelini tadarak 
trafikten uzak huzura yakın bir tatil yapa-
bilirsiniz. Zamanında Polonya Prensi tara-
fından kurulan Polonezköy, görülesi mimari 
yapılar ve tertemiz bir hava sunuyor.

OLMAZSA OLMAZ: PRENS AdALARI
İstanbul’dan kısa süreli kaçışlardan bahset-
mişken, Prens Adaları’na değinmemek ol-
mazdı, değil mi? Roma ve Bizans döneminin 

sürgün yeri, şimdilerin favori mekanı oldu; 
ancak bunu hak ettiğini de belirtmek gerek. 
Adalar’da bulunan şirin otellerde konakla-
yabilir; gözalıcı tarihi yapılar, köşklerle çev-
rili yollarda uzun yürüyüşler yapabilir, deniz 
kıyısında şahane bir akşam yemeğiyle ken-
dinizi ödüllendirebilirsiniz. Her ada için ayrı 
ayrı bir inceleme yazısı yazmak gerekse de, 
Adalar’ın haklı ûnü sadece isminin geçmesi-
ni yeterli kılıyor, İstanbullular her hafta sonu 
onları ziyaret için vapurlara akın ediyor.

YILdIZI YENİ PARLIYOR: 
KERPE-KANdIRA
Kocaeli’nin sanayileşmemiş ender bölge-
lerinden, turizme açılmış Kerpe-Kandıra; 
ormanın çepeçevre sardığı, gelenlerin de 
hep memnun ayrıldığı bir bölge olarak öne 
çıkıyor. Avlanma mevsiminde gitmeniz du-
rumunda küçük bir balıkçı teknesi kiralaya-
bilir, dalgaların sesiyle baş başa kalacağınız 
saatlerin keyfini sürebilirsiniz. Özellikle Bod-
rum’a benzetilen Kerpe-Kandıra’da uygun 
fiyatlarla konaklama seçenekleri de mevcut. 
Çok sayıda yabancı turistin de tercihi olan 
bölgede günbatımını izleyebilir, oldukça ro-
mantik anlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca trekking 
ve kaya tırmanışı için profesyonel hizmet su-
nan işletmeler de mevcut.
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Bu Yıla 
Damgasını 

Vurdu: 

Greenery

Tazeleyici, canlandırıcı ve yepyeni 
başlangıçların simgesi… Huzurun rengi 
olarak tanımlanan yeşil bu yıl her yerde. 
2017’nin rengi seçilen Greenery ev 
dekorasyonundan, modaya kadar her 
alanda karşınıza çıkacak. Evinizin bir 
köşesinde, bahçenizin kenarında ya da 
gardırobun en gözde çekmecesinde size 
göz kırpacak. 
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Yaz - kış mevsim fark etmeksizin can-
lı tonlar kullanıldığı her ortama neşe 
ve enerji taşıyor. En çok tercih edilen 

renklerden olan yeşil bu sıralamada en önde 
yerini alıyor. Neşe ve enerjinin yanı sıra huzur 
da yanı başınızda olsun istiyorsanız senenin 
rengi Greenery, kullanıldığı her alanda tüm 
bunları garanti ediyor. Şimdiler de mekanlar 
Greenery ile yeni bir kimliğe bürünüyor. 

EVLER RENKLENECEK
Değişime evinizden başlamayı planlıyorsa-
nız duvarlarınızı yeşil tonlarına boyayabilir-
siniz. Yeşilin çok sayıdaki farklı tonlarından 
birini seçebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz 
gereken nokta seçmiş olduğunuz tonun 
mobilyalarınız ile uyumlu olması. Duvarların 
hepsini aynı renkte boyayabileceğiniz gibi 
karşılıklı iki duvarı ya da yan yana iki duvarı 
farklı tonlarda boyayabilirsiniz. 

Duvar değil de değişim hakkınızı mobilya-
dan yana kullanacaksanız tercihinizi koltuktan 
yana yapabilirsiniz. Yeşil bir döşeme ile yenile-
nen koltuğunuz evinizin havasını değiştirecek.

“Yeşilin çok sayıdaki 
farklı tonlarından birini 
seçebilirsiniz. Burada 
dikkat etmeniz gereken 
nokta seçmiş olduğunuz 
tonun mobilyalarınız 
ile uyumlu olması. 
Duvarların hepsini aynı 
renkte boyayabileceğiniz 
gibi karşılıklı iki duvarı 
ya da yan yana iki 
duvarı farklı tonlarda 
boyayabilirsiniz.”

Yeşilin en doğal hali kuşkusuz ki çiçek-
ler. Balkonunuzda, evinizin uygun bir 
köşesinde yer verdiğiniz çiçeklerle en 
doğal aksesuarları yaratabilirsiniz. 
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Uyumlu bir renk olan yeşil; beyaz, si-
yah, sarı gibi diğer renklerle de kombin 
edilerek kullanılabilir.
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KÜÇÜK dETAYLAR 
BÜYÜK ETKİLER
Küçük detayların büyük etkiler ver-
diğini de unutmamak gerekir. Perde, 
masa örtüsü, yastık kılıfı gibi ev teks-
til ürünlerinde de yeşili seçebilirsiniz.

YEşİLİN İNSAN 
PSİKOLOjİSİ
ÜZERİNdEKİ ETKİSİ
Yeşil, hayatımızın pek çok alanın-
da farklı formlarda karşımıza çıkar. 
Bunlardan en güçlü ve evrensel 
olanı doğadır. Buna bağlı olarak 
ayrıca yaşamı, gençliği, yenilen-
meyi, ümitleri ve dinçliği simgeler. 
Sakinleştirici özelliği sayesinde si-
nir sistemi üzerinde doğal bir etki 
oluşturur. Yeşil rengi tercih eden-
lerin kişilik analizinde kendileri-
ne değer verme duygularının çok 
fazla olduğu görülür. Doğru bildi-
ğinde ısrarcıdırlar. Fikrinden ödün 
vermez. Kovalayıcı ve takipçidir. 
Otoritesi ve inandırıcılığı ile çevre-
sindekileri etkilemeyi başarır. Ba-
zen abartıya kaçarak megaloman 
bir kişilik sergileyebilirler.

NEdEN YEşİL?
Yeşillik, doğanın tarafsızlığıdır. Mo-
dern yaşamın getirilerine batan in-
sanlar ne denli çoksa, doğal dünya-
nın güzelliklerine ulaşmak isteyen 
ve buna doğuştan özlem duyan 
insanlar da o kadar çoğalıyor. Bu 
değişim, kentsel planlama, mimari, 
yaşam tarzı ve tasarım seçenekle-
riyle günlük hayata “yeşil”in çoğal-
masıyla yansıyor. 
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JEFF 
BEZOS
2016 yılında dünyanın en zengin üçüncü insanı olarak listelere giren ünlü girişimci 
Jeff Bezos, dünyanın en ünlü alışveriş sitelerinin başında gelen Amazon.com’un 
kurucusu… Aynı zamanda bir uzay tutkunu olan bu başarılı iş adamı ileride uzay 
turizmini geliştiren isimlerin başında anılacak.

kıflarından müzelere her yıl milyarlarca dolar 
bağışta bulunan 4 çocuk babası Jeff Bezos 
günümüzde 72 milyar dolarıyla dünyanın en 
zengin insanlarından biri.  

Jeff Bezos 12 Ocak 1964 yılında, ABD’nin New 
Mexico eyaletinde dünyaya geldi. Annesi, Jeff’in 
biyolojik babasını terk etmesi üzerine Kübalı 
göçmen Mike Bezos’la evlendi ve Jeff’in böyle-
ce adını aldığı, esas aile yaşamı başlamış oldu. 

Jeff Bezos en çok tıklanan kitap, elekt-
ronik ve bilimum araç gereç sitesi 
Amazon.com’un ve uzay araştırma 

şirketi Blue Origin’in kurucusu. Çocukluğun-
dan beri bilgisayar ve gökyüzünü kendisi-
ne bir tutku haline getiren başarılı iş adamı 
ilgi alanlarını kendisine bir iş edindi ve yıllar 
boyu uzun uğraşlar sonucu şu an bulundu-
ğu noktayı fazlasıyla hak etti. Kanser araş-
tırmalarından öğrenci derneklerine, bilim va-
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Çocukken bilime ve üretmeye olan ilgisi bir 
hayli fazla olan Bezos ailesinin garajını ade-
ta bir laboratuvara çevirerek çeşitli deneyler 
yapıyor, elektrikle çalışan aletler oluşturmaya 
çalışıyordu. Gençlik yıllarında ailesiyle birlikte 
Miami’ye taşındılar. Bezos burada bilgisaya-
ra olan ilgisini fark etti ve gittiği liseden okul 
birincisi olarak mezun oldu. Hatta Bezos, giri-
şimciliğini ilk olarak lisede ortaya çıkardı ve 4,5 
ve 6. sınıflar için eğitici bir yaz kampı sunan 
“Hayal Enstitüsü”nü kurdu. 
1986 yılında, severek girdiği dünyanın en ünlü 
Üniversitelerinden Princeton’dan mezun oldu. 
Okuduğu bölüm elbette ki tek hayali olan Bili-
şim ve Elektronik Mühendisliğiydi. Ayrıca üni-
versitede onun için her zaman bir tutku olacak 
uzay merakıyla ilgili çalışmalar da yaptı. “Uza-
yın Keşfi ve Gelişimi için Öğrenciler” isimli bir 
öğrenci grubunun başkanıydı.  
Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Wall Stre-
et’te bilgisayar uzmanlığı mevkisiyle çalış-
maya başlayan Bezos, yavaş yavaş hayatının 
ve internet alışverişinin dönüm noktası olan 
girişime doğru yaklaşıyordu. Uluslararası ti-
caret alanında hizmet veren Fitel ve Bankers 
Trust isimli şirketlerde çalıştıktan sonra New 
York’ta bir yatırım firması olan D. E. Shaw’da 
çalışmaya başladı ve burada hayatını birlikte 
sürdüreceği eşi Mackenzie ile tanıştı. 

BİR GARAj şİRKETİ: AMAZON.COM
Bezos’un oldukça iyi maaşlı bir işi ve kariyeri 
vardı. Fakat dürtülerinin ve inovasyon isteği-
nin üstesinden gelemeyen başarılı girişimci, in-
ternetin artık her şey haline geleceğini biliyor 
ve bunun üzerine oynamak istiyordu. Aklında 
her şeyin satıldığı bir yer fikri vardı. Özellikle 
kitaplara olan düşkünlüğü onun bu işe ilk ola-
rak kitaplarla başlama fikrini verdi. İnternetten 
kitap satmak istiyordu. 1994 yılıydı ve Bezos 

ailesinin tüm ikazlarına rağmen işini bıraktı ve 
Seattle’a taşındı. Evinin garajında şirketin te-
mellerini attı. 
İlk başta birkaç çalışanı vardı. Birlikte bir yazı-
lım geliştirmeye başladılar. Derken garaj içeri-
sindeki şirket büyümeye ve iki yatak odalı bir 
eve dönüşmeye başladı. 300 arkadaşla test 
aşamasından geçen site Amazon.com 1995 
yılında resmi olarak kurulmuş oldu. 
Amazon’un büyümesi adeta ikonik bir geliş-
meydi. Bir ay içinde ABD ve 45 farklı ülkeye 
kitap satışına başlamışlardı. İkinci ayda satışlar 
haftada tam 20,000 dolara yükseldi. Zaman-
la gelişip büyüyen Amazon artık bir başlangıç 
projesi değil bir e-ticaret öncüsüydü.

MİLYAR dOLARLARA dÖNEN 
KÜÇÜK HESAPLAR
Bezos, Amazon’u adım adım ilerletti. İlk baş-
ta 10 bin dolar bütçe ayırdığı site için ailesin-
den 100 bin dolar istedi. Şu an dünyanın en 
büyük online kitap platformu olan site baş-
langıçta hiçbir kitaba sahip değildi. Kullanı-
cılar kitap satın aldıkça Bezos bunları kendi 

“Amazon’un büyümesi 
adeta ikonik bir 
gelişmeydi. Bir ay 
içinde ABD ve 45 farklı 
ülkeye kitap satışına 
başlamışlardı. İkinci 
ayda satışlar haftada 
tam 20,000 dolara 
yükseldi. Zamanla 
gelişip büyüyen Amazon 
artık bir başlangıç 
projesi değil bir e-ticaret 
öncüsüydü..”
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tedarik ediyor hatta ve hatta tüm kitapları 
kendi eliyle paketliyordu. 2000 yılında 74 
milyon dolar kazanabileceği inancıyla melek 
yatırımcılar ve ailesinden tam 1 milyon dolar 
yatırım desteği aldı. 1995 yılında ise işler ta-
mamen çığırından çıktı. O yılın net kazancı 
tam 1,64 milyar dolar olmuştu. 

UZAY TUTKUSU: BLUE ORIGIN
Çocukluğundan beri sahip olduğu uzay 
merakı onu uzayla ilgili bir şeyler yapma-
ya yöneltti ve 2000 yılında uzay araştırma 
şirketi Blue Origin’i kurdu. Washington’da 
kurulan bu havacılık ve uzay araştırma şir-
ketinin amacı turistik uzay seyahatlerine ön 
ayak olmaktı. Bilindiği üzere uzay gezileri 
için en büyük engel roketlerin sadece bir 
kez kullanılabiliyor olmasıydı. Bu da maliyeti 
oldukça artıran bir durumdu. PayPal veTesla 
Motors’un kurucusu Elon Musk’ın uzay şirke-
ti SpaceX gibi Blue Origin’in de nihai amacı 
tekrar tekrar kullanabilen roketler üretmek 
ve bunlarla uzaya başarılı yolculuklar yap-
maktı. Bezos bu konuda da başarılı oldu. 
Kısa bir süre önce Blue Origin, üçüncü kez 
uzaya yolladığı roket New Shephard’ı kazasız 
bir şekilde  döndürmeyi başardı.

250 MİLYON dOLARLIK YATIRIM: 
THE WASHINGTON POST
Her zaman gelişen teknolojinin ve haber-
ciliğin yanında olan Bezos 2013 yılında 
Amerika’nın en çok satılan ve dolaşımda 
olan gazetelerinden birini, The Washington 
Post’u 250 milyon dolara satın aldı. Bezos’a 
göre teknoloji ile birlikte biz de değişmeli, 
araştırmalı, keşfetmeli ve yenilenmeliydik. 
Yenilikçi ve girişimci bir ruhta fikirler asla 
tükenmiyor. Bezos’un son zamanlardaki 
en büyük planı ise: drone’ları kullanarak 16 
kilometre yakında olan postaları dağıtmak. 
Bezos, geleceğimiz 5 yıl içinde “Prime Air” 
dediği bu sistemin bir gerçeğe dönüşece-
ğinin sözünü vermiş durumda.

Bezos’tan bu kadar 
bahsetmişken girdiği 
listelerden bahset-
memek olmaz. 1999 
yılında Time dergisi 
onu “Yılın İnsanı” seç-
ti. 2008’de U.S News 
& World Report der-
gisi tarafından “Ame-

rika’nın En İyi Liderleri”nden biri oldu. Birçok 
üniversitenin fahri doktorluk verdiği Bezos, 
2012 yılında Fortune dergisi tarafından “Yılın 
İş Adamı” seçildi. Son olarak 2016 yılında, 72 
milyar liralık servetiyle “Dünyanın En Zengin 
Üçüncü İnsanı” olarak listelendi.

Bu kadar ün sahibi olup üstüne üstlük uzay 
aşkıyla yanıp tutuşarak uzayla ilgili bir filmde 
boy göstermemek olmaz. Bezos, 2016 yılında 
kamera karşısına geçerek “Star Trek Beyond” 
filminde bir uzaylıyı canlandırmıştır. 

“Bezos 2013 yılında 
Amerika’nın en çok 

satılan ve dolaşımda 
olan gazetelerinden 

birini, The Washington 
Post’u 250 milyon dolara 

satın aldı. Bezos’a göre 
teknoloji ile birlikte 

biz de değişmeli, 
araştırmalı, keşfetmeli 

ve yenilenmeliydik.”

50 EgePlus

PORTRE





Tasarımın
En Nadide 
Parçası

Dünyanın dört bir yanından doğanın içindeki 
projeleri derlediğimiz dosyamızda, mimari 

tasarımın en zarif ve en doğal parçası 
“doğa”nın evlere kattığı eşsiz güzelliğinin 

keyfine varmanızı dileriz. 

doğa

Doğa her haliyle, her zerresiyle güzel... Modern 
yaşamla birlikte kendimizi dört duvar arasına, 
kağıt üzerinde çizilmiş projelerin kapladığı ha-

cimlere hapsetsek de doğa; bizi kuşatan, misa-
fir eden, yaşatan ilk ve daimi yuvamızdır. Kimi 

konut projeleri bu sınırları ortadan kaldırıyor ve 
doğanın ortasında, insan ve araç trafiğinden 
uzakta, tasarımın en güzel renkleri olan mavi 

ve yeşilin sonsuz çeşitlilikteki yelpazesinde 
huzurlu ve doğal bir hayat sürüyor.
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Nehre belli bir yükseklikten bakan ev, Feng 
Shui uzmanları tarafından da fikir alınarak 
uygun yaşam alanları tasarlandı. Ev içinde; 
çalışma alanı, barbekü köşesi ve evin sahibi 
olan ellili yaşlardaki çiftin ara sıra gelip ka-
labilecekleri kızlarına bir misafirhane olması 
istenmiş. Ayrıca yine ziyarete gelen torunları 
için ise de oyun alanı, geniş bir avlu ve yüz-
me havuzu da düşünülmüş.
Evin alt katında bulunan geniş avludan da 

Siyah beton muhteşem bir hava oluşturmuş. Geleneksel Kore tarzını 
yansıtan fayanslar da evin en büyük tamamlayıcısı olmuş.

Koreli mimar Hyunjoon 
Yoo, Bukhan Nehri  
yanında bir ev tasarımı 
gerçekleştirdi. Floating 
House (Yüzen Ev) isimli 
ev nehrin güzelliğini 
ve çevre manzarayı 
rahatlıkla görebilecek 
şekilde tasarlanmış.

muhteşem nehir manzarası seyredilebiliyor. 
Bunun için bahçenin nehre bakan kısmına 
sadece ince bir çit çekilmiş. Evin alt kısmı 
hem avlu amaçlı tasarlanmış hem de misa-
fir evinden de nehir rahatlıkla görülmesi için 
düşünülmüş. Ayrıca evin çatı katındaki yeşil 
terastan da manzara en güzel hali ile sey-
redilebiliyor. Sonuç olarak sürekli görülmek 
istenen manzara evin ve bahçenin her ala-
nından seyredilebiliyor.

Nehrin yüzen evi:
Floathing House
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Montecito Residence, Seattle merkezli Ol-
son Sundberg Kundig Allen firmasından 
mimar Tom Kunding imzalı bir prefabrik ev 
tasarımı olarak öne çıkıyor. Tasarımında kuş-
lardan ilham alındığı söylenen bu prefabrik 
yapının havadan görünüşü yukarıya kıvrımlı 
kanat benzeri çatı yapısı ve bir kuş kuyruğu-
na benzetilen uzun giriş kapısı ile gerçekten 
de bir kuşun siluetini akla getiriyor. Olson 
Sundberg Kundig Allen Architects’ in izine 

Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey-batı 
bölgesinin her yerinde rastlamak mümkün. 
Dört ortağın soyadlarından oluşan bu şirket 
1971 senesinde Seattle’da kuruldu. Şirketin 
ilk kurucusu Jim Olson’un iki temel prensi-
bi var. Olson’a göre binalar kültür, doğa ve 
insanlık arasında bir köprü oluşturmalıdır ve 
ilham veren mekanlar insanları pozitif etki-
ler. Bu iki düşünce, günümüzde de firmanın 
tasarım felsefesinin bel kemiğini oluşturuyor.

Kuş görünümlü rezidans:
Montecito

Güney Kalifornia 
tepelerinde esinlendiği 

kuşlar gibi bir 
manzaraya sahip

2008 yılında hayata 
geçirilen Montecito 
Residence, bir kuşu 
andıran etkileyici 
görüntüsü ve doğal 
malzemeler kullanılan 
yapısıyla hem este-
tik görünmeyi, hem 
de doğayla uyumlu 
olmayı başarıyor.
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Her yıl, yılın öne çıkan 10 konut ta-
sarımına verilen ödüllerde, yenilikçi 
ve özgün tasarımların yanı sıra gü-
neş panelleri, ışınsal ısınma ve gün 
ışığından yararlanma gibi ekolojik 
fikirlere de dikkat ediliyor. 
2007 yılında Bellevue, Idaho’da ha-
yata geçirilen yapı, Olson Sundberg 
Kundig Allen Architects tarafından 
hayata geçirildi. Bir sanatçının evi 
ve stüdyosu olarak tasarlanan yapı 
tamamen betondan yapıldı.
Evin yapısında, beton blok ve 
kontrplak gibi malzemeler kulla-

nıldı. Evin Idaho’nun sert çöl ha-
vasında, aşırı sıcaklık farklılıkları ya 
da çöl fırtınalarına dayanıklı olması 
önemli.  Ev bu haliyle çok az bakım 
istiyor ve bu da Outpost’un artıla-
rından biri olarak öne çıkıyor. 
Idaho Evi, “Cennet Bahçesi” diye 
anılan, uçsuz bucaksız çölün içinde 
bir vaha gibi yükseliyor. Yapımında 
her ayrıntıya önem verilen evde iç 
mimarinin ve dış mimarinin uyumu 
kusursuz. Evin iç ve dış mimarisin-
de genelde doğal malzemeler ön 
plana çıkıyor.

Idaho’da cennet bahçesi:
Outpost

Idaho’nun sert ve zorlayıcı çölünde yer alan, uçsuz bucaksız çöl manzarasına 
sahip Outpost, 2009 yılında Amerikan Mimarlar Derneği tarafından 

ödüllendirildi.

“Cennet Bahçesi” diye 
anılan, uçsuz bucaksız çölün 

içinde bir vaha gibi...
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GELECEK HİÇ 
BU KADAR 
YAKIN OLMADI

TEKNOLOjİ

Geleceğin yüksek teknolojileri günlük 
hayatımızda yerlerini almaya başladı. 

Son zamanlarda, bu teknolojiler 
arasında adından en çok söz 

ettirenlerden biri VR (Visual Reality) 
yani sanal gerçeklik teknolojisi.  Peki, 

filmlerde görmeye alışık olduğumuz 
sanal gerçeklik tam olarak nedir ve onu 

hangi alanlarda kullanabiliriz?

SANAL GERÇEKLİK NEdİR?
Bir tanım yapmak gerekirse sanal 
gerçeklik gerçek hayatın bir benze-

rini bilgisayar ortamında modellemek ve 
oluşturmaktır. Günümüzdeki halini almadan 
önce sanal gerçeklik fikri ilk olarak Amerikalı 
bilim kurgu yazarı Stanley G. Weinbaum’un 
1935’de yazdığı bir kısa hikâyede ortaya çık-
mıştır. Weinbaum’un hikâyesinde ana ka-
rakter taktığı bir gözlük sayesinde kendini 
hologramdan oluşan başka bir dünyanın 
içerisinde bulur ve bu dünyadaki diğer in-

GELECEK HİÇ 
BU KADAR 
YAKIN OLMADI
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sanlarla iletişim kurar. Fakat ilerleyen yıllarda 
sanal gerçeklik, hayal ürünü olmaktan çıksa 
da yüksek maliyeti, karmaşık ve konforsuz 
kullanımından dolayı işlevsiz bir hale gelmiş-
tir.
Sanal gerçekliğin günümüzde yaygınlaşma-
sı, Oculus VR isimli sanal gerçeklik teknoloji 
şirketinin 2012 yılında başa takılabilir VR ci-
hazı fikrini Kickstarter isimli online bağış si-
tesinde paylaşmasıyla başlıyor. Çok kısa bir 
sürede büyük bir ilgi toplayan fikir 36 saat 
içerisinde 1 milyon dolarlık destek toplama-
yı başarmıştır. Oculus Rift’i diğer sanal ger-
çeklik cihazlarından ayıran en önemli nokta 
çoğu kişinin satın alabileceği fiyatta, kullanı-
mı kolay ve konforlu bir cihaz olmasıdır.
Peki, sanal gerçeklik cihazı nasıl işler? Aslın-
da bu cihaz duyularınızla oynayarak sizi ol-
madığınız bir yerdeymişsiniz gibi hissettirir. 
Donanım olarak içindeki en önemli parçalar 
insan gözünün algısını taklit eden iki adet 7 
inç’lik lenslerdir. İki göz için de farklı bir gö-
rüntü sağlayan Oculus Rift başlığı beynin iki 
görüntüyü birleştirmesiyle üç boyutlu bir 
deneyim hissi verebilir. Başlığın en etkileyici 
özelliklerinden biri, sağladığı 360 derecelik 
görüntüyle birlikte kullanıcının kafasını sağa 
sola çevirdiğinde veya aşağı, yukarı baktı-
ğında görüntünün onun hareketlerini takip 
etmesidir. Böylelikle başlığı kullanan kişi yu-
karı baktığında sanal gökyüzünü görebilir 
ya da arkasında tıpkı gerçek dünyadaki gibi 
farklı bir görüntüyle karşılaşır.

SANAL GERÇEKLİĞİN 
BAZI KULLANIM ALANLARI
Sanal Gerçeklik şimdilik gündelik hayatımız-
da büyük yer tutmasa da sağlık veya eğitim 
gibi birçok önemli alanda kullanılmaktadır. 
Günümüzde VR’ın en çok ses getirdiği sek-
tör ise oyun endüstrisi olsa da bu teknolo-
jiyle yapabileceklerimiz oldukça geniş bir 

yelpazede seyreder.
UZAYdA dERS
Teknoloji her geçen gün eğitim alanında 
daha büyük bir yer kaplıyor ve okullardaki 
teknoloji seviyesi gitgide artıyor. Sanal ger-
çekliğin okullardaki en büyük avantajı öğ-
rencilere çok daha eğlenceli ve interaktif 
bir çalışma ortamı sağlaması. Bu teknolo-
jiyle birlikte öğrencilerin çalıştıkları konuyu 
ders kitaplarındaki resimlerinden değil de 
birebir olarak kendi gözleriyle görmeleri ve 
nesneler ile iletişime geçmeleri sağlanabilir. 
Coğrafya dersinde Dünya’nın herhangi bir 
noktasını gözlemleyen öğrenciler uzayda 
olmanın nasıl bir his olduğunu dahi bizzat 
deneyimleyebilir. 

AMELİYAT SİMÜLASYONLARI
Sanal gerçeklik başlığı sayesinde tıp öğren-
cileri sanal ameliyat simülasyonları gerçek-
leştirerek hayati tehlike taşıyan durumlara 
karşı deneyim kazanabilirler. Çeşitli psikolo-
jik tedavilerde kullanılan bu cihazla birlikte 
yükseklik korkusu gibi farklı fobilere sahip 
kişilerin güvenli bir ortamda korkularıyla 
yüzleşerek bu korkularından arınıp tedavi 

“Başlığın en etkileyici 
özelliklerinden biri, 
sağladığı 360 derecelik 
görüntüyle birlikte 
kullanıcının kafasını 
sağa sola çevirdiğinde 
veya aşağı, yukarı 
baktığında görüntünün 
onun hareketlerini takip 
etmesidir.”
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Derin bir kapta tavuk bagetlerini zeytinyağı, 
tuz ve baharatlarla harmanlayın. İyice ka-
rıştırdıktan sonra buzdolabında 20 dakika 
bekletin. Havuz ve patateslerin kabuklarını 
soyup eşit büyüklüklerde doğrayın. Sebze-
lerle tavukları bir fırın torbasına alın. Torba-
nın ağzını bağlayıp şişmemesi için birkaç 
yerine kürdanla delikler açın. Önceden 180 
dereceye getirilmiş fırında 30 dakika pişirin.

LEZZET

Sonbahar/Kış 
sofralarına  
özel hafif 
lezzetler

FIRIN POşETİNdE TAVUK
6 tavuk baget, 2 orta boy patates, 1 büyük 
boy havuç, 2 diş sarımsak, Karabiber, 
Kimyon, Kekik, Tuz, Zeytinyağı

Meyve ve sebzenin en tazesini 
kolaylıkla bulabileceğiniz 
sonbahar/kış aylarında hafif ve az 
yağlı lezzetlere yer açın. Mide için 
herhangi bir sorun yaratmayacak, 
lezzetiyle damaklarda tadı kalacak 
bu tariflerle misafirlerinize çok 
özel sunumlar hazırlayabilirsiniz. 
Sofrayı muhabbetle 
taçlandırmayı unutmayın.
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LEZZET

CHİA TOHUMLU ÇİLEKLİ YOĞURT
200 gram çilek, 100 gram yaban mersini, 
2 su bardağı süzme yogurt, 3 yemek 
kaşığı Chia tohumu, 3 yemek kaşığı Agave 
şurubu, Rendelenmiş hindistan cevizi

KARIşIK SEBZELİ MANTAR dOLMASI
20 Adet Büyük Mantar, 4 Yemek Kaşığı 
Zeytinyağı, 1 Adet Kuru Soğan, 3 diş 
Sarımsak, 1 Adet domates, 1 Adet 
dolmalık Yeşil Biber, 1 Adet dolmalık 
Sarı Biber, 1 Adet Patlıcan, 1 / 4 demet 
Maydanoz, 1 / 2 Limon Suyu, 1 / 2 Çay 
Kaşığı, 1 / 2 Çay Kaşığı Karabiber, Tuz

Bu tarifte çilek ve yaban mersini ya da mev-
siminde herhangi bir meyve kullanabilirsiniz. 
Çilekleri küp küp doğrayın. Süzme yoğurdu 
Agave şurubu ve hindistan ceviziyle karış-
tırın. Serviste kullanacağınız kaselerin dibi-
ne Chia tohumlarını paylaştırın. Tohumların 
üzerine süzme yoğurdu, en üste de meyve-
leri koyduktan sonra buzdolabında en az 1 
saat bekletin.

Mantarların saplarını kesin ve bir kenara ayırın. 
İç kısımlarını temizleyin. Yağlı kağıt serili bir 
fırın tepsisine boş kısımları üstte kalacak şe-
kilde aralıklı olarak dizin. Üzerlerini zeytinyağı 
ile yağlayın. Kuru soğan ve sarımsakları küçük 
parçalar halinde yemeklik doğrayın. Ortadan 
ikiye kestiğiniz renkli dolmalık biberlerin çekir-
deklerini çıkartın. Küçük küpler halinde kesin. 
Patlıcanın kabuğunu alacalı olarak soyduktan 
sonra uzunlamasına sekiz eşit parçaya bölün. 
Ardından küçük küpler halinde kesin. Kabuğu-
nu soymadan domatesi küçük küpler halinde 
doğrayın. Maydanozu ve bir kenara ayırdığınız 
mantar saplarını incecik kıyın.
Kalan zeytinyağını bir tavada kızdırın. Soğan ve 
sarımsakları renk alana kadar soteleyin. Aralar-
da karıştırıp, sotelenmesini sağlayarak sırasıyla; 
patlıcan, mantar, renkli biber ve domates küple-
rini katın. Suyunu çekene kadar sotelenen iç har-
ca ince kıyılmış maydanoz, limon suyu, tuz ve 
karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan 
sonra iç harcı ocaktan alın.
Fırın tepsisine aldığınız mantarların iç kısımlarını, 
hazırladığınız renkli, sağlıklı ve dumanı üzerinde 
harç ile tepeleme doldurun. Eğer “vegan” de-
ğilseniz sebze dolmalarının üzerine birer dilim 
kaşar yerleştirin ve kendinizi şımartın. Önceden 
ısıtılmış 250 derece fırında 10 dakika kadar pişir-
dikten sonra bekletmeden servis edin.
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LEZZET IZGARA KUZU SIRTI
250 gr Kuzu Bonfile, 20 gr Mantar, 10 gr 
Keçi Peyniri, 20 gr Tereyağı, 1 Çay Kaşığına 
Sığacak Kadar Tane Hardal, 1 Adet 
Közlenmiş Kırmızı Biber, Tuz - Karabiber

20 GR PATLICAN BEĞENdİ İÇİN 
MALZEMELER
1 Çorba Kaşığı Un, 1 Adet Patlıcan, 1 Su 
Bardağı Süt, 20 gr Terayağı, 50 gr Kaşar 
Peyniri, 3 gr Tuz ve Karabiber

HARdAL SOS:
1 Çay Kaşığına Sığacak Kadar Tane Hardal, 
1 Çay Kaşığı Tereyağı, 1 / 2 Çay Bardağı Et 
Suyu

KARAMEL SOS İÇİN;
şekeri tavada eritin. Kahverengileşince 
azar azar suyu ilave edin. Karışım biraz 
koyulaşınca ocaktan alın. Soğuyan 
muhallebilerin üzerine azar azar karışımı 
paylaştırın.

Patlıcanlar ateşte közledikten sonra kabukları 
soyup, temizleyin. Bir tencerede tereyağı eritin, 
üzerine un ilave edin, daha sonra süt ve kaşar 

Yabani mantarları tereyağında keçi peyniri ile 
sote ettikten sonra pazı yapraklarına dolma 
şeklinde sarın. Kuzu bonfileleri ızgarada pi-
şirin. Dolmaları tabağa yerleştirin. Kuzu bon-
fileleri dolmaların üzerine koyun. Közlenmiş 
biberin içini patlıcan beğendi ile doldurun ve 
tabağa koyun. Ayrı bir tavada kaynatılan har-
dal sosu bonfilelerin üzerine dökün. 

peynir de eklenip karıştırın. Tuz ve karabiber de 
ilave edildikten sonra karıştırıp ateşten alın.

LABNELİ KARAMELLİ MUHALLEBİ
200 gr Labne Peyniri, 3 Su Bardağı Süt, 
125 gr Tereyağı, 5 Yemek Kaşığı Toz şeker, 
5 Yemek Kaşığı Un, 1 Paket Vanilya

Un ve tereyağını kavurun. Kahverengileşme-
ye başlayınca sütü ve şekeri ekleyin. Kayna-
yınca labneyi ve vanilyayı ilave edin. 1-2 da-
kika daha pişirin. Ocaktan alıp blender’dan 
geçirin. 
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