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Güneşle
doğan
balonlar
Balonlar,
ateş böcekleri gibi,
alaca karanlıkta
yanıp sönerek,
yükselip alçaldılar

G

üvercinlik Vadisi’ndeki ilk erken sabahımızda, bardaktaki maden suyundan pıt pıt yukarı çıkan hava kabarcıkları
gibi tüf kayalardan oluşmuş doğal dokunun arkasından, balonlar
bir bir çıkmaya başladı. Elimizde kahvelerimiz, misafir edildiğimiz evin (konağın) çatısında; “Aaa iki oldular, üç… beş… onbeş”
derken otuzsekiz adet balon saydık o sabah. Ateş böcekleri gibi,
alaca karanlıkta yanıp sönerek, yükselip alçaldılar. Kısa bir süre
sonra etrafımız rengarenk balonlarla dolmuştu bile.
Ertesi sabah, güneş doğmadan önce ayaktaydık. Royal Balon’un
servis minibüsü bizimle beraber diğer otellerdeki müşterilerini
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de toplayarak hepimizi hareket noktamıza götürdü. Açık büfe
kahvaltımızın ardından, tek Türk müşteri olmamız ayrıcalığı
ile, şirket sahibi Mehmet Dinler’in de içinde bulunduğu kamyonetle balonlarımızın kalkış hazırlıkları yaptığı vadiye doğru
yola koyulduk.
Vadiye vardığımızda, onlarca balon, sevimli hayalet Casper’ın

terk ettiği içi boş giysiler gibi tarlalarda uzanmış yatmaktaydı.
Turistlerin meraklı bakışları altında, görevliler yılın en az 280
günü, her sabah yaptıkları gibi, oldukça dikkat isteyen balonları
hazırlama işini, sakin, fakat hızlı bir şekilde yapıyorlardı.
Güçlü fanlar balonların içine havaları üfledikçe balonlar şişmeye
başlıyor, ejderhanın ateş üflemesi gibi yoğun alev oluşturan pro-

pan gazlı alev makinaları, balon içindeki havayı ısıttıkça balon
doğrulmaya ve formunu almaya başlıyordu. Yan yatmış şirin piknik sepetlerinin doğrulması ile birlikte bizleri içindeki bölümlere aldılar. 19 Japon turist, kaptan pilotumuz Suat Ulusoy ve biz,
maviden turuncuya geçiş yapan propan alevinin güçlü ısısı ile
birlikte usulca yükselmeye başladık.
Mengerler Lifestyle

MengerlerLifestyle

*(=ú
!

"

!

#

$

%

!

Rüzgar içinde rüzgarsız…
Dalgasız bir havada, arkadan esen hafif rüzgarla pupa yelken
seyretmiş olanlar bilir. Rüzgarın içindesinizdir, ama onu hissetmezsiniz. İşte balonla da aynı şeyi yaşıyorsunuz. Uçmuyorsunuz havada rüzgarla birlikte süzülüyorsunuz. Rüzgar içinde
rüzgarsızsınız.
Pilotumuz Suat Ulusoy’dan öğrendiğimize göre balonla yukarıaşağı hareketin kontrolü sizde, ancak gitmek istediğiniz yön rüzgarın keyfine kalmış. “Eskiden işimiz daha zordu. Tek başımıza
uçarken katmanlardaki rüzgarın yönünü bilemez, ancak yüksele
alçala anlayabilirdik, şimdi ise sizin de gördüğünüz gibi çevremizde değişik yüksekliklerde 40’ın üzerinde balon var ve onların
bulunduğu yükseklikteki rüzgar hareketini onlara bakarak görüyoruz. Eğer doğuya gitmek istiyorsak doğuya gitmekte olan bir
başka balonun yüksekliğine çıkıyor veya iniyoruz” derken, “Yer
ekibi ile sürekli temastayız, Boreas (rüzgar tanrısı) bizi nereye indirmeyi projeliyorsa ona göre ekibimizi yönlendiriyoruz” demeyi
de ihmal etmiyor.
Dünyada, Boreas’ın merhametli olduğu bölgelerin başında geliyor
Kapadokya. Rüzgarlar yaz kış balon tecrübesini yaşamaya olanak
Mengerler Lifestyle

*(=ú
!

"

!

#

$

%

!

tanıyor. Bu nedenledir ki; Kapadokya’da görev yapan balon kaptanları, uçuş saat süresi olarak dünyanın en deneyimlileri arasında anılıyor. Erciyes, Hasan Dağı, Topuz ve Güllüdağ ise bundan
60 milyon yıl önce, bir iç deniz olan bölgeyi doğa mimarı lavları
ile doldurarak, bizlerin bu masalsı deneyimi yaşamamıza olanak
tanımışlar. Propanın kısa süreli kükremelerinin ardından sessiz
yükselişimiz devam ediyor. Güneş doğudan yükselirken tüm bölgeye yayılmış balonların çarpıcı renklerini daha iyi görmeye başlıyoruz. Altımızda uçsuz bucaksız, eşi benzeri olmayan kanyonlar,
platolar, peribacaları giderek Google Earth benzeri bir görünüm
alıyor. Vadilerde kalan verimli topraklarda serpilmiş sarı leblebiler gibi gözüken kabak tarlaları, meşhur bölge şaraplarının
üretildiği üzüm bağları, meyve ağaçları ve yüzlerce peri bacasına,
büyülenmiş gözlerle bakan Japon turistlerin, refleks kameraların-
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ilerleyen başka firmaya ait balona ilanı aşk edip öpüşürken biz de
piknik sepetinde süzülmekte olan komşularımıza el sallıyoruz.
Pilotumuz alçalmak için balonun tepesindeki, iplerle kontrol edilen mekanizmayı, şapka çıkartılacak bir ustalıkla aralayarak bizi
arazide takip etmekte olan kamyonetin kasası üstüne konduruveriyor. 7-8 kişilik yer ekibi sağa sola koşuşarak balonun emniyetli
bir şekilde boşaltılması için gerekenleri yaparken, diğer taraftan
bizler için hazırlanmış şampanyalı veda partisi sürprizini organize
ediyorlar. Kapadokya bölgesi, son yıllarda yatırımcıların da gözde
bölgeleri arasında yer alarak, hızlı bir gelişim göstermiş. Yıllar
önce kaldığımız Club Med artık yok ama onun yerine çok sayıda butik otel, restoran, kafe açılmış. Bizim seçimimiz, Argos in
Cappadocia, bir kaç konak ve evden oluşan entegre bir kompleks.
Eskiden kervansaray olarak kullanılan Bezirhane, çok amaçlı bir
salon olarak, konserlere ve toplantılara ev sahipliği yapıyor.
Kayalara oyulmuş suit odaların içinde havuz bile var.
Kapadokya’ya ulaşım, genellikle Ürgüp hava meydanı üzerinden sağlanıyor. Ancak bölgeye olan ilgi yüksek. Kayseri hava
meydanı da bir diğer alternatif. Bu şekilde Kayseri’yi, az da olsa
görebilir, eve dönerken meşhur Kayseri pastırması alma şansını
yakalarsınız. Mercedes sevenlere anımsatmakta yarar var, hava
alanı oto kiralama şirketlerinde, 2011 model Mercedes-Benz kiralama olanağınız da var. Kapadokya, balon turu dışında da, otantik alışveriş, seramik atölyelerinde çalışarak deneyim kazanma,
Ihlara Vadisi’nde trekking, atla arazi gezileri gibi çok sayıda
aktiviteyi sizlere bir arada sunan, muhakkak görülmesi gereken
bir bölgemiz.

dan gelen “click” sesleri dışında sessizliği bozan hiçbir şey yok.
Nefeslerimizi tutmuş, görüntülerin hiçbirini kaçırmamak için
durmadan etrafını seyreden bizler de bu masalsı dünyayı görebildiğimiz kadarı ile sizlere de göstermek için deklanşöre basmaya
başlıyoruz. Yaklaşık bir saat süren uçuşumuz sırasında, Uçhisar,
Zelve, Aşk Vadisi, Güvercinlik Vadisi üzerinde dolaşma şansını
elde ettik.
Alçalmaya başladığımızda, aşağıda dağ tepe ilerleyen kamyonetleri, dört çekerleri, minibüsleri görmeye başlıyoruz. Hepsi sorumlu
olduğu balonun peşindeler. Tam bir off-road’a başlıyorlar. Kaptan
pilotumuz Suat Ulusoy, yer ekibini telsizle yönlendirirken son derece sakin “Balonlar da öpüşür” diyor. Havada süzülen iki balonun
birbirine dokunmasına “balon öpücüğü” diyorlar ve yakınımızda
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UNUTULMAYACAK BİR KAPADOKYA GEZİSİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ
Konaklama:
Kalınacak yer konusunda oldukça çok seçeneğin olduğu bölgede Güvercinlik Vadisi’ne bakan Argos in Cappadocia yöreye uygunluğu, zevkli
detayları ile çok hoş dekore edilmiş. Mağara odanızdaki havuzun mumlarla donatılmasına kadar bir çok inceliğin düşünüldüğü bu butik otelin
birbirine bağlantısı olan konak ve evlerden oluşan 33 odası var. Konser
ve çeşitli toplantılar için kullanılmakta olan, restore edilmiş Bezirhane de
otelin bir uzantısı.
Kapadokya’daki butik otellerden bir diğeri Gamirasu. 12. yüzyıldan kalma
bir manastırın yöreye uygun motiflerle restore edildiği otelin 23 odası var.
Argos in Cappadocia: Uçhisar. Tel: 0384 219 3130. www.argosincappadocia.com
Gamirasu Cave Hotel: Ürgüp. Tel: 0384 354 5864 www.gamirasu.com

Vadiler cenneti olan bölgede, görmeden geçilmeyecekler:
UNESCO’nun dünya mirası listesine aldığı Göreme Açık Hava Müzesi ilk
sırayı alıyor. Vadide büyüklü küçüklü çok sayıda kilise, keşiş yemekhaneleri, kiler ve mahzeni görmeniz mümkün. Ayrıca Sinasos’taki Gomeda
Vadisi ve Peri Bacaları’nın tüm ihtişamıyla gözüktüğü, muhteşem bitki
örtüsüyle, Üzengi Vadisi görülmeye değer. Trekking için ideal olan Ihlara
Vadisi’nde ise 380 basamak inerek dere kenarına varıyorsunuz. Yaz aylarında bile suyun serinliğini hissedebileceğiniz vadinin sonunda Ihlara
Deresi üzerine kurulmuş çok sayıda restoran görebilirsiniz. Biz keyifli bir
yürüyüş sonrası kiremitte alabalık yedikten sonra dönüşü pratik yoldan
taksiye binerek aracımızı bıraktığımız vadi yürüyüş yolu başlangıcına
dönmeyi tercih ettik. Peri bacalarının olduğu vadilerin özellikle dolunay
dönemlerinde büyüleyici olduklarını da hatırlatmak isteriz.
Balonla Kapadokya:
Yazımızı konu alan bu deneyimi, sanırız en güzel resimler veriyor. Bizim

tercihimiz Royal Balloon oldu. Bu tercihimizi Amerikalı gazeteci/sunucu/
dekoratör... sıfatları bitmeyen, Martha Stewart’ın en ince detayına kadar
araştırarak karar veren ekibinin tercihi olması etkiledi.
Royal Balloon: Tel: 0384 271 3303. www.royalballoon.com

Yemek:
Testi Kebabı, bölgenin damaklara hitap eden yerel yemeği. Kuzu etinden yapılan yemek, ağzı sıvanmış toprak testilerde yaklaşık 5 saat kısık
ateşte pişirildikten sonra masaya geliyor. Bu yerel yemeği, Ürgüp Şömine
Restoran’da tadabilirsiniz.
Ortaçağ şatosunu andıran görünümüyle Elai Restoran, Türk mutfağının
yanında Fransız lezzetlerini de tatmak isteyenler için ideal bir mekan.
Ziggy’s Shop & Cafe ise, eski dikiş makinelerinin masaya, pirinç karyolaların koltuğa dönüştürüldüğü, sempatik sahiplerinin yaratıcılığı ile dekore
edilmiş çok sevimli bir mekan. Çesitli damaklara hitab eden Ziggy’nin alt
katında hediyelik eşya galerisini de gezebilirsiniz.
Şömine Restoran: Ürgüp. Tel: 0384 341 8443. www.sominerestaurant.com
Ziggy’s Shop & Cafe: Ürgüp. Tel: 0384 341 7107. www.ziggycafe.com

Şarap:
Kapadokya bölgesinde Emir üzümleri ile yapılan beyaz şaraplar ödüle doymuyor. Turasan Bağcılık ve Şarapçılık ile Kocabağ Şarap İşletmeleri, bölgenin en önemli iki şarap üreticisi. Tadım yapmak ve beğendiğiniz şarapları
ilk elden alarak rezervinize koymak için iki doğru adres.
Turasan Şarapçılık: Ürgüp. Tel: 0384 341 9661. www.turasan.com.tr
Kocabağ: Uçhisar. Tel: 0384 219 2979. www.kocabag.com
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