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Kültür Mozaiği Kuala Lumpur

uala Lumpur’un ufuk çizgisi çelik ve camdan
zarif gökdelenler ve göz alıcı ışıklarla bezeli.
Nispeten soluk köşeleri de olmakla birlikte Kuala Lumpur, şehre adını veren “çamurlu nehir ağzı"yla
koyu bir karşıtlık oluşturan, elle tutulur bir gösteriş ve
enerjiye de sahip. Ancak şehre daha yakından baktığınızda çok kültürlü geçmişini detaylıca yansıtıp yücelttiğini de görüyorsunuz.
1800’lerin sonunda kalayın bulunmasıyla birlikte
bölgeye akın eden Arap tüccarlar, Britanyalı sömürgeciler, Çinli tacirler ile Hindistanlı ve Malezyalı işçiler
Asya’nın hızla gelişen şehirlerinden birini kurmuş
oldu. İslamın etkileri Kuala Lumpur’un modern mimari örneklerinin büyük bir kısmında açıkça görülüyor ve göz alıcı kolonyal yapılar hâlâ ayakta. Küçük Hindistan ve Çin Mahallesi (Petaling Sokak Pazarı’nı ihmal
etmeyin derim) gibi bölgelerin hareketli nüfusu şık ve
çağrışımlı olduğu kadar mütevazı bir kentsel doku da
oluşturarak şehre hayat katıyor.
“Kuala Lumpur, kültürleri ve mutfakları organik bir
potada eritiyor.” diyor şehrin yerlisi Henry Bong; kendisi Malezya’nın en saygın sanat koleksiyonerlerinden
ve geleneksel kumaş uzmanlarından biri. Şehrin kültürel çeşitliliği, damak tadına düşkün gezginler için
adeta bir lütuf. Yerel mutfak sahnesiyle tanışmanın
en ideal yoluysa Food Tour Malaysia’yla bir akşam geçirmek. Rehberiniz sizi kalabalıktan ari restoranlara
götürerek sokak tezgâhlarındaki lezzetlerin iç yüzünü anlatacak. “En sevdiğim sokak yiyeceği baharatlı

Kuala Lumpur: A Cultural Mosaic
Yazı Story - Narina Exelby

Yaklaşık 70 alışveriş merkeziyle dünyanın en büyük alışveriş
destinasyonlarından biri olan Kuala Lumpur'un misafirlerine aslında çok daha
fazlasını sunduğunu keşfettim. Burası eşsiz lezzetleri, harika müzeleri, ilginç
mimari yapıları ve capcanlı nüfusuyla bir gelenin bir daha gelmesini sağlıyor.
With almost 70 malls crammed into its city limits, Kuala Lumpur is one of the world’s
best shopping destinations but, I have discovered, there is so much more to the city.
With the astounding culinary offerings, as well as excellent museums, interesting
architecture and vibrant communities it keeps travelers coming back again and again.

K

uala Lumpur’s skyline is dominated by sleek
steel-and-glass skyscrapers and dazzling lights. Of course it has dingy corners, but KL also
has a tangible sense of glamor and energy – a stark
contrast to the “mud estuary” that gave the city its
name. When you look closer, however, you’ll notice
that the city also very carefully reflects and celebrates its multicultural roots.
The Arab traders, British colonialists, Chinese
merchants and Indian and Malaysian workers who
flocked to the area when tin was discovered in the
late 1800s established a city that’s blossomed into
one of the fastest growing in Asia. There are strong
Islamic influences in much of KL’s modern architecture, and grand colonial buildings still stand. The
animated personalities of Little India and China
Town (don’t miss the Petaling Street market) bring
life to the city, creating an urban environment that
is as down to earth as it is chic and evocative.
“KL is an organic melting pot of cultures and food,”
says resident Henry Bong, one of Malaysia’s most respected art collectors and experts on traditional textiles. The city’s cultural diversity makes it heaven for
foodies, and a great introduction to the culinary scene is to spend an evening with Food Tour Malaysia.
Your guide will take you to off-the-beaten-track eateries and give you the lowdown of offerings at street
stalls. “My favorite street food is Sarawak laksa, a spicy noodle soup,” says Bong. “Traveling chef Anthony

1909 yılında yapılan
Jamek Camii, şehirdeki
en eski cami.
Built in 1909, Jamek
Mosque is the oldest
mosque in the city.
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Petronas Kuleleri,
2004 yılına kadar
dünyanın en yüksek
gökdeleni unvanına
sahipti.
Until 2004, Petronas
Towers were the world's
tallest skyscrapers.

bir tür erişte çorbası olan sarawak laksa.” diyor Bong.
“Gezgin şef Anthony Bourdain bu yemeği 'mitolojik
tanrılara yaraşır bir kahvaltı' olarak tanımlıyor. Şehrin
sokak mutfağının bir harikası diyebiliriz.” Alışveriş
merkezleriyle dolu bir bölge olan Bukit Bintang’da Jalan Alor her akşam popüler bir gece pazarı düzenleyerek Asya’nın dört bir yanından lezzetler sunuyor.
Enfes bir kahvaltı için bir başka seçeneğiniz de roti
chenai (körili pide) ve teh tarik (demli ve tatlı çay); göz
boyamaktansa yiyeceklerinin kalitesine odaklanan
mütevazı bir Hint lokantası olan SK Corner’da her
iki lezzeti gün boyunca bulabilirsiniz. Kuala Lumpur
buna benzer sadelikte kaliteli restoranlarla bezeli
ama biraz daha lüks bir gastronomi deneyimi peşindeyseniz buradaki en iyi dim sum’u yiyeceğiniz Mandarin Oriental’daki klasik Kanton restoranı Lai Po
Heen’e öğle yemeği için rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Ritz-Carlton’da hararetli bir kuartetin ezgileri eşliğinde beş çayı listenizde mutlaka yer almalı. Sayısız çay
çeşidini bir arada bulabileceğiniz seremonide sandviç,
hamur işi, makaron ve taze çörek gibi ikramlar da bulunuyor.
Majestic Hotel'de misafirlerini şımartacak güzellikte bir beş çayı (bu seremoni Kuala Lumpur’un kolonyal geçmişinden miras popüler bir gelenek) seremonisi var. Kaçırmamanızı tavsiye ederim zira otelin asıl
kanadı kolonyal mimarinin güzel bir örneği; güneş
kasklı, safari giysili komiler artık geçmişte kalmış bir
dönemi başarıyla yansıtıyor.
Kuala Lumpur kültürel çeşitliliğini ve mirasını yansıtan ilginç binalarla dolu. Şehrin en çarpıcı kolonyal
yapılarından bir diğeriyse Mağribi esintileri taşıyan
eski tren istasyonu. Sayısız gözlü ve at nalı kemerli
haşmetli bir bina bu. 1957’de Malezya’nın bağımsızlığını ilan ettiği Merdeka Meydanı, Instagram’lık binalarla çevrili; St. Mary Katedrali, Royal Selangor Club ve
en güzelleri olup Mağribi/Moğol etkileri taşıyan Sultan Abdul Samad Binası. “Malezya’nın İslami mirasına
saygı duruşunda bulunan, muhteşem bir koloni dönemi yapısı.” diyor Bong. Binanın kemerleri ve kubbeleri
gece saatlerinde yüzlerce küçük ışıkla aydınlatılıyor.
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Bourdain has called this dish 'breakfast of the gods.' It
truly is a gem in the city’s culinary street offerings.”
Every evening Jalan Alor in Bukit Bintang (a district
jam-packed with malls) hosts a popular night market,
offering food from across Asia.
Another tasty breakfast is roti chenai (flatbread
dipped in curry) and teh tarik (strong, sweet tea),
served all day at SK Corner, a simple Indian eatery
that makes up in flavor for what it lacks in finesse.
There are many unassuming but good restaurants
like this around KL, but if you’re after a more luxurious food experience then reserve a lunch table at Lai
Po Heen, the Mandarin Oriental’s classic Cantonese
restaurant known to serve the best dim sum in Kuala Lumpur. Also, afternoon tea at the Ritz-Carlton
– taken to the sultry tunes of a quartet – is an absolute must. The range of teas here is remarkable and
the elegant tower of teatime treats includes delicate
sandwiches, pastries, macaroons and fresh scones.
The Majestic Hotel also offers a lavish afternoon
tea – a popular legacy from KL’s colonial past – and
it’s worth a visit because the original wing of the
hotel is a fine example of colonial architecture (safari-suited bellboys wearing pith helmets seal the
atmosphere of that bygone era).
Kuala Lumpur is a city packed with interesting
buildings that also reflect the city’s cultural diversity and history. One of its most distinctive colonial
structures is the Moorish-inspired old train station,
a stately building characterized by rows of keyhole
and horseshoe arches. Merdeka Square (where Malaysian independence was declared in 1957) is surrounded by Instagram-worthy buildings: St Mary’s
Cathedral, the Selangor Club and, the most beautiful, the Moorish/Mogul-inspired Sultan Abdul Samad Building. “It’s a great colonial-era building that
honors the Islamic heritage of Malaysia,” says Bong.
At night the arches and domes of the building are
accentuated by rows of fairy lights.
No trip to Kuala Lumpur would be complete without a visit to the iconic Petronas Towers. You can
enjoy a close-up view of the Islamic design-inspired
towers from the adjacent park, where there are plenty

Türk Hava Yolları ile IST → KUL
10 sa 25 dk
Türk Hava Yolları, İstanbul-Kuala
Lumpur arasında her gün karşılıklı
direkt seferler düzenliyor.
Fly Turkish Airlines IST → KUL
10 h 25 min
Turkish Airlines has daily round-trip
direct flights between Istanbul and
Kuala Lumpur.
turkishairlines.com
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1- Geleneksel
alışveriş mağazaları
Malezya, Avrupa ve
Çin mimarisinden izler
taşıyor.
Traditional shopping
centers bear traces of
Malaysian, European and
Chinese architectural
styles.
2- Batu Mağaraları,
Hindular için önemli bir
ibadet merkezi.
Batu Caves are an
important sanctuary for
Hindu believers.
3- Yerel lezzetleri
tatmak isterseniz
denemeye karidesli
prawn laksa ile
başlayın.
Start exploring the local
cuisine with prawn laksa.
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Kuala Lumpur’a gidip de simge Petronas Kuleleri’ni
ziyaret etmeden dönmek olmaz. İslami tasarım anlayışından esintiler taşıyan bu kulelere yakından bakmak
için banklarda, gölgelik ağaçların altında oturabilir ve
oyun alanlarıyla dolu hemen yanındaki parka gidebilirsiniz. Her akşam altı ile on bir arasında park ve kuleler arasında keyifli bir su ve ışık gösterisi düzenleniyor.
Batu Mağaraları, Kuala Lumpur’un cazip noktalarından bir diğeri. 43 metre yüksekliğindeki Hindu
tanrısı Lord Murugan’ın etkileyici altın heykeli kireç
taşından bir tepenin eteğinde duruyor. Mağaralara
ulaşan (ve bitmeyecekmiş gibi görünen) basamakları
çıkanlar geniş bir tavan altında dizili Hindu tanrılarının parlak renkli heykelleriyle ödüllendiriliyor.
Batu Mağaraları her yıl milyonlarca Hindu tarafından ziyaret ediliyor; şehrin Müslüman nüfusu için en
önemli yer ise ülkenin bağımsızlığının bir sembolü
olarak inşa edilen ve İslam sanatının ve mimarisinin
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of benches, shady trees and playgrounds. Every evening from 6 pm until 11 pm there’s a spectacular fountain-and-light show between the park and the towers.
Batu Caves is another of KL’s biggest charms. Here,
an impressive 43-meter-high golden statue of Hindu
god Lord Murugan stands at the base of a limestone
hill; those who climb the (many!) steps to the caves
are rewarded with views of the brightly painted statues of Hindu deities standing under a vast ceiling.
While millions of Hindu devotees visit Batu Caves every year, the most important place for KL’s
Muslim community is the National Mosque of
Malaysia, built as a symbol of the country’s independence. It’s a grand mosque decorated with the
delicate details that characterize Islamic art and architecture – more of which can be seen over the road
at the Islamic Arts Museum Malaysia, home to an
exquisite collection of Islamic decorative arts.

Everywhere

153

Uzaklar • Getaway

Uzaklar • Getaway

Kuala Lumpur'un simgesi
hâline gelen Petronas
Kuleleri'nin çelik ve cam
cephesi İslami sanatlarda
görülen motiflerden
esinlenerek tasarlandı.
A symbol of Kuala Lumpur, the
Petronas Towers' steel and
glass façade was designed
to resemble motifs found in
Islamic art.
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karakteristik ve zarif detaylarıyla bezenen heybetli Malezya Ulusal Camii. Bu süslemelerin daha
fazlasını İslami dekoratif sanatlara dair seçkin bir
koleksiyona sahip Malezya İslam Sanatları Müzesi’nde görebilirsiniz.
Bong’un dünyanın dört bir yanındaki sanat koleksiyonerleri tarafından takdir edilen müzesi Pucuk Rebung Gallery-Museum etkileyici bir Malezya sanatı,
eserleri ve kumaşları koleksiyonuna sahip. Dediğine
göre müzenin hemen yanındaki kafe de şehirdeki en
iyi sarawak laksa’yı yapıyor. Ulusal Kumaş Müzesi,
Malezya’nın dokuma geleneğine ışık tutuyor; sergilenen kumaşlar ve sarongları (bir tür peştamal) çok
beğenirseniz Central Market’ta bulmanız mümkün.
Malezya sanat ve zanaatlarını tanımak ve hediyelik
eşya almak için ideal bir yer olan pazar aynı zamanda
kolonyal mimarinin de bir diğer zarif örneği.
Aşağıdan bakıldığında Kuala Lumpur’un mirasını oluşturan unsurlar çeşitli olduğu kadar dağınık
da görünebilir; bu nedenle mozaiği en iyi şekilde
deneyimlemenin yolu şehre yukarıdan bakmak. KL
Tower’ın seyir terasından bakıldığında tüm parçalar
bir araya geliyor; bir zamanların çamurlu sularından yükselen bu kent gökdelenler ve büyük şehir
ışıkları arasında saklanan ve anlaşılması güç bir derinliğe sahip.
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Tüyolar • Tips
Kuala Selangor
Doğa Parkı
Şehirden 60 km uzaklıktaki
bu parkta gümüş langur
maymunlarını, brahminy
çaylağını, deniz kartallarını
ve şanslıysanız fırtına
leyleğini görebilirsiniz.
Bu mangrov rezervine
yapacağınız bir ziyaretle
özel ekosistemlerini,
ateşböceklerini ve deniz
ürünü restoranlarını da
keşfedebilirsiniz.
Alışveriş sefası
Petronas Kuleleri'nin
altındaki altı katlı alışveriş
merkezi Suria KLCC ve
popüler Bukit Bintang
bölgesindeki Pavilion
lüks markalar için doğru
adres. Malezya'nın en
büyük teknoloji mağazası
Low Yat Plaza, elektronik
meraklılarının uğrak noktası.
Çin Mahallesi ve Küçük
Hindistan da keyifli bir pazar
alışverişi vadediyor.
Kendinizi şımartın
Grand Hyatt'taki Essa
Spa'da bir saatlik bir masajla
tatil moduna girin. Buradaki
kürlerin kökeni Malezya'nın
ramuan ritüeline dayanıyor.
Bu ritüelde bitkiler şifalı
etkilerine göre seçilerek
harmanlanıyor.
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Kuala Selangor
Nature Park
60 km from KL, you’ll
have a chance to see gray
langurs, brahminy kites,
sea eagles and, if you’re
lucky, a storm stork. Head
to this mangrove reserve,
and you’ll return with
renewed appreciation for
mangrove ecosystems,
fireflies, and seafood
restaurants.
Shopping delight
Suria KLCC, the six-floor
mall at the base of the
Petronas Towers, is a good
option for luxury brands,
as is Pavilion in the trendy
Bukit Bintang district.
Malaysia’s largest IT mall,
Low Yat Plaza, is your
best bet for electronics.
Chinatown and Little India
districts offer fun market
shopping experiences.
Pamper yourself
Ease into holiday mode
with an hour-long
massage at Essa Spa
at the Grand Hyatt. The
treatments are based on
the Malaysian practice of
ramuan, where plants are
selected and combined for
their healthful effects.

Bong’s own Pucuk Rebung Gallery-Museum,
revered by art collectors around the world, hosts
a fascinating collection of Malaysian art, artifacts
and textiles (and the café next door, Bong says,
makes the best Sarawak laksa in KL). The National
Textile Museum also gives wonderful insight into
Malaysia’s traditional art of weaving; visitors will
leave with a new appreciation for fabric and sarongs, both of which are sold at Central Market, a
center for Malaysian art and crafts (and souvenirs)
and another fine example of colonial architecture.
From ground level the pieces of Kuala Lumpur’s heritage might seem as scattered as they
are varied, so the best way to put the mosaic
together is to view the city from above. From the
viewing deck at KL Tower it becomes obvious:
between the skyscrapers and big city lights, there
is an intricate depth to this place that rose from
muddy waters.
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1- Kuala Lumpur'un
15 km kuzeyindeki
doğa harikası Batu
Mağaraları'nı her gün
binlerce kişi ziyaret
ediyor.
Fifteen kilometers north
of Kuala Lumpur, the
natural wonder of Batu
Caves are visited by
thousands of people
every day.
2- Alışveriş için zaman
ayırabilecekseniz Bukit
Bintang bölgesinde
sizin için pek çok
seçenek var.
If you have time for
shopping, there are
many options in the Bukit
Bintang district.

