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T A İ P E İ
Y Ü K S E L E N

KUTSAL MABEDLER, BULUTLARIN 
ÜSTÜNDEKİ GÖKDELENLER, DAĞ 
KAÇAMAKLARI, 
EMSALSİZ YEMEK, VE BAŞDÖNDÜRÜCÜ 
GECE HAYATI:  2021 ULUSLARARASI ROTARY 
KONVANSİYONUNUN YAPILACAĞI TAY VAN’IN 
DİNAMİK BAŞKENTİ TAİPEİ’YE HOŞGELDİNİZ

YA ZAN  S U S I E  L .  M A F OTOĞ RA F L A R  A N  R O N G  X U

Eşi bulunmaz 
Çin sanatı ve 
insan yapımı 
eşyaların yer 
aldığı Ulusal Saray 
Müzesi içindeki 
merdivenlerden 
çıkan insanlar. 
Sağda: 
Mabedlerinin 
renkli ikonografl arı 
Taipei kültürünü 
yansıtıyor.
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615 metre 
yüksekliğinde ölü 
bir yanardağ olan 
Guanyinshan, bakımlı 
yürüme yolları Ile 
süslü. Zor bir yürüyüş 
sonrası Tamsui Nehri 
ve Taipei’in şehrini 
yukarıdan gerebilirsiniz.

yemyeşil ormanların yüksek dağlar tara-
fından delindiği bu sulak Asya adası. O 
günlerde asırlık bir medeniyet ve kültürü 
olmasına rağmen, bilinmeyen denizlerde 
dolaşan Portekizliler için bu yepyeni yer 
adeta bir cennet idi. Ona bir süre sonra 
haritalarda yer alacak ismini verdiler: Ilha 
Formosa — güzel ada. 

Çin kıyılarının yaklaşık 100 mil doğu-
sunda olan adanın ismi öyle kaldı ama bu-
gün Tayvan olarak biliniyor. Aynı zamanda 
Asya’nın 20. yüzyılın sonlarına doğru büyü-
meye başlayan ve 21. yüzyılda da büyümeye 
devam eden dört kaplanından biri olarak 
da biliniyor. Tayvan’ın bu mucizevi büyü-
mesinin merkezi ve sembolü olan başkenti 
Taipei, 7/24 canlı atmosferiyle teması Ener-
jiyi Hissedin olan 2021 Uluslararası Rotary 
Konvansiyonu için ideal bir şehir.

İlk Rotary kulüplerini 1948 senesinde 
kuran Tayvan’lılar için bu uzun zamandır 
beklenen bir an. Aradan geçen 72 senede 
Tayvan’da yaklaşık 900 kulüpte 35.000 Ro-
taryen hizmet yarışında. Ülkedeki 12 bölge 
12-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak 
olan 2021 konvansiyonuna ev sahipliği ya-
pacak. Konvansiyon komitesi başkanı Ken-
neth M. Schuppert Jr., Tayvanlı Rotaryen-
lerin bu konvansiyon için beş yıldan beri 
hazırlandıklarını belirtiyor. Bundan büyük 
gurur duyan Tayvanlılar, konvansiyonu şe-
hirleri ve ülkeleri için bir vitrine çevirmeyi 
planlıyorlar.  

Decatur Alabama Rotary kulübü üyesi 
olan Schuppert, UR Geçmiş Dönem Baş-
kanlarından, 1976'dan beri Taipei Rotary 
Kulübü üyesi olan Gary C.K.Huang’ın 
yaveri olarak görev almıştı. Schuppert ve 

Decatur Rotary Kulübü üyesi olan ve Gary 
Huang’ın eşi Corinna’nın yaverliğini yapan 
eşi Lynn, Taipei şehrini bir çok kez ziyaret 
ettiler. Ve geri dönmek için de can atıyorlar. 
Schuppert “Taipei çok enteresan bir şehir. 
Bir sürü modern binalarının aralarında 
harika ve eski mabedler yer alıyor. Gece 
hayatı ile tanınan bu şehir aynı zamanda 
temizliği, bir çok tabiat harikası ve yakın-
daki sıra dağları ile özetlenebilir.”

Schuppert yemeklere de hayran ve 
Tayvan’ı ziyaret edenlerin ortak fikri de 
bu. En basit yemek bile eski, yeni dostla-
rın, beraberliklerinin ve Tayvan adasının 
mutfağının tadını çıkardıkları bir fırsat. 
Tayvanlı birisinin misafiri olduğunuz tak-
dirde Schuppert’in Rotaryenler için bazı 
önerileri var. "Daha fazla yemek istemiyor-
sanız sakın tabağınızdakini bitirmeyin. 
Yemek sona erdi diye düşünebilirsiniz 
ama inanın bu durumda bitmemiştir.”  

Schuppert aynı zamanda Tayvanlıların 
yakın dostluklarından bahsederken, şayet 
2021 konvansiyonuna katılınacaksa, Tai-
ipei’in güzelliklerini yerel bir Rotaryenle 
beraber gezmenin doğru olacağını düşü-
nüyor. Bundan sonraki sayfalarda sizlere 
bunu yaşatmaya çalıştık. Yaklaşık şehri iyi 
bilen bir düzine Rotaryen ve Rotaraktör-
den tüyoları aldık. Bizi Taipei’de dolaştıran 
rehberleri siz de bu sayfalarda tanımış 
olacaksınız. Görülmesi gereken yerlerin 
başında da şehrin metrosu geliyor.  

B U N D A N  5 0 0  Y I L 
Ö N C E 
O K Y A N U S U N 
S İ S L E R İ N D E N 
D O Ğ D U , 
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MRT'Yİ KULLANIN
Yeni bir şehri ziyaret edenlerin ilk işi 

dolaşmak için en iyi sistemi keşfetmektir. 
Taipei'de bu sorunun cevabı MRT (Mass 
Rapid Transit)'yi kullanmaktır. Rotaryen 
ve Rotaraktör Julie Chu, MRT'nin neden 
sadece bir yerden diğerine gitmekten daha 
fazla anlamı olduğunu anlatıyor. 

Chu, Taipei doğumlu ama gençliğinin 
büyük bir kısmını yurt dışında geçirmiş. 25 
yaşında geri döndüğünde, doğduğu şehri 
çok az  tanıyormuş ve şehri bir yabancı gibi 
yeniden keşfetmek durumunda kalmış: 
"Lisanı biliyordum ama bir çok şey bana 
yabancı idi. MRT sayesinde şehri tanıdım. 
MRT'ye binerek Little Manila gibi etnik 
mahallelere gittim. MRT'de bir istikamet 
okyanus, diğeri ise dağlar. Kırmızı hattıa 
bindiğinizde sonunda Tamsui Nehrinin 
okyanusla birleştiği yere ulaşıyorsunuz.  
Orada gün batımını seyrederken sahilde 
canlı müzik dinleyebilirsiniz. Maokong 
kasabasında teleferik sizi çay bahçeleri ve 
ekim alanlarına götürür. Şehir merkezinde 
metro yer altında ama bazı noktalarda 
yüzeye çıkarak farklı görüntü verir."

Chu MRT'nin pratik yönlerini de takdir 
ediyor. İstasyonlarda, gece seyahat eden 
kadınlar için farklı bekleme alanları bulu-
nuyor ve orada güvenlik görevlileri var. 
Sistemde özel ihtiyaçları olanlar için de 
imkanlar var. Ayağı kırık bir Rotaryen ile 
dolaşırken, Chu'ya yetkililer özel bir eskort 
vermişler. Chu ve Schuppert'in vurguladık-
ları en önemli nokta ise sistemin temizliği. 
Trenlerde ve istasyonlarda içecek ve yiye-
cek yasak. Tuvaletler pırıl pırıl. Bazıları da 
çiçeklerle süslenmiş. Bir başka ipucu da 
tuvaletlerin kullanımında. Şayet tuvalet 
ihtiyacınız varsa, metroyu kullanmasanız 
bile görevliye sadece tuvaleti kullanmak 
istediğinizi söylediğinizde sizi ücret öde-
meden içeri alacaktır.

MRT'yi kullanmak çok Kolay. İngi-
lizce haritalar, istasyonlardaki danışma 
standlarında İngilizce konuşan görevli-
ler bulunuyor. Trenler ise oldukça sık ve 
zamanında geliyor. Konvansiyona katıla-
cak olanlara, paketleriyle beraber metroyu 
ücretsiz kullanmaları için bir bilet veri-
lecek, böylece içinde MRT istasyonu da 
bulunan Taipei Konvansiyonunun yapıla-
cağı Taipei Nangang Sergi Merkezine rahat 
ulaşılabilecek. 

 
ASANSÖRÜ KULLANIN 

Şehrin siluetinin kaçırmayacağınız 
noktası Taipei 101 olarak bilinen kulesi. 
2010 yılında Dubai'de inşaatı tamamlanan 
halen dünyanın en yüksek binası olan Burç 
Halife'nin 2014 yılında bitmesinden önce 
dünyanın en yüksek binası olarak inşa 
edilen kule 101 katlı. 508 metre yüksekliği 
ile şehre tepeden bakıyor. Konuştuğumuz 
tüm Rotaryenler görülmesi gerektiğini 
belirtiyorlar. 

Bazılarına göre kule bir pagoda'ya 
benziyor; kimileri ise bambu kamışlarını 
andırdığını söylüyor. Tayvan deprem ve 
tayfunların olduğu bir şehir. Bu nedenle 
kule 9 şiddetinde depreme dayanacak 
şekilde inşa edilmiş. Ayrıca 728 ton ağırlı-
ğında ve sarkaç şeklinde çalışan bir sistem 
de kulenin fırtınalarda sallanmasını azaltı-
yor. Bu damperi 87 ile 92. katlarda görmek 
mümkün.

Beşinci kattan 89. kata asansörle 37 
saniyede çıkılyor. 89. katta bir kapalı 
gözlem merkezi ve 91. katta da açık olanı 
var. Geçtiğimiz sene bina yöneticileri  daha 
önce sadece VIP'lerin kullandığı 101. katı 
herkese açtılar. O katta açık alana çıkmak 
için güvenlik takımları giymek gerekiyor. 
Binayı gezmek için biletler 20 dolar karşı-
lığı çevrimiçi olarak satılıyor.

Taipei’deki Toplu 
Taşıma Sistemi 
(MRT) engelliler 
ve gece seyahat 
etmek zorunda 
olan kadınlar için 
ekstra düzenlemeler 
içeriyor. 

2004 yılında inşaatı 
tamamlandığında 
dünyanın en yüksek 
kulesi idi. Taipei 
101 bir mühendislik 
harikası. 9.0 
şiddetinde depreme 
dayanıklı.

K E Ş F E D İ N



     K İ M İ L E R İ N E  G Ö R E  K U L E 
B İ R  PA G O D A' YA  B E N Z İ Y O R ;    

K İ M İ L E R İ  İ S E  B A M B U 
K A M I Ş L A R I N I  A N D I R D I Ğ I N I 
S Ö Y L Ü Y O R .
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Zemindeki alışveriş merkezinde lüks 
mağazaların yanı sıra Taipei'in Din Tai 
Fung olarak bilinen böreğini de tatmayı 
unutmayın. Manzaraya bakarak yemek 
istiyorsanız, 85 ve 86. kattaki restoranları 
kullanabilirsiniz.   

YÜRÜYÜŞ YOLUNU KULLANIN
Taipei 101'in tepesinden şehrin 360 

derecelik panoramasını en iyi şekilde göz-
lemleyebilirsiniz ama Rotaraktör Vickie 
Tso'ya göre Fil Dağının tepesinden gece 
manzarası daha ilginç. Metro ile ulaşabi-
leceğiniz istasyondan dağın tepesine çıkan 
600 basamaklı oldukça dik bir merdiven 
var ama çok bakımlı. 

Taiwan dağlık bir ada ve yürümek 
yaşayanlar için oldukça popüler bir spor. 
Tso, adanın kuzey ucundaki otobüs, taksi 
ya da araba ile kolay ulaşılabilecek Yang-
minshan Milli Parkını da tavsiye ediyor. 
Parkta yürüme yolları, şelaleler, gelin 
çiçekleri, sık ağaçlar ve ineklerin bulun-
duğu meralar yer alıyor.Parkın etrafındaki 
kafe ve restoranların bazılarından şehri de 
görmek mümkün. 

Rotaryen Koji Fukuhara daha küçük 
olan ve bir saatten az zamanda zirvesine 
ulaşılabilecek Guanyinshan tepesini tercih 
ediyor.Burada Tayvan'ın meşhur güveçte 

  “ M O D E R N  B İ N A L A R I N 

A R A S I N A  S E R P İ Ş T İ R İ L M İ Ş 

G Ü Z E L  A N T İ K  M A B E D L E R 

Ş E H R İ N  M A N Z A R A S I N I 

TA M A M L I Y O R .”
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tavuğunu yiyebileceğiniz restoranlar var. 
Bu tavuk özel pişiriliyor. Önce kil kasede 
tüm tavuk kızartılıyor daha sonra da deri-
sini kızartmak için yüksek ateşli bir fırına 
sürülüyor. Fukuhara, sulu ve tuzlu olan 
bu yemeğin yanında çorba ve bira tavsiye  
ediyor.

TERMAL SULARA DALIN
Taipei'deki sülfürlü termal sular belki 

turistler için popüler ama yerel halk için 
bir yaşam tarzı.3500. Bölgenin GDG'si 
Tony Chang, bazı arkadaşlarının hem 
sabah, hem de akşam gittiklerini söylü-
yor ve bunun bir sosyal aktivite olduğunu 
belirtiyor.

Termal sular 35 ile 46 derece sıcak-
lıkta değişiyor. Chang her bütçe ve tercih 
için herkese açık ücretsiz termal banyola-
rın yanı sıra lüks ve paralı olanlarının da 
bulunduğunu ifade ediyor. Bazı banyola-
rın açık hava bölümleri de var. Mayonuzla 
gidebilir, isterseniz de sadece ayaklarınızı 
sokabilirsiniz.  

Taipei'in en tanınmış banyoları Beitou 
ve Yangminschan çevresinde. Burası 
hem aktif hem de ölü volkanik bir bölge. 
Chang'ın tercihi ise Taipei'den bir saat 
uzaktaki Jiaoxi. Doğu sahiline yakın bu 
kasabada, okyanus manzaralı  orman 
içinde termal oteller bulunuyor.

7.000 YILLIK ÇİN KÜLTÜRÜ
3480. Bölgenin GDG'si Yen-Shen Hsieh'nin 
eşi Catherine Hsieh, Tapei'de gidilecek bir 
çok yer olduğunu söylüyor. Plajlar, dağlar 
ama en önemlisi bir hazine olan Ulusal 
Saray Müzesi.

Taipei'den 
kişilikler 
Rehberlerden 
beş tanesi

Elyse (Yi-Chun) Lin
Rotary ve Rotaract 
Kulüp üyesi olan Lin, 
UR Yönetim Kuruluna 
Rotaract ile ilgili 
önerileri gönderen bir 
danışman olarak da 
görev yapıyor.. 

Koji Fukuhara
Taipei Typhoon 
Rotary kulübü 
2020-21 sekreteri 
olan Fukuhara aynı 
zamanda Tayvan-
Japon İyiniyet 
Derneği Sekreteri. 

Paul Kuo
GDG Kuo, Taipei'in 
gece pazarlarındaki 
istiridye omletlerine 
bayılıyor: "İstiridyeler 
çok taze ve insanlar 
tatlı ve ekşi sosu çok 
seviyorlar."

Pauline Leung
Tapei'deki Amerikan-
Ticaret Odası  Seyahat 
ve Turizm Komitesi 
Başkan Yardımcısı 
Leung, konvansiyonun  
tek bir aktivitede 
Tayvan'a en çok turisti 
getirmesini ümit 
ettiklerini söylüyor.

Yen-Shen Hsieh
40 yılı aşan bir 
elektronik imalat 
sektörü çalışması 
sonrası Rotaryen 
arkadaşları ona 
“Elektronik GDG'si.” 
diye sesleniyorlar.

Duyusal ve dini bir 
tecrübeyi Lungshan 
mabedinde halk tanrıları 
ve 3 inanç sistemi ile 
yaşayabilirsiniz. (sol üstte 
iki resim); Yangminschan 
Milli Parkında Taipei'in 
şehir karmaşasından 
uzaklaşıp vahşi tabiata 
ulaşabilirsiniz (solda); 
Taipei Hayvanat 
Bahçesinden bir bölümde 
Tayvan'a özgü canlıları, 
örneğin Formoza Dağ 
Makak'ını görebilirsiniz
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Müzede M.Ö. 5.000 yılına kadar 
uzanan zaman içerisinde toplanmış 700 
bin eşya bulunuyor. Müzenin doçent-
ler derneğinin geçmiş Başkanlarından 
olan Hsieh, yeşim taşı koleksiyonundan 
başlanmasını tavsiye ediyor. Yeşim taşın-
dan oyulmuş hayvanlar, insan figürleri, 
vazolar ve mücevherat sergileniyor. Kolek-
siyonun en ünlü ve paha biçilmez olarak 
değerlendirilen eseri, yeşil ve beyaz taştan 
oyulmuş  ve Jadeite Cabbage olarak bilinen 
çin lahanasının başı. (Yemekleriyle ünlü 
bir şehrin müzesinde bir diğer kıymetli 
eserin de akik taşından işlenmiş kızartıl-
mış domuz göbeği olması tesadüf değil.)    

Müzenin bronz koleksiyonunda 13. 
yy'dan kalma çan setleri ve 9. yy'a kadar 
giden askeri zaferler, evlilik ve toprak 
bağışlarının kutlandığı ayin tekneleri 
yer alıyor. İmparatorun hazine sandığı da 
sadece imparatorluk fertlerinin kullan-
dığı eşyaları içeriyor. Bunların arasında 

Üstte: Dihua  
caddesi canlı ve tarihi 
bir pazaryeri, 
Catherine Hsieh'ye 
göre ise Ulusal Saray 
Müzesi ise  bir 
"hazine” 

Termal banyolarda 
ısı 46 dereceye kadar 
çıkabiliyor — tesisler 
ucuz banyolardan 
lüks mekanlara kadar 
farklılık gösterebiliyor.
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içi oyularak birbiri içine geçmiş kürelerden 
oluşan sanat eseri de bulunuyor. 

Müzede ayrıca resimler, kaligrafi ve 
giysiler, ve soluk yeşil renkli Çin porselen-
leri yer alıyor. Hsieh, bu müzenin önemli 
yerlerini ziyaret için üç saat ayrılmasını 
tavsiye ediyor. Giriş ücreti 12$ ama turlar 
İngilizce ve ücretsiz. 

TURİST GİBİ DAVRANIN
Rotaraktör ve Rotaryen tur rehberle-

rimiz bizlere gezilebilecek ilginç yerleri 
işaret ederken, Taipei'in en ünlü yerlerini 

de unuttuklarını sanmayın. Hong Kong'da 
yaşayan ama Tayvan'ı sıklıkla ziyaret eden 
3450. Bölge GDG'si Eric Chin, Lungshan 
Mabedine ziyareti öneriyor. Her yerde bir 
mabede rastlanabilecek bu şehirde bu 
mabedin özelliği olduğunu ifade ediyor. 
Taipei'in bu mabedi 1738 senesinde yapıl-
mış ve halkın inandığı çeşitli tanrıları 
kabul ediyor ve Taoizm, Budizm ve Konfü-
çianizm'in üçünün de varlığını onaylıyor. 
Mabedin avlusunda insanlar kırmızı hilal 
şeklindeki ağaç parçalarını fırlatarak gele-
cekleri için kehanette bulunuyorlar.   

3522. Bölge GDG'si Pauline Leung, 
Taipei Hayvanat Bahçesinin de atlanma-
ması gerektiğini söylüyor. En favori olan 
bölümü ise Tayvan'a özgü hayvanla-
rın yer aldığı Formoza hayvanları alanı.
Bunlardan biri olan Formoza Siyah Ayısı 
Tayvanlılar için bir gurur sembolü. Hay-
vanat bahçesinden Maokong'a giden 
teleferiğe binebilir ve yukarıdan şehri 
izleme olanağı da bulabilirsiniz.

2021 Konvansiyonu Ağırlama Komitesi 
Genel Sekreteri Pauline Leung, marketler, 
çay evleri ve geleneksel mimari örnekle-
rinin yer aldığı tarihi bölgedeki Dihua 
Cadddesinde dolanmanızı tavsiye ediyor. 
Xiahai Chenghuang (Şehir tanrısı) Mabedi 
bu bölgede ve 600'dan fazla Çin tanrısının 
heykellerine ev sahipliği yapıyor.

Vickie Tso, Tamsui ve Keelung nehirle-
rinin kenarından giden bisiklet yollarını 
tavsiye ediyor. Bisiklet kiralamak çok 
kolay. Metro istasyonları yakınlarında ya 
da şehrin bir çok noktasında "YouBike" 
olarak bilinen bisiklet Paylaşma Sistemi-
nin kiosklarından kiralama yapabilirsiniz. 
Kira bedeli ise yarım saat için 30 cent 
olarak uygulanıyor.

Birçok açıdan bisiklet Taipei ve çev-
resini keşfetmek için ideal bir araç. 
Dolaşırken, burasını keşfeden Portekizli 
denizcilerin neden buraya "Ilha Formosa" 
dediklerini anlayacaksınız. Konvansiyo-
nun ve şehrin beş günlük heyecanı ve 
enerjisi sonrası bu adaya belki siz de ayrı 
bir isim verebilirsiniz.

Boston merkezli yazar Susie L. Ma, Kolarado 
Five Points RINO Rotary kulübünün profilini 
Ocak dergisinde kaleme aldı.

Y E R E L  H A L K  İ Ç İ N ,
         T E R M A L  
  B A N Y O L A R  B İ R 
     YA Ş A M  TA R Z I .
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Hamur 
böreğinden 
Donut'a
Taipei'in 
gastronomik 
turu

Akşam pazarları: Gürül-
tülü, enerjik ve eğlenceli olan 
Taipei'in akşam pazatları 
karnınızı ve aynı zamanda 
gözünüzü de doyurabileceği-
niz yerler. Ana eleman yemek 
olmasının yanı sıra giysi, 
ayakkabı, hediyelik eşya ve 
oyuncak ile karnaval usulü 
eğlence, video oyunları ve 
falcılık da yaygın. Pazarlar 
akşamüstü saat 4'de açılıyor ve 
sabaha karşı 1'e kadar sürüyor. 
Rotary rahberlerimizin bizlere 
tavsiye ettiği akşam pazarları 
Shilin ve Raohe. 

Genel olarak küçük tabak-
larda servis yapılan yemekler 
çok lezzetli. Taipei'in düzi-
nelerce satıcısından, 2020 
yılında yayınlanan Michelin 
Rehberinde bahsedildi. En 
popüler yerlerde kuyruklar 

uzun olabilimekte ancak en 
iyi yemekler de burada. Bazı 
standların masaları ve tabure-
leri var ama insanlar genellikle 
pazarı dolaşırken yiyorlar ya da 
aldıklarını eve götürüyorlar. 
Hamur börekleri, mantılar ve 
sandviç ekmekleri ziyaretçi-
ler için pek yabancı sayılmaz. 
Alışılmış kızartmalar ve şişler 
de Tayvan usulü olarak burada 
sunuluyor. Gua Bao diye 
adlandırılan buharda pişmiş 
yumuşak ekmekleri dene-
menizi tavsiye ederiz. Taze 
soğanlı krepleri yumurta ya 
da et ile sandviç ekmeği yerine 
kullanabilirsiniz. Fırınlanmış 
ekmek içinde sulu biberli biftek 
de tercih edilebilir. Taze meyva 
suları, papaya sütü ve kremalı 
içecekler ve tabi ki değişik aro-
malı köpüklü çaylar burada.

 Yediklerinizi bir tatlı ile 
sonlandırmak istiyorsanız, 
mochi denen haşlanmış ya da 
ızgaralanmış, bazen de traşlan-
mış buz ile sunulan tatlı pirinç 
pastasını deneyebilirsiniz. 

Paul Kuo'nun akşam paza-
rında en çok hoşlandığı şey 
istiridyeli omlet; içi istiridye ile 
doldurulmuş çıtır bir yumurtalı 
krepin üzerine tatlı-ekşi bir 
sos ile sunuluyor. Rotaryen ve 
Rotaraktör Elyse (Yi-Chun) Tay-
vanlıların çok sevdiği fermente 
edilmiş fasulya kaymağından 
yapılan kokulu tofu'yu tavsiye 
ediyor.

Sıcak bir yemeği 
paylaşmak kuliner bir 
maceranın yanı sıra 
yeni arkadaş edinmek 
için de iyi bir yöntem.

Y E M E K
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Hamur işleri: Tayvan'da her 
yerde hamur işine rastlamak 
mümkün. 3500. Bölge Geçmiş 
Dönem Guvernörü Hong Shue 
Chen ve Rotaryen olan eşi Rita-
Din Tai Fung adındaki mekanı 
tavsiye ediyorlar. Taipei'de 
bir çok yerde şubesi olan bu 
işletmenin önünde her zaman 
kuyruk oluyor. O nedenle din-
tainfun.com.tw/eng linkinden 
teslimat zamanını kontrol 
etmeniz tavsiye ediliyor. Bura-
daki en ünlü hamur işinin adı 
xiao long bao; hamurlu çorba 
diyebileceğimiz bu yiyece-
ğin ince ama çıtır kabuğunu 
ısırdığınız zaman lezzetli bir 
sıvı akıyor. Genelde xiao long 
bao'da dolgu malzemesi olarak 
domuz kullanılıyor ama Din Tai 
Fung'da yengeç yumurtası ya 
da yeşil kabak ve karides  gibi 
farklı sunumlar da var. Menüde 
başka hamur işleri, vanton gibi 
Çin yemekleri, mantı, çorba, 
pirinç yemekleri, sebzeler ve 
hatta tatlı kırmızı fasulye ile ya 
da çukulata ile dolu olanları da 
var. Pauline Leung bu mekanın 
önemini şu sözlerle açıklıyor: 
"Şayet Taipei'ye gelip Dİn Tai 
Fung'a uğramazsanız, ken-
dinizi Taipei'ye hiç gitmemiş 
farzedebilirsiniz."

Sıcak yemekler: Tay-
van'da yemek paylaşmak çok 

bağlayıcı bir tecrübe yaratır 
ve bunu yapmanın en iyi yolu 
da  tipik olarak "ne istersen 
yiyebildiğin kadar ye" terci-
hidir. Bu yemek masalarda 
devamlı kaynar tutulan çorba 
ile başlar. Sebzeler, ince dilim-
lenmiş etler, deniz mahsulleri, 
mantılar, tofu, ve börek gibi 
hamur işleri ayrı tabaklarda 
sunulur. Yemek için gelenler 
seçtiklerini masalardaki sıcak 
sıvıya katıp farklı tatlarda 
çorba yaratırlar. Herkes bura-
dan ortak olarak yer, kızgın 
çorbanın içine batırılan yiye-
cekler daha sonra soya sosu, 
susam yağı, yerfıstığı sosu, 
barbekü sosu, kişniş ya da 
sarmısak ile yenir. Bir çok tay-
vanlı buna pişmemiş yumurta 
da ekler. Bu sıcak yemeği 
paylaşmanın kendine özgü 
bir özelliği vardır. Daha önce 
birbirini tanımayan insanlar, 
masalarda ortak kullandıkları 
kızgın sıvı ile yeni dostluklar 
oluştururlar.
Kahvaltı: Tayvan'da kahvaltı, 
buharda pişmiş pirinç ve sıcak 
bir çorbadan, kahve ve çörek 
gibi basit olarak da düzenle-
nebilir. Yiyecekler  Çin'den 
o kadar çok etkilenmiştir ki, 
diyen Julie Chu, Çin'in Kuzey 
bölgelerinden gelen ekmek ya 
da donutların, güneyinden 
gelen pirinç ve yulaf lapası-
nın masalarda bulunduğunu 
söylüyor. Chu'nun en favori 
kahvaltısı dan bing. Bu ince bir 
yumurta tabakası olan bir krep 
ve yuvarlatılarak sunuluyor. 
İsterseniz üzerine ton balığı, 
salam ve sebze ekleyebilirsi-
niz. Bir diğer favori kahvaltı 
pişmiş taze soğanlı ekmek. 
Sıcak ya da soğuk sunulan 
sütlü çay da kahvaltıyı son-
landırmanın bir yolu.    

Yemek katları: Tayvan'da alış-
veriş merkezlerinin yemek 
katları iyi bir destinasyon 
sayılır. Leung bunun için 
mükemmel gıda katları olan 
çok sayıda alışveriş merkezi-
nin bulunduğu  Xinyi bölgesini 
öneriyor. (Taipei 101 de bu böl-
gede yer alıyor.) Tayvan'da çok 
popüler olan Sogo adlı büyük 
mağazayı da denemek iyi bir 
fikir olabilir. Sogo mağazası-
nın yer aldığı Taipei'in Daan 
mahallesinde bir Japon çorbası 
içip, Çin ara yemeğinizi alıp 
diyetinizi bozabilecek olan pas-
taları aynı yerde tadabilirsiniz.  

Köşe dükkanları:   Fransa'da 
pasta şefi eğitimi almış ve New 

York'ta International Culinary 
Center mezunu olan Vickie 
Tso, Tayvan'daki sokak köşe-
lerinde bulunan dükkanları 
çok seviyor. 7-Eleven dükka-
nına sıkça uğrayarak konser 
bileti ya da posta pulu almak, 
paket postalamak ya da almak 
ve elektrik faturalarını ödemek 
gibi işler için bu köşe dükkan-
ları ideal konumda. Ama Vickie 
bu dükkanların aynı zamanda 
kahvaltı, öğle yemeği, kahve 
almak için ideal olduğunu söy-
lüyor. En çok sevdiklerinden 
biri de çips gibi ancak pişme-
miş olarak yenen, özel bir tat 
verilmiş ve parçalara ayrılmış 
olan Japon şehriyesi. Sabah 
kahvaltısı için Tso'nun tercihi 
ise, geleneksel olarak turp ve 
yeşillik, yumurta ve salam ile 
doldurumuş pirince sarılmış 
sushi benzeri bir atıştırmalık 
ve mi jiang diye bilinen yer fıs-
tığı kokulu pirinç sütü.

❏❏❏ 

Taipei'de yaşam adeta 
yemek etrafında 
döner, tavada kahvaltı 
için kızartılmış 
ekmeklerden (altta) 
alışveriş merkezlerinin 
yemek katlarına kadar 
(üstte). 


