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PEARL OF THE
FAR EAST

VIETNAM’IN KALBI VE ASIRLARDIR
GÜNEYDOĞU ASYA TICARETININ MERKEZI OLAN
HO CHI MINH KENTI, IŞ ADAMLARI VE SEYYAR
SATICILARIN, BENTLEY’LERIN VE BISIKLETLERIN
BIR ARADA BULUNDUĞU DAVETKÂR BIR
ZITLIKLAR MOZAIĞI ADETA. KOLONYAL MIRASI,
EGZOTIK VIETNAM CAZIBESI VE APAÇIK IFADE
ETTIĞI KAPITALIST HEVESI BAŞ DÖNDÜRÜCÜ
BIR SENTEZ MEYDANA GETIRIYOR. HER
ZIYARETIMDE KENDIMI ŞEHRIN CANLANDIRICI
ENERJISINE KAPILMIŞ BULUYORUM.

2 8 S K Y L I F E B U S I N E S S 12 | 2016

HO CHI MINH CITY IS THE BEATING HEART OF
VIETNAM. IT’S A TANTALIZING MAELSTROM
OF BUSINESSMEN AND STREET VENDORS;
BENTLEYS AND BICYCLES, WHICH HAS BEEN
THE EPICENTER OF TRADE IN SOUTH EAST
ASIA FOR CENTURIES. ITS STATELY COLONIAL
HERITAGE, EXOTIC VIETNAMESE ALLURE AND
BAREFACED CAPITALIST AMBITIONS CREATE
AN INTOXICATING BLEND. EVERY TIME I VISIT
I AM SWEPT UP BY THE CITY’S PULSATING
ENERGY.
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Ho Chi Minh, ya da sakinlerinin
kullandığı ismiyle Saigon, refahını
üç ana su yolunun buluştuğu
lokasyonuna ve zenginlerle
ünlülerin iş ve eğlence için
ziyaret ettiği Saigon Nehri’ne
borçlu. Cyclo adlı bisikletli
triportörlerden birini kiralayıp
parıldayan nehir boyunca kısa bir
yolculuğa çıktıktan sonra hem
ünlü hem de yeni yeni tanınırlık
kazanan Vietnamlı sanatçıları iç
içe görebileceğiniz eşsiz Galerie
Quynh’a geçin. Daha geleneksel
Vietnam sanat eserleri için kadim
Cham ve Oc Eo kalıntılarının
harika koleksiyonlarının bulunduğu
Güzel Sanatlar Müzesi’ni ziyaret
edebilirsiniz.
Sonrasında seçkin tur operatörü
Les Rives’in işlettiği lüks hız
teknelerinden birine atlayıp nehri
şık bir turla keşfedin. Kısa bir şehir
turu da yapsanız, tüm gün süren
bir tekne yolculuğuyla görkemli
Mekong’u ya da meşhur Cu Chi
tünellerini de gezseniz, şehrin pek
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Ho Chi Minh City, or Saigon as it’s known to
locals, owes its prosperity to its location at the
confluence of three major waterways and the
Saigon River is still where the rich and famous
work and play. Hail a cyclo (bicycle rickshaw) and
ride next to its shimmering waters, before making
a short detour to the peerless Galerie Quynh, a
haven for established and emerging Vietnamese
artists. For art of a more traditional nature, the
Fine Art Museum is home to a fantastic collection
of ancient Cham and Oc Eo relics.
Afterwards explore the river in style on one of
the luxury speedboats operated by niche tour
operator Les Rives. Whether you choose a shorter
city tour or a full-day trip to the mighty Mekong
or the fabled Cu Chi tunnels, you will get to
experience a side of the city which very few get
to see. Travel back in time as busy urban canals

az ziyaretçisinin aşina olduğu yüzüyle ister istemez
tanışacaksınız. Şehir içinin hareketli kanalları
yerini geçmişten kalma, ormanlarla çevrili su
birikintilerine, takım elbiselerse koni şapkalara ve
bol giysilere bıraktıkça zamanda yolculuğa çıkmış
gibi olacaksınız.
Son yıllarda üretim ve hizmet sektörlerine
gösterilen özel ilgi daha önce eşi görülmemiş bir
büyüme ve şehir sakinleri için alım gücü sağladı.
Zengin iş adamları, Gucci ve Armani’de çalışmış,
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are swiftly replaced by evocative, jungle-fringed
backwaters and business suits are traded for
conical hats and loose-fitting robes.
In recent years a focus on the manufacturing and
service industries has resulted in unprecedented
growth and spending power for the city’s
residents. Well-heeled businessmen can stock
up on bespoke menswear at Massimo Ferrari
Boutique which is owned by a renowned
international designer who has worked at both

uluslararası tanınırlığı yüksek bir tasarımcının
açtığı Massimo Ferrari Boutique’te ısmarlama
giysilerin tadını çıkarırken hanımlar klasik Asyalı
çizgilere haute couture’le yeni bir dokunuş katılan
moda cenneti Valenciani’de kullanıma hazır
kreasyonlar arasından seçim yapabiliyor. Zarif
hediyelik eşya arayışındaysanız Authentique
Home, Nagu ve Savon de Saigon kentte ziyaret
edebileceğiniz en iyi üç adres.
Caravelle Hotel, Saigon’un en prestijli adresi;
çatı katıysa kentteki en iyi manzaralardan
birini sunuyor. Daha farklı ve mütevazı bir

Gucci and Armani. Ladies will delight in the offthe-peg creations at Valenciani, a fashionista’s
paradise where timeless Asian silhouettes are
given an haute couture makeover. If it’s elegant
souvenirs you desire, three of the best stores are
Authentique Home, Nagu and Savon de Saigon.
The Caravelle Hotel is Saigon’s most prestigious
address and its rooftop has some of the best views
in town. For something different and discreet, try
the recently opened Alcove Library Hotel which –
as the name suggests – is perfect for bibliophiles.
Otherwise, there’s always the Hotel Continental,
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seçenek arayanlar yeni açılan Alcove
Library Hotel’i tercih edebilir; burası
kitapseverler için ideal bir yer. Tabii
bir de Graham Greene’in The Quiet
American romanıyla meşhur ettiği Hotel
Continental ise her zaman güvenilir bir
seçenek. Altın çağı geride kalmış olsa da
kaldırım kenarındaki kafesi Vietnam’ın
yoğunlaştırılmış sütle hazırlanan
geleneksel soğuk kahvesi ca phe sua da’yı
denemek için en iyi yer.
Şehirde görülmesi gereken mimari
yapılar arasında hâlâ düzenli olarak bale
performanslarına ev sahipliği yapan, göz
kamaştırıcı pembe rengiyle Saigon Opera
Evi ile XIX. yüzyıldan kalma kırmızı
renkli tuğlalı bir başyapıt olan ve her yıl 24
Aralık’ta kentteki Katolikleri gece yarısı
ayiniyle büyüleyen Notre Dame Katedrali yer
alıyor. Kolonyal dönemin bir başka önemli
yapısıysa 1880’lerden bu yana kullanılan
zarif Postahane. Görkemli kubbesiyle
mektup göndermek için kullanılan yapılar
içerisinde görebileceğiniz en etkileyici örnek
olabilir.
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made famous by Graham Greene in The Quiet
American . Its glory days may be behind it, but
its curbside café is still the perfect spot to
enjoy a ca phe sua da – traditional Vietnamese
iced coffee lashed with condensed milk.
Architectural highlights include the Saigon
Opera House, a flamboyant, rose-tinted
building which still hosts regular ballets and
the Notre Dame Cathedral, a 19 th -century
redbrick masterpiece which really comes
alive on December 24 when the local Catholic
community celebrates midnight mass. Another
colonial gem is the elegant General Post Office
which has been in continuous service since the
1880s. Its opulent vaulted ceilings are certainly
one of the more glamorous places you’ll ever
post a letter.

Bir zamanlar Fransız kolonisi olan Ho Chi Minh
kentinin mimari hazinesi bu dönemden beslenmekle
beraber tamamen Fransız etkisinde de kalmamış
elbette. Heyecan verici Yeniden Birleşme Sarayı
dünyanın hemen her yerinde görebileceğiniz,
1960’ların devlet mimarisinin en iyi korunmuş
örneklerinden. Şehrin Kantonlu sakinleri tarafından
XX. yüzyılın ilk yıllarında inşa edilen Jade Emperor
Pagoda’nın yaldızlı kitabeleri göz alıcı. Pagoda’nın
çatısıysa ejderha, kuş ve hayvan heykellerini sırtında
taşımaktan memnun gibi duruyor.

Of course, Ho Chi Minh City’s architectural
heritage is nourished by but not confined to the
French colonial era. The rhapsodic Reunification
Palace is one of the most perfectly preserved
examples of 1960s government architecture you’ll
see anywhere in the world and the Jade Emperor
Pagoda – built by the city’s Cantonese community
at the beginning of the 20 th century – contains
exquisite gilt panels and a roof that positively
groans under the weight of dragons, birds and
animals.

Ho Chi Minh kentinin bir başka güzelliği de
mutfağındaki nitelik ve çeşitlilik. Kahvaltıda enfes
sokak eriştesi, öğle yemeğinde has Güney Hindistan
körisi ve akşam da on farklı lezzeti tadabileceğiniz
bir Fransız ziyafeti çekebilirsiniz. Güne, müşterileri
arasında Bill Clinton’ın da yer aldığı Ben Thanh
Pazarı’nın hemen yanında yer alan mütevazı Pho
2000’de bir kâse pho’yla (dana veya tavuk suyuyla
hazırlanan güzel kokulu bir erişte çorbası) başlamak
gibisi yok.

One of the best things about Ho Chi Minh City
is the quality and diversity of its cuisine. It’s
entirely possible to eat delicious street noodles
for breakfast, real South Indian curry for lunch
and a ten-course French degustation menu for
supper. Indeed, there’s no better way to start your
day than with a bowl of pho (an aromatic beef
or chicken noodle soup) at Pho 2000, a low-key
joint near the Ben Thanh market which counts Bill
Clinton among its patrons.
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For Vietnamese cuisine in a far more
sophisticated setting, Ly Club Saigon is
hard to beat. Housed in an elegant villa with
a charming courtyard, its ‘business lunch’
menu will take you on a tantalizing tour of
the country’s unique flavors. Come dinner
time, choose between La Villa, the city’s
number one French restaurant and a bastion
of fine dining, and The Deck Saigon a chic,
riverside option which serves up innovative
fusion food for the jetsetter crowd.
The weather in Ho Chi Minh City is always hot
and sultry, so it goes without saying that its
best desserts are all cool and refreshing. Sinh
to , or smoothies, are a Vietnamese staple and
while it’s tempting to opt for familiar flavors

yok. Meyveli buzlu içecek sinh to
Vietnamlıların vazgeçilmezi; mango, muz
ve ananas gibi klasik tatlar güvenilir olsa
da biraz cesaret gösterip enfes avokado
aromasını denemenizi tavsiye ederim.
Mutlaka yemeniz gereken diğer tatlılar
da xoi kem (yapışkan pirinç ve Hindistan
cevizi aromalı dondurma) ve che chuoi
(Hindistan cevizi soslu, buharda pişmiş
muz pudingi).
Vietnam mutfağını daha özel bir atmosferde
deneyimlemek istiyorsanız Ly Club Saigon’dan
daha iyisini bulamazsınız. Etkileyici avlusuyla
zarif bir villanın içinde yer alan restoranın iş
dünyasındakiler için hazırladığı öğle yemeği
menüsü sizi ülkenin eşsiz tatları arasında baş
döndürücü bir yolculuğa çıkarıyor. Akşam yemeği
içinse fine dining alanında şehrin bir numaralı
Fransız restoranı La Villa’yı ve nehir kıyısında jet
sosyete için yenilikçi füzyon mutfağı sunan şık The
Deck Saigon’u seçebilirsiniz.
Ho Chi Minh’de hava daima sıcak ve nemli
olduğundan en iyi tercihin soğuk ve serinletici
tatlılar olduğunu söylememize sanırım gerek
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Yılın geri kalan aylarına göre daha serin ve
kuru olduğundan Ho Chi Minh’i evi olarak
gören 10 milyon insanın umutlarına ve
hayallerine tanıklık etmek için aralık ayı
muhteşem bir seçim. Budist bir ülke için
şaşırtıcı olsa da Noel Vietnam’da kabul
görmüş. Işık süslemeleri, ağaçlar ve Noel
Baba kostümü giyen motosikletçiler şehre
capcanlı bir hava katıyor.
Ho Chi Minh tam anlamıyla bir Asya
kaplanı; ziyaretçilerine hayat katan baş
döndürücü bir mozaik adeta. Neden bir
sonraki ziyaretçi siz olmayasınız?

such as mango, banana and pineapple, why not be
brave and try a surprisingly delectable avocado
smoothie? Other must-try sweet treats are xoi kem
(sticky rice and coconut flavored ice cream) and
che chuoi (steamed banana in a delicate coconut
sauce).
The weather in December is cooler and drier
than it is at other times of the year, making it the
perfect time to witness the hopes and dreams
of the 10 million people who call Ho Chi Minh
City home. Surprisingly for a Buddhist country,
Christmas is most certainly acknowledged in
Vietnam and the lights, trees and motorcyclists in
Santa suits lend a decidedly festive air.
Ho Chi Minh City is the quintessential Asian Tiger,
a dizzying whirlwind that breathes life into all who
visit. You could be next.
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HO CHI MINH CITY

Yeniden Birleşme Sarayı

Thu Duc

Go Vap

Independence Palace

Tan Binh
Tan
Phu

Binh
Phu 1 Thanh
Nhuan
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1

1

2
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Binh Tan

Binh Tay Pazarı
Binh Tay Market

1 La Villa

14 Ngo Quang Huy,
District 2

2 Ly Club Saigon

143 Nam Ky Khoi Nghia,
District 3

3 The Deck Saigon

38 Nguyen U Di St.,
District 2

1 Valenciani

133A Nguyen Dinh Chinh Street, Phu
Nhuan District

2 Authentique Home

71 Mac Thi Buoi,
District 1

2 The Caravelle Hotel

19 Cong Truong Lam Son, District 1
3 Park Hyatt Saigon

3 Savon de Saigon

2 Cong Truong Lam Son, District 1

NASIL GİDİLİR?
Türk Hava Yolları, İstanbul’dan Ho Chi Minh City’ye her
gün karşılıklı seferler düzenliyor.
Bilgi için: turkishairlines.com
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89 Mac Thi Buoi,
District 1

1 The Alcove Library Hotel

180/58 Nguyen Huu
Canh, Binh Thanh
District

HOW TO GET THERE
Turkish Airlines has daily round-trip flights
between Istanbul and Ho Chi Minh City.
For information: turkishairlines.com

