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2014 EFORT EUROPEAN FEDERATION OF ORTHOPAEDIC ASSOCIATIONS 
KONGRESİ LONDRA’DA YAPILACAK. KONGRELERİN YAPILDIĞI ŞEHİRLER 
FIRSATLARI DEĞERLENDİRENLER İÇİN BU MESLEKİ SEYAHATLERE AYRI 
BİR LEZZET KATIYOR. ÖZELLİKLE DE KONGRE ÖNCESİ VEYA SONRASINA 
BİRKAÇ GÜN EKLENEBİLİYORSA ŞEHRİN TÜM ÖZELLİKLERİNİ YAŞAMAK 
MÜMKÜN. SÖZ KONUSU KONGRE ŞEHRİ LONDRA OLUNCA ŞEHRİ 
GEZMEMEK BÜYÜK KAYIP OLUR. GÜNSELİ ÇINAR TECRÜBELİ BİR 
REHBER GÖZÜYLE LONDRA’YI ANLATTI. 

HEATHROW’DAN ŞEHİR MERKEZİNE GİDERKEN, BÜYÜK BRİTANYA’YI 
DÜŞÜNÜYORUM. Üzerinde güneç batmayan imparatorluk 
topraklarında, bir dönem filmi kurgulayarak seyahat etmek hiç 
de fena olmazdı. 15 ve 20. asırlar arasındaki koloniler, Afrika’ya 
uzanan ticaret yollarındaki hırslı mücadele, aristokrasi ve 
saray gelenekleriyle yoºrulmuç öyküler, Tudorlar ve hanedan 
kadınları, günümüze uzanan öykü ve söylencelerle dolu düçünce 
balonumla Londra’ya devam eden yol ayrımındayım.  

Otelim Oxford Caddesi’nde ve kaldıºım oda Hyde Park 
manzaralı. Glk iç Oxford Caddesi’nde yürüyüçe çıkıyorum. 
Avrupa’nın en çok turist aºırlayan iki baçkentinden birinde, 
dünyanın her köçesinden gelenlerle hızlı bir yürüyüç yarıçı 
içindeyiz. Evet, her çey çok hızlı. Regent Street maºazaları, 
Bond Street vitrinleri, Underground’dan çıkan kalabalıklar, 
maºazalardan yükselen müzik ve sokak tezgahlarından 
yükselen kokular. Seyahatimin ilk gününü, bu çok renkli 
cadde ve civarında kalabalıklar arasında yürüyerek geçirmek 
istiyorum. Londra’da yürüyerek keçifler yapmak her zaman 
sizi kârlı çıkaracaktır. Zira, en keyifli detaylarla yürürken 
karçılaçmanız mümkün. 

SONSUZ ALIŞVERİŞ ALTERNATİFİ VE BEŞ ÇAYI
Alıçveriç için Oxford Street, Marble Arch’a kadar 

sonsuz alternatif sunuyor. Ayrıca Knightsbridge’de daha 
çık maºazalar ve meçhur Harrods gezilebilir. Yürüyüçümü 
tamamlayıp huzurlu bir beç çayını hak ediyorum. Beç çayı 
bir saray ritüeli. Beç çayı geleneºinin doºuçu Gngiltere’de 
Kraliçe Victoria zamanına rastlar. Bu dönemde Gngiltere’de 
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kahvaltı ve akçam yemeºi olmak 
üzere iki öºün yemek yenirmiç. 
Ancak akçam yemeºinin önem 
kazanması ve gittikçe daha geç 
saatlerde yenmesi sebebiyle ikindi 
vaktinde Gngilizler çok acıkmaya 
baçlamıç. Rivayete göre, 7. Bedford 
Düçesi Anna öºleden sonraları iyice 
bitkin düçüyor, hatta kimi zaman 
bayılıyormuç. Bu sebeple saat 17.00 
civarında odasına bir bardak çay 
ve tatlı bir çeyler söylüyormuç. Bu 
atıçtırma faslından gittikçe daha 
fazla zevk alan düçes, arkadaçlarını 
da odasına çaºırmaya baçlamıç. 
Kral Edward’ın da hoçuna giden 
bu etkinlik, küçük çay partileri 
düzenlemesiyle tüm ülkeye, hatta 
tüm dünyaya yayılmıç. Lezzetli 
bir Earl Grey’den sonra otelime 
dönüyorum. Çay alıçveriçimi, 
son gün Twinings maºazasına 
bırakıyorum. Akçam için London 

Theatre Covent Garden Sahnesi’nde 
bir oyuna biletim var. Londra, 
opera, müzikal ve tiyatrolar için 
sonsuz seçenek ve keyif sunuyor. 
Yaz aylarında Thames kıyısında 
açık havada yıldızların altında 
Shakespear’s Globe’da Romeo 
ve Juliet ve daha pek çok oyun 
seyredilebilir. 

Ertesi sabah, çahane bir kahvaltı 
hayalim var. Londra’da birden çok 
bulunan The Breakfast Club Café 
kahvaltı için iyi sayılabilir. Soho 
bölgesindeki yerlerine gidiyorum. 
Anadolu kahvaltıları gibi deºil 
tabii, tatlı kuru fasulye, sosis, 
sote mantar, pastırma, çırpılmıç 
yumurta, ızgara domates, rendelenip 
kızartılmıç patates ve kızarmıç 
ekmek tabaºım fena durmuyor. 
Londra’da çok geniç restoran 
alternatifiniz var. Hazır bahsetmiçken, 
günlük programlarınızda 

Müzeler sonrası, önceden 
rezervasyonunuzu 
yapmanızı önerdiğim 
London Eye dönme 
dolabı turu yapılabilir. 
Rezervasyon yapılmazsa, 
uzun kuyruklarda 
bekleyebilirsiniz. 135 
metre yükseklikten, 
keyifl i bir Thames Nehri, 
Parlamento ve Londra 
manzarası sunuyor. 



deºerlendirebileceºiniz adresleri 
paylaçmakta fayda görüyorum. 
Güne Piccadilly Wolseley’de krallara 
layık bir kahvaltıyla baçlayabilirsiniz. 
Bayley Sokaºı’ndaki Gail’s Kitchen 
fırın atıçtırmalıklarıyla devam edip 
Patisserie Valerie’nin çehirdeki pek 
çok adresinden birindeki çahane pasta 
ve tatlılarıyla beç çayı yapabilirsiniz. 

Öºle veya akçam saatlerinde 
keyifli bir Gngiliz Pub’da bira veya 
çeçitli menülerin tadına bakılabilir. 
Covent Garden’daki Porterhouse 
veya Holborn Princess Louise hoç 
atmosferiyle gayet çekici en eski 
çarap evi Gordon’s da Embarkment 
metro çıkıçında sizi bekliyor. 
Londra’da meçhur fish&chips öºünü 
için, London Bridge yakınındaki 
balık pazarı restoranları gayet 
baçarılı. Tüm bunların yanı sıra 
Asya mutfaºı yaygın; Busaba 
Eathai bunlar arasında tercih 

edilebilir. Tabii Chinetown sokaºı 
restoranları, genel atmosferi 
bakımından mutlaka denenmeli. 
Yoºun bir gün için de pratik 
atıçtırmalıklar sunan Pret a Manger, 
Eat veya Marks&Spencer food 
veya Nando’s lezzetleri önerilebilir. 
Gtalyan mutfaºı, Cicchetti‘de gayet 
baçarılı. Strada veya meçhur Jamie’s 
de öne çıkanlardan. Kusursuz 
bir sunum ve çehir ünlülerinin 
bir arada bulunduºu Scallini ise 
seçkin bir tercih olabilir. Türk 
restoranı görmeden dönmem 
diyenlerdenseniz, 19 Numara Bos 
Cirrik, ocakbaçı tatları için çahane. 
Antepliler de akçam yemeºi için 
önerilebilir. Tüm bunların dıçında, 
Novikov, Zuma ve Roka restoranlar 
da son derece çık bir sunum yapıyor. 

Londra’da bir gününüzü 
müze ziyaretlerine ayırabilirsiniz. 
Yürüyerek ve metro kullanarak 
(tube ve underground) gayet rahat 
gezilebilen çehrin metro ve çehir 
haritası çok açıklayıcı. Metro çehrin 
deºiçik bölgelerini “zone” adıyla 
ayırırken, “1. zone” bileti pek çok 
belirgin bölgeyi gezmek için yeterli 
olacaktır. Kırmızı Londra otobüsleri 
ve sevimli taksiler de yoºun trafik 
saatleri dıçında kullanılabilir. 

MÜZELERDEN MÜZE BEĞEN!
Müzeler günümüz British 

Museum ile baçlıyor. Londra 
merkezinde Holborn bölgesinde 
yer alan Tottenham Court Road 
metro istasyonundan yürüyerek 10 
dakikada ulaçılabilir. Giriç ücretsiz. 

1753’te açılan ve gayet deºerli 
bir de kütüphaneye sahip müze, 
yaklaçık 5,5 dönümlük arazi üzerine 
kurulmuç ve içinde 4 milyondan 
fazla tarihi eser barındırıyor. 
Uygarlık tarihinin her dönemini, 
bütün gün süren bir gezintiyle 
önünüze serecek olan müzede, 
Anadolu eserleri salonunda pek 
çok çini eserle beraber Bodrum 
mozolesi kalıntıları ve dünyanın 
yedi harikasından biri olan 

Öğle veya akşam 
saatlerinde keyifl i bir 

İngiliz Pub’da bira veya 
çeşitli menülerin tadına 

bakılabilir. Covent 
Garden’daki Porterhouse 

veya Holborn Princess 
Louise hoş atmosferiyle 

gayet çekici en eski 
şarap evi Gordon’s da 

Embarkment metro 
çıkışında sizi bekliyor.
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Artemis Tapınaºı’nın sergilendiºi 
alanı görebilirsiniz. Gnça edildiºi 
topraklardan getirilip sergilenen 
tapınaºın Efes’te yani olması 
gerektiºi yerde bir çukur ve bir 
sütun yer alır çimdi, adı Gngiliz 
Çukuru’dur. Ayrıca müzedeki 
binlerce deºerli parçadan en 
ünlü olanlarından biri de Mısır 
hiyerogliflerinin çözülmesini 
saºlamıç trilinguel yazıt, Rosetta 
Taçı’dır. 

Londra’da ziyaret edilmesi 
gereken müzelerden diºer ikisi de 
National Gallery ve Tate Modern’dir. 
Trafalgar Square’daki National 
Gallery dünyanın önemli sanat 
eserlerinin, tabloların, önemli 
yapıtların bulunduºu, sergilerin 
yapıldıºı çok büyük bir sanat 
galerisidir. Giriç ücretsizdir. Tate 
Modern de ulusal ve uluslararası 
modern sanat eserlerinin 
sergilendiºi bir müzedir. National 
Gallery aynı zamanda Trafalgar 
Meydanı’nı görmenizi saºlayacaktır. 

Vaktiniz varsa ve keyif alıyorsanız, 
Science Museum, Natural History 
Museum ve Victoria&Albert 
Museum’u unutmayın. Trafalgar 
Meydanı’na Charing Cross metro 
istasyonundan ulaçabilirsiniz. Burası, 
Londra gece otobüslerinin merkezi 
noktasıdır. Bütün gece otobüsleri 
buradan geçmektedir. Nelson 
Sütunu, aslan anıtları ve havuzların 
bulunduºu bir meydandır. Leicester, 
Big Ben ve Buckingham Sarayı’na 10 
dakika yürüyüç mesafesiyle, gayet 
merkezi bir konumdadır. Ayrıca 
meydandan yürüyerek Thames 
Nehri’nin karçı kıyısına geçip London 
Eye ve Tate Modern’e ulaçabilirsiniz. 

Müzeler sonrası, önceden 
rezervasyonunuzu yapmanızı 
önerdiºim London Eye dönme 
dolabı turu yapılabilir. Rezervasyon 
yapılmazsa, uzun kuyruklarda 
bekleyebilirsiniz. Dönme dolap 
135 metre yükseklikten, keyifli bir 
Thames Nehri, Parlamento ve 
Londra manzarası sunuyor. Günün 

Hazır bahsetmişken, 
günlük programlarınızda 
değerlendirebileceğiniz 
adresleri paylaşmakta 
fayda görüyorum. 
Güne Piccadilly 
Wolseley’de krallara 
layık bir kahvaltıyla 
başlayabilirsiniz. 
Bayley Sokağı’ndaki 
Gail’s Kitchen fırın 
atıştırmalıklarıyla 
devam edip Patisserie 
Valerie’nin şehirdeki 
pek çok adresinden 
birindeki şahane pasta 
ve tatlılarıyla beş çayı 
yapabilirsiniz. 



yorgunluºu Piccadilly’deki Kahve 
Dünyası’nda bir Türk kahvesiyle veya 
Covent Garden’daki La Duree’nin 
muhteçem makaronlarıyla atılabilir. 
Sonraki gün Westminster’deki Gngiliz 
Parlamentosu ve Big Ben saat kulesi 
ile baçlayabilir. Kraliyet düºünlerinin 
yapıldıºı Westminster Manastırı ve 
kilisesi de, mimarisiyle ve yakın tarih 
kraliyet öyküleriyle ilgi çekici olabilir. 
Bakanlıklar Caddesi, Downing Street 
10 numaradaki baçbakanlık konutu 
ve kraliyetin mühim duyurularının 
yapıldıºı balkon ve kraliyet atlarının 
bulunduºu Horse Guards Parade’de 
her an tanıdık bir yüzle karçılaçma 
ihtimaliyle yürünebilir. St. James 
Park (Green Park) ve kraliyet 
ikametgahı Buckingham Sarayı tam 
da bu yürüyüçün sonunda karçınıza 
çıkacaktır. 

fehrin pek çok noktasında 
“yeçil kemer” adıyla anılan parklar 
var. En büyüºü Hyde Park. Uçsuz 
bucaksız park içinde Marble Arch 
köçesindeki Speakers Corner, pazar 
sabahları, halktan konuçmacılara 
açık. Yine park içinde Serpentine 
Kitchen göl manzarasıyla etkileyici. 
Midilli atları padok yolu, kuºu ve 
sincaplar, çocuklar için oyun alanları 
ve herkese açık dinlenme ve spor 
alanlarıyla, çehrin merkezinde ayrı 
bir dünya. 

Öºleden sonra London 

Bridge ve St. Paul Katedrali’nin 
de bulunduºu finans ve 
bankacılıºın merkezi görülebilir. 
London Bridge, 1894’de açımıç 
ve mimarisi, nehir ticareti 
ve ulaçımı için tasarlanmıç. 
Hakkındaki gizemli öyküler 
dinlenmeye deºer. Londra’nın 
yaçadıºı büyük yangının sembol 
anıtıyla beraber dünyanın sayılı 
büyüklükteki kiliselerinden St. 
Paul Katedrali’ne varılır. Prenses 
Diana’nın düºün ve cenaze 
merasimlerinin gerçekleçtiºi 
ve Londra yangınının sembolü 
olan kilise gezmeye deºer. Kilise 
önündeki Anne Boleyn heykeli 
de Tudorlar tarihini düçündüren 
detaylardan. 

Pazar sabahı, çehirde kurulan 
pazar yerleri gezilebilir. Portobello 
Road Market, Covent Garden 
Market ve Camden Passage, 
antika, mücevher, vintage ve çiçek 
pazarları size gayet hoç bir gün 
yaçatacaktır. Daha çok vaktiniz 
varsa eºer, yakın mesafedeki 
çehirlere trenle gidilebilir. Kraliyete 
ait Windsor Sarayı’nın bulunduºu 
sevimli kasaba Windsor ve 
Oxford çehri aynı gün gezilebilir. 
Edinburgh bir gece geçirmek üzere 
gidilip dönülebilecek mesafede. 
Ayrıca Galler’e de geçmek, yeterli 
vaktiniz varsa deºer. 

Metro, şehrin değişik 
bölgelerini “zone” adıyla 

ayırırken, “1. zone” 
bileti pek çok belirgin 

bölgeyi gezmek için 
yeterli olacaktır. Kırmızı 

Londra otobüsleri ve 
sevimli taksiler de yoğun 

trafi k saatleri dışında 
kullanılabilir. 


