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Adams Morgan'da Meze - Sezen Aksu'dan Levent Yuksel'e
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Meze’den…
Dun aksam can dostum Josh ile attik kendimizi Adams Morgan’in renkli sokaklarina, hedef olarak
uzun zamandir hakkinda cok seyip duyupta yogunluktan gidemedigim Meze’de aldik solugu…Meze
Washington’daki en iyi Turk restoranlarindan biri olarak biliniyor. Adams Morgan’in kulturel
mozaiginin icinde bir Turk gibi dimdik ayakta…
Ismine yarasir bir sekilde 28 cesit meze menusu, modern dekoru, ve guzel servisiyle baya begenilen
ragbet goren bir yer. Dun gece hinca hinc dolan mekandan yukselen muzik harikaydi. Her carsamba
aksami sevgili Ilhan bey’in guzel notalariyla DC ve cevresindeki butun Turk’ler ve Turk sevenler bir
araya geliyormus…
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Los isiklari, duvarlardaki resimler, ve Avrupa-i havasiyla Etnik bir restaurant’tan cok Turkiyedeki
dogu ile bati’nin muhtesem sentezini tanimlayan bir mekan Meze…Hep fonda calan Turkce muzik
menudeki yemeklerin tadina tad katiyor.
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Menudeki yemekleri denemek istemeyenlere Meze ayrica ust kattaki Lounge’I ve Barinda servis
sunuyor…Baya eglenceli ve her zaman kalabalik bir ortam…Diger Turk restaurant’larin tam tersine
farkli background’dan genis bir insan topluluguna hizmet sunuluyor…Mekanin Turklugunu sunulan
servisin kalitesinden, calisanlarin guler yuzlerinden, ve nefis menusunden anliyorsunuz… Josh ile
ben, menuden humus, yaprak dolmasi, doner kebab, mercimek koftesi ve mercimek corbasini
denedik. Cok lezzetli ve abartisiz bir porsiyonda sunuluyor…Turkiyeden uzakta, Turk mutfaginin en
guzel orneklerini tatmak isteyenlere mutlaka Meze’ye gitmelerini oneririm. Servis baya hizli ve
fiyatlarda cok uygun…Josh ile kisi basi yaklasik 12-15 dolar odedik ve bundan sonra her firsatta
yanimiza diger arkadaslarida katip daha sik gelmek icin soz verdik…

Çeşme Çeşme

Uzun zamandir yurdumdan insanlarla ayni mekanda solumamistim…Anladim, ozlemisim o
sicakligi…Calan sarkilara verilen ayni tepkiler, katilimlar, o guzel his iste…

Los Angeles

Eve giden yollar hep uzun, ama boyle mekanlar sayesinde “EV” dedigin mekanin sinirlari genisliyor…
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Meze Restaurant Bar Lounge
2400 18th Street / Adams Morgan
Tel: 202.797.0017

Miami
Bella Italia
Milano

Sezen Aksu’dan Yeni Bir Sarki

Londra
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Yurek bedenden buyuk olunca dil ve akil uretmeden duramiyor tabii ki… Son bir aydir Istanbul’da
Unplugged konser serisiyle herkesi buyulen “Kralice” Levent Yuksel’in yeni albumu icin yaptigi yep
yeni, sifir ilkometer bir sarkiyida repertuarina aldi… Sarki damardan ote…Harika…
Ogrenmedi Gonul Yaslanmayi,
Dunya Zamaniyla Gun Saymayi,
Saldim Semaya Ozgur En Kara Sevdayi
Ask’tan Baska Bir Seye Inanmadim…
Bunalmadim, Bunalmadim
Yoksa Orman Misali Yanarmiydim

