
T.C.M.: 20 Mart 2014, Uludağ Beceren Otel’deyiz, saat 
iki, Lassi Müller Bey ile sözlü tarih görüşmesi gerçek-
leştiriyoruz. Lassi Bey isterseniz öncelikle sizinle ilgili 
sorulara geçelim. Nerede ne zaman doğdunuz, nasıl 
bir çevrede büyüdünüz, bize kendinizi tanıtır mısınız 
kısaca?

L.M.: Kolay olarak anlatayım. Şimdi annem babam 
Türkiye’de yaşayan bir Macar aile, babam 1928’de 
Türkiye’ye geldi, annem 1942’de, Türkiye’de evlendi-
ler. Ben de 1942’de İstanbul’da doğdum. Ondan sonra 
şöyle diyelim, ilkokul ve şeyler ortaokul, liseyi Fran-
sız okullarında okudum. İlkokul Saint Pulcherie’ydi, 
sonra Saint Michel’e geçtik ortaokul, ondan sonra son 
sene için Saint Joseph’e geçtim oradan mezun oldum, 
arkasından Teknik Üniversite’ye geçtim, elektrik oku-
dum mühendis olduk. Yani şeyim bu kadar.

T.C.M.: Bu kadar. Peki, kaç kardeştiniz?

L.M.: Tek kardeşim,.

T.C.M.: Tek...

L.M.: Tekim, tekim.

T.C.M.: Anladım. Aile kökenleriniz hakkında bir şey 
söylemek ister misiniz? Ya da göç öyküsü var mı aileni-
zin bir göç öyküsü nerden…

L.M.: Göç değil. Babam Türkiye’ye şey için geldi o 1928 
senelerinde herhalde anlattığına göre Türkiye’de iş 
sahası geniş, Macaristan’da da herhalde problemler 
vardı sıkıntılar vardı onun için bir macera niyetine 

diyelim macera niyetine Türkiye’ye geldi. Değişik 
yerlerde çalıştı, asıl mesleği saatçilikti, ondan sonra 
şey sac işleri, madeni eşya işlerine karıştı, şeylere 
gitti Ankara’ya gitti bildiğim kadarıyla şeyde çalıştı 
Atatürk Orman Çiftliği’nin ilk senelerinde orada ku-
yularda falan filan bir şeyler yaptılar. Yabancı şeyler 
vardı, ekipler vardı onlara katıldı.

T.C.M.: Anneniz çalışıyor muydu peki?

L.M.: Hayır annem çalışmıyordu.

T.C.M.: Ev hanımıydı.

L.M.: Annem ev hanımı oldu. Türkiye’ye geliş sebe-
bi de bir Macar ailenin yanına, Macaristan’da kalan 
çocuklarını getirmek üzere refakatçi olarak geldi, on-
dan sonra da Türkiye’de kaldı.

T.C.M.: Anlıyorum. Peki, çocukluk yıllarında turizm 
işiyle bir tanışıklığınız oldu mu? Yani bir tecrübeniz 
oldu mu?

L.M.: Şöyle oldu, babam şeyi çok sever, dağ, dağ spor-
larını çok sever bir de denizi çok sever. Memleketin-
de de şeyleri vardı böyle bir grupları vardı Alpler’e, 
Avusturya Alpleri’ne filan da gitmişlerdi. Türkiye’ye 
gelince burada Uludağ’a da geldi. Ondan sonra 
imkânlarımız olunca bir tane yelkenli teknemiz oldu, 
denizde kaldık bütün yazlar, İstanbul’da. Ondan son-
ra o zamanlar işte Fenerbahçe bir de Bostancı men-
direkleri vardı eski zamanki hikâyeleri. Orada bütün 
yazı geçiriyorduk yani teknenin içinde. Kışın olunca 
da Fransız okulunda okuduğum için sömestr tatilleri, 
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Lassi Müller:
1942 yılında İstanbul’da doğdu, ilköğrenimini Saint Micheal’de, ortaöğrenimini ise Saint Micheal’de ve Sa-
int Joseph Lisesi’nde tamamladı. Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği eğitimi 
aldı. Çocukluk ve gençlik dönemlerini İstanbul’da geçirdi.1979 yılında işe başladığı Bursa Uludağ Beceren 
Otel’de halen çalışmaktadır.


