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MOSKOVA’DA

Gün içinde metroyu kullanan 
pek çok insan için bu yeraltı 

yolculuğu sıradan, günlük ve 
aslına bakarsanız sıkıcıdır. 

Ancak söz konusu Moskova 
metrosu olduğunda, iş 

değişiyor… Neden mi? Çünkü 
1935 yılında, Sokol’niki ve Park 

Kul’tury arasında ilk hattı açılan 
Moskova metrosu, yalnızca  

bir ulaşım aracı değil, aynı 
zamanda müzeleri aratmayan 

istasyonlarıyla bir kültür mirası. 

“DERİN”  
BİR YOLCULUK

For many of the people who ride the 
metro every day, the underground 
journey is an ordinary part of daily 
life that is really quite boring. But 
when the metro in question is the 
one in Moscow, well, that’s another 
story... Why? Because the Moscow 
metro – the first line of which, the 
route between Sokol’niki and Park 
Kul’tury, opened in 1935 – is not 
just a mode of transportation, it’s a 
cultural legacy whose stations are 
just like museums.
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PEGASUS 
UÇURUYOR

İstanbul 
Sabiha Gökçen 

Havalimanı’ndan 
Moskova’ya

haftanın her günü 
her şey dâhil 

59,99 USD’den 
başlayan fiyatlarla 

uçabilirsiniz.
You can fly to 
Moscow from 

İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport 

with Pegasus’ daily 
flights; all-inclusive 

prices start at
59.99 USD.

FLY WITH  
PEGASUS
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Moskova metrosunun her bir istasyonunda farklı 
bir mimari sanat akımıyla karşılaşabilirsiniz. 
Renkli mermer sütunlar, kristal şamdanlar, 
varaklı mozaikler, vitraylar, tarihten 
anları resmeden tablolar, heykeller... Bu 
istasyonlar adeta birer müze. Barok, Art 
Deco, Fütürizm esintileriyle tasarlanan 
bu alanlar, geçmişten günümüze 
değerli kültürel öğeler taşıyor.

Bu soğuk memlekette ulaşım için 
metroyu kullandığınızda, caddelerde 
neden pek fazla insan görmediğinizi 
de anlıyorsunuz. Çünkü hemen tüm 
Moskovalılar, şehri bir uçtan diğer uca 
yeraltı dünyasında kat ediyor. Bugün, bu 
devasa şehirde, 350 kilometreye yaklaşan bir 
ağ üzerinde, 207 istasyondan (Ocak 2018) hizmet 
vermeye devam eden ve her gün dokuz milyon 
civarında yolcu taşıyan Moskova metrosunun bizi en 
çok etkileyen duraklarını ve ilginç detaylarını sizinle 
paylaşalım. 

In the Moscow metro, you can come across a different 
architectural style in every station. Columns of 

coloured marble, crystal candelabras, gold-leafed 
mosaics, stained glass, paintings of historical 

scenes, sculptures... With designs inspired by 
the Baroque, Art Deco and Futurism, these 

stations are virtual museums where the 
valuable cultural elements of the past are 
transported into the present.

When you start to rely on the metro for 
transportation, you begin to understand 

why you don’t see very many people on the 
streets in this cold country: Almost every 

single Muscovite uses this underground world 
to get from one end of the city to the other. As of 

January 2018, the Moscow metro included a network 
of 207 working stations covering around 350 km of this 
giant city and transporting around 9 million passengers 
a day. Here’s a list of the Moscow metro stations that 
impressed us most.

ARBATSKAYA
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The Moscow Metro operates between 06:00-
01:00. Trains run every 90 seconds during peak 
hours and once every 2-4 minutes otherwise.

Moskova Metrosu saat 06.00 ve 01.00 arasında çalışıyor. 
Zirve saatler boyunca 90 saniyelik sefer sıklığı, günün diğer 

saatlerinde 2-4 dakikaya yayılıyor. 
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Ploschad Revolyutsii
Kızıl Meydan’a açılan 
Ploschad Revolyutsii,  
yani Devrim Meydanı 
istasyonundaki heykeller, 
dokunana şans ve bereket 
getiriyor! Kızıl Ordu mensubu bir 
askeri, bir köpekle birlikte betimleyen 
heykeldeki tüfeğe dokunmanın, halk arasında 
kazançlı ve bereketli bir gün, “sihirli” köpeğin 
burnuna dokunmanın da şans getireceğine 
inanılıyor.

Şehrin kalbindesiniz. Görkemli Kremlin 
Sarayı, önünde Lenin Mozolesi, meydanı 
boydan boya kaplayan ve her daim ışıl 
ışıl parıldayan GUM Alışveriş Merkezi ve 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 
mimari başyapıt Aziz Vasil Katedrali, bu 
duraktan çıktığınızda ulaşabileceğiniz yerler 
arasında. Ayrıca kısa bir yürüyüşle dünyanın 
en güzel opera ve tiyatro binalarından biri olan 
görkemli Bolşoy’u da ziyaret edebilirsiniz. 

Ploschad Revolyutsii
Ploschad Revolyutsii, or 

Revolution Square, is the 
stop for Red Square, and 

touching the sculpture of 
the Red Army soldier and his 

dog found in this station is said 
to bring good luck and abundance. 

According to the locals, touching the soldier’s 
rifle will make the day profitable and plentiful, 
and rubbing the nose of the “magic” dog will 
bring good luck. 

You’re in the heart of the city. The majestic 
Kremlin Palace, with Lenin’s Tomb in front 
of it; the GUM Shopping Centre, always lit up 
brightly, covering the length of the square; 
and St. Basil’s Cathedral, an architectural 
masterpiece on UNESCO’s World Cultural 
Heritage List, are just some of the places you’ll 
see if you get off at this stop. You can also visit 
one of the most beautiful opera and theatre 
buildings in the world, the magnificent Bolshoi, 
which is just a short walk away. 

BİLİYOR MUSUNUZ?
Moskova metrosu 
vagonlarında, durak 
isimlerinin anonsları merkeze 
doğru giden trenlerde erkek 
sesiyle, merkezden dışarı 
doğru giden trenlerde ise 
kadın sesiyle yapılıyor. 
Şehir merkezini çeviren 
çember hatta ise saat yönü 
doğrultusundaki anonslar 
yine erkek, ters yönü 
seferlerdeki anonslar ise 
kadınlar tarafından yapılıyor. 
Bu uygulama, muhtemelen 
görme engellilerin ulaşım 
hayatını kolaylaştırmak 
için yapılıyor olsa da, 
Moskovalılar bir başka  
hikâye anlatıyor:  
İç kısımlarda iş yerleri 
yoğunlukta olduğundan 
erkeğin patronu 
simgelediğinden ve yolcuları 
işe çağırdığından; merkez 
dışında ise konutlar 
olduğundan kadınların  
eşlerini eve çağırdığından  
söz ediyorlar!

DO YOU KNOW?
In the Moscow metro, 
the station names are 
announced by a man on the 
trains heading towards the 
city centre and by a woman 
on the trains heading 
away from the city centre. 
Announcements on the 
central ring line are made 
by a man on the trains going 
clockwise and by a woman 
on those going counter-
clockwise. While this 
undoubtedly is done to make 
things easier for passengers 
with seeing impairments, 
Muscovites have another 
explanation for this: The 
male voices symbolise male 
bosses calling the riders 
to work in the city centre, 
where most workplaces 
are concentrated, and the 
female voices symbolise 
the women calling their 
husbands back to their 
homes on the outskirts of 
the city!
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Mayakovskaya
Adını ünlü Rus şair ve oyun yazarı Vladimir 
Mayakovski’den alan Mayakovskaya 
istasyonu, Fütürizm akımından etkilenerek 
tasarlanmış. Bu istasyonda, bir günü temsil 
eden mozaiklerde, açıktan koyuya doğru 
giden renklerle sabah, öğlen, gün batımı ve 
akşam resmedilmiş. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında sığınak olarak kullanılan bu 
istasyon, Stalin’in 7 Kasım 1941’de, Kızıl 
Meydan’da orduya hücum emri vereceği 
tarihi konuşmasından bir gün önce, 
kurmaylarıyla yaptığı gizli toplantıya da 
sahne olmuş. 

Dışarı çıktığınızda kendinizi Moskova’nın 
en ünlü ve uzun caddelerinden biri olan 
Tverskaya’da bulacaksınız. Ünlü markalara 
ait mağazalar, kafeler, restoranlar ve gece 
kulüplerinin çoğu bu caddede yer alıyor. 
Burada yürürken, 19. yüzyıla tarihlenenlerin 
yanında, çoğu 1930’ların modernizmi 
içinde inşa edilmiş olan binaların mimari 
detaylarını mutlaka inceleyin. Geçmişte 
o binalarda yaşamış tarihi kişiliklere ve 
yaşanmış hikayelere kulak verin. Ayrıca bu 
cadde üzerinde bulunan ve ismini, modern 
Rus edebiyatının kurucusu kabul edilen 
Puşkin’den alan Cafe Pushkin’e de mutlaka 
uğrayın. Barok mimariye sahip bu hoş 
mekânda, Rusların klasik lezzetlerinden borş 
çorbası ve dana stroganoff’u deneyebilir, canlı 
müzik eşliğinde hoş bir akşam geçirebilirsiniz. 

Mayakovskaya
Named after the Russian poet and 
playwright Vladimir Mayakovsky, the 
Mayakovvskaya station was designed with 
the influence of Futurism. The mosaics at 
this station represent a day, with colours 
moving from light to dark to reflect morning, 
mid-day, sunset and evening. During World 
War II, this station was used as a shelter, 
and it was also the site of a secret meeting 
between Stalin and the heads of the military 
on November 7, 1941, the day before he gave 
his speech in Red Square ordering the army 
to advance. 

When you head outside, you’ll find yourself 
on Tverskaya, one of the longest and most 
famous streets in Moscow. The boulevard is 
lined with designer shops, cafes, restaurants 
and night clubs. As you walk along, make 
sure to take in the architectural details of 
the buildings, most of which are constructed 
in the Modernist style of the 1930s, but some 
of which go back to the 19th century. Listen 
to the personalities who once lived in these 
buildings, and experience their stories. Since 
you’re here, you should also stop in at the 
Cafe Pushkin, named for the man known as 
the founder of modern Russian literature. 
Located in a delightful Baroque building, 
this is a place where you can sample classic 
dishes like borscht and beef stroganoff and 
enjoy an evening of live music. 
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BRECHT’TEN... 

Ünlü Alman şair Bertolt 
Brecht, Moskova 
metrosunun açıldığı 1935’te 
kaleme aldığı satırlarda, 
o bilindik ironisiyle karışık 
hayranlığını şöyle dile 
getiriyor:  “Duyduk ki: 
Seksen bin işçi yapmış 
metroyu (...) Aşılmış bütün 
engeller, yeraltı suları (...) 
Süslemek için kaçınılmamış 
hiçbir çabadan, en iyi 
mermerler getirilmiş 
uzaklardan, en güzel 
ağaçlar işlenmiş özene 
bezene...” 

FROM BRECHT...

When the Moscow metro 
opened in 1935, the famous 
German poet Bertolt Brecht 
put pen to paper to offer his 
dubious praise in the ironic 
style he was known for: 
“We’ve heard that 80,000 
workers built the metro... 
surpassing all obstacles, 
the underground waters... 
they spared no effort in its 
decoration, bringing the 
best marble from abroad, 
skilfully working the finest 
woods...”

84 • PEGASUS • MART / MARCH 2018



Elektrozavodskaya 
Yakınlarındaki bir ampul fabrikasından adını alan bu 
istasyonun tavanında tamı tamına 318 ampul yer alıyor! 
Bu ampuller, duvarlara yerleştirilmiş ikonik rölyefleri 
aydınlatıyor. 1944’te açılan bu istasyonun özellikle boş olduğu 
dakikaları yakaladığınızda, ışıkların yere yansımasıyla oluşan 
derinlik karşında nefes kesici bir görüntü ortaya çıkıyor. 

12 farklı renkle simgelenen metro ağının mavi renkli hattında 
yer alan Elektrozavodskaya’da vereceğiniz “müze” molasının 
ardından aynı hatta Partizanskaya istasyonuna devam edip 
masal diyarından fırlamış bir ihtişama sahip İzmailova 
Bitpazarı’nı gezebilirsiniz. Sevdiklerinize Moskova’dan ne 
götüreceğinize karar veremediyseniz, burası size bin bir çeşit 
seçenek sunacaktır. 
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Elektrozavodskaya 
There are exactly 318 light bulbs in the ceiling of this station, 
which gets its name from a nearby light-bulb factory! The 
bulbs light up iconic reliefs set in the walls of this station, 
which opened in 1944. The image of the lights reflecting onto 
the ground is breathtaking, especially if you happen to catch 
the station when it’s empty.   

Elektronzavodskaya is on the blue line, one of the 12 coloured 
lines of the metro network. Once you’ve had your “museum” 
break here, then head on to the Partizanskaya station, where, 
after you emerge from its fairytale world, you can visit the 
İzmailova Flea Market. If you haven’t yet decided what souvenir 
of Moscow to take back to your loved ones, you’ll find a thousand 
and one items here to choose from. 

Seyahat ••• travel

85 • PEGASUS • MART / MARCH 2018



Dostoyevskaya
Sanırım gördüklerim arasında içimde en çok yer eden istasyon 
burası oldu. Rus edebiyatının ustalarından Dostoyevski’nin 
adı bahşedilen bu durağın siyah-beyaz mermer duvarlarında, 
“Karamazov Kardeşler”, “Budala”, “Cinler” ve tabii ki “Suç 
ve Ceza” gibi yazarın başyapıtlarından sahneler resmedilmiş. 
Bunlar arasında en etkileyici olanlardan biri de, “Suç ve 
Ceza”nın başkahramanı Raskolnikov’un silüeti.

Dostoyevski romanlarının içinden geçtikten sonra, biraz 
dinlenmek ve yeşilin tadına varmak için istasyonun 
yakınındaki Ekaterininsky Garden’da bir yürüyüşe 
çıkabilirsiniz. Küçük göletler ve tarihe tanıklık eden ağaçların 
gölgesinde vakit geçirebilirsiniz. Eğer gününüzü yeşilden 
yana devam ettirmek isterseniz, tabii ki Gorki Park’ı da 
kaçırmamalısınız.
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Dostoyevskaya
Of all the stations I saw, I think this was the one that affected  
me most deeply. Named for Dostoyevsky, one of the masters  
of Russian literature, the walls of this station feature scenes from 
Dostoyesky’s novels like “The Brothers Karamazov”, “The Idiot”, 
“Demons”, and, of course, “Crime and Punishment” done in black-
and-white marble. One of the most impressive images is that of 
Raskolnikov,  the protagonist from  “Crime and “Punishment”. 

After wandering through Dostoyevsky’s novels, you might 
go for a walk in the nearby Ekaterininsky Garden for some 
relaxation and a taste of green. Here you can spend some 
time among the ponds and in the shadows of the trees that 
have been witness to history. If you’d like to spend some 
more of your day amidst nature, then you should definitely 
head to Gorky Park. 
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