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Being one of the main activities of the LIMEN: 
Cultural Ports from Aegean to the Black Sea, the 
photographic exhibition, “3 Seas 7 Ports” hosted 
its visitors between 30 August-31 January 2015 
in Rahmi M. Koç Museum. The exhibition reflects 
social and cultural life, architectural landscape 
and portraits of local people in the historic city 
ports of Thessaloniki and Kavala in Greece, Varna 
in Bulgaria, Constanta in Romania, Odessa in 
Ukraine, Batumi in Georgia, and Istanbul in Turkey.

LIMEN: “Ege’den Karadeniz’e Kültürel Limanlar” 
projesinin ana faaliyetlerinden biri olan “3 Deniz 
7 Liman” başlıklı fotoğraf sergisi 30 Ağustos 
2015-31 Ocak 2016 tarihleri arasında Rahmi M. 
Koç Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamıştır. Sergi, 
Yunanistan’da Selanik ve Kavala, Bulgaristan’da 
Varna, Romanya’da Köstence, Ukrayna’da Odesa, 
Gürcistan’da Batum ve Türkiye’de İstanbul tarihi 
liman kentlerinin sosyal ve kültürel yaşamını, mimari 
çevreyi ve kent sakinlerinin portrelerini yansıtmıştır.
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Istanbul University’s Division of Conservation of Marine 
Archaeological Objects, which is identified as IPA Leader, orga-
nized “3 Seas 7 Ports” photographic exhibition within the scope 
of the LIMEN Project in the magical atmosphere of Rahmi M. 
Koç Museum. The exhibition embellished the cultural life of 
Istanbul as well as improving and creating friendship between 
seven city ports of the three seas. 

This multicultural exhibition and catalogue have been pre-
pared as a result of the efforts made by Istanbul University aca-
demicians Asst. Prof. Dr. Işıl Özsait-Kocabaş, Res. Assts. Taner 
Güler and Evren Türkmenoğlu. 

We would like to express our gratitude to staff of Rahmi 
M. Koç Museum and in particular Director of the Museum Mr. 
Ertuğrul Duru for supporting the exhibition. I also would like to 
thank to Ministry of EU Affairs, Central Finance and Contracts 
Unit, Istanbul University EU Project Office for support, and to 
Ege Publications for original printing.

Prof. Dr. ufuK Kocabaş

Istanbul University

INTRODUCTION
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“3 Deniz 7 Liman” fotoğraf sergisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı’nın IPA 
Lideri olduğu LIMEN Projesi kapsamında, Rahmi M. Koç Müzesi’nin 
büyülü ortamında gerçekleşti. İstanbul’un kültür hayatına renk katan 
sergi, aynı zamanda 3 deniz arasındaki 7 liman kentinin dostluklarını 
pekiştirmiş ve yeni dostluk köprüleri tesis etmiştir. 

Bu çok kültürlü, çok katmanlı serginin hayata geçirilmesi ve kata-
loğun hazırlanması İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri Yard. Doç. 
Dr. Işıl Özsait-Kocabaş, Araş. Gör. Taner Güler ve Araş. Gör. Evren 
Türkmenoğlu’nun büyük çaba ve katkıları ile gerçekleşmiştir. 

Sergimizin ev sahipliğini üstlenen ve Rahmi M. Koç Müzesi’nin 
kapılarını projemize açan, başta müze müdürü Ertuğrul Duru olmak 
üzere, katkılarından dolayı tüm müze çalışanlarına teşekkürü borç bi-
liriz. Serginin açılmasındaki desteklerinden dolayı Avrupa Birliği Ba-
kanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale 
Birimi ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü AB Proje Ofisi’ne; ayrıca 
bu kataloğu özgün bir şekilde hazırlayarak basımını gerçekleştiren Ege 
Yayınlarına teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. ufuK Kocabaş

İstanbul Üniversitesi

SUNUŞ
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As the Rahmi M. Koç Museum, we are very honoured to host 
the photographic exhibition “3 Seas 7 Ports” produced in scope 
of multicultural LIMEN project which brings universities, mu-
nicipalities, non-governmental organizations from historic city 
ports from the Aegean to the Black Sea together.    

This special exhibition consisting of daily life, popular cul-
ture and cultural reflections of the seven city ports, namely 
Thessaloniki, Kavala, Varna, Constanta, Batumi, Odessa and Is-
tanbul, was inaugurated on 29 August 2015. Until February 2016 
the LIMEN exhibition has welcomed 98,000 visitors.  

The exquisite location of the Rahmi M. Koç Museum at 
the shore of the Golden Horn, the natural harbour of Istanbul 
through ages, and the historic Lengerhane building well cor-
respond to the main theme of LIMEN project and the “3 Seas 
7 Ports” exhibition. This provides a unique atmosphere for our 
visitors and gratified the spirit of our museum. 

I would like to warmly congratulate Istanbul University at 
first, and the LIMEN project team members, who have produced 
this cultural work adding value to our city and thereby to our 
museum. I wish this international collaboration will contribute 
to the cultural tourism of our country. 

ertuğrul Duru

Director of Rahmi M. Koç Museum

INTRODUCTION
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Rahmi M. Koç Müzesi olarak, Ege’den Karadeniz’e uzanan tarihi 
liman kentlerinden üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları 
ve müzeleri bir araya getiren çok kültürlü, çok katmanlı bir çalışmanın 
ürünü olan LIMEN projesi kapsamında gerçekleştirilen “3 Deniz 7 Li-
man” fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaktan özel bir onur duyduk.

Selanik, Kavala, Varna, Köstence, Batum, Odesa ve İstanbul’dan 
oluşan yedi liman kentinden gündelik hayat, popüler kültür ve limanla-
rın kültürel yansımalarını içeren fotoğraf karelerinin yer aldığı bu özel 
sergiyi 29 Ağustos 2015 tarihinde ziyarete açtık.  2016 yılı Şubat ayına 
kadar geçen beş ay içinde Limen Sergisi’ni 98.000 kişi ilgi ile izledi.

Gerek Rahmi M. Koç Müzesi’nin İstanbul’un çağlar boyunca doğal 
limanı olmuş Haliç kıyısındaki muhteşem konumu ve gerekse sergiye 
ev sahipliği yapan tarihi Lengerhane binasının LİMEN Projesinin te-
masıyla ve “3 Deniz 7 Liman” fotoğraf sergisiyle birebir örtüşmesi, 
ziyaretçilerimiz için eşine az rastlanır bir ortam yarattı. Limen Sergisi 
müzemizin ruhunu mesut etti.

Kentimize ve dolayısıyla müzemize değer katan bu kültürel çalış-
manın ortaya çıkmasında pay sahibi olan, başta İstanbul Üniversitesi 
olmak üzere tüm LIMEN proje ekibini candan kutlar, projenin yarattığı 
uluslararası işbirliğinin ülkemiz kültür turizmine katkısının artarak 
devamını dilerim.

ertuğrul Duru

Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü

SUNUŞ



10

Being one of the main activities of the LIMEN: Cultural Ports 
from Aegean to the Black Sea which has been carried out in scope 
of EU Black Sea Basin Joint Operational Programme, the photo-
graphic exhibition, “3 Seas 7 Ports” hosted its visitors between 30 
August – 31 January 2015 in Rahmi M. Koç Museum. The exhibi-
tion reflects social and cultural life, architectural landscape and 
portraits of local people in the historic city ports of Thessaloniki 
and Kavala in Greece, Varna in Bulgaria, Constanta in Romania, 
Odessa in Ukraine, Batumi in Georgia, and Istanbul in Turkey 

The interaction between the city ports through ages, via mari-
time routes in particular, has created distinctive cultural charac-
teristics. Increasing up to date, this interaction has been institu-
tionalized through several collaboration programmes, economic 
organizations, and tourism and transportation networks. Black 
Sea Basin Joint Operational Programme funded by European 
Union aims to initiate a stronger and sustainable regional devel-
opment network and to support economic and social progress, to 
solve common difficulties, to encourage international coopera-
tion on a local scale in particular. In accordance with this frame-
work the LIMEN project has been implemented in cooperation of 
Istanbul University’s Division of Conservation of Marine Archae-
ological Objects and Koç University’s Department of Archaeol-
ogy and Art History from Turkey, European Centre of Byzantine 
and Post-Byzantine Monuments and Kavala Municipality from 
Greece, Varna Municipality from Bulgaria, Museum for National 
History and Archaeology Constanta from Romania, Odessa City 
Council, Department of Culture and Tourism from Ukraine, G. 
Chubinashvili National Research Centre for Georgian Art Histo-
ry and Heritage Preservation from Georgia. LIMEN Project aims 
to promote qualified cultural tourism between historic city ports 

FOREWORD
3 SEAS 7 PORTS
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on the route from the Aegean to the Black Sea, to provide per-
manent cooperation in tourism industry, to support small and 
medium sized tourism enterprises. Istanbul with its rich cultural 
heritage has been designated to be the first “Cultural Port of the 
Black Sea”. Among the remarkable activities of the project; an in-
ternational on-board symposium titled “City-Ports from the Ae-
gean to the Black Sea. Medieval – Modern Networks” on a cruise 
ship traveling on the route of Athens, Volos, Chios, Constanta, 
Varna and Istanbul, was accompanied with concerts, exhibitions, 
guides, cultural tours, Küçükyalı ArcheoPark environment plan-
ning, artisanal market and educational activities, dissemination 
activities, documentary productions and the building a replica of 
Yenikapı 12 medieval period shipwreck. During the implemen-
tation of the project a broad international participation by the 
experts, academics, students, researchers, delegates of national 
and local authorities, and representatives of tourism industry 
has been provided. 

We would like to thank to Ministry for EU Affairs and Central 
Finance and Contracts Unit and Istanbul University’s Rectorate 
for their valuable contributions to the LIMEN project and to the 
Rahmi M. Koç Museum for hosting the 3 Seas 7 Ports photogra-
phy exhibition.       

asst. Prof. Dr. Iş Il Özsa İt-Kocabaş

research ass Istant taner Güler

research ass Istant evren türKmenoğlu
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Avrupa Birliği, “Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Prog-
ramı” kapsamında yürütülen LIMEN: “Ege’den Karadeniz’e Kültürel 
Limanlar” projesinin ana faaliyetlerinden biri olan “3 Deniz 7 Liman” 
başlıklı fotoğraf sergisi 30 Ağustos 2015 – 31 Ocak 2016 tarihleri ara-
sında Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamıştır. Sergi, 
Yunanistan’da Selanik ve Kavala, Bulgaristan’da Varna, Romanya’da 
Köstence, Ukrayna’da Odesa, Gürcistan’da Batum ve Türkiye’de İs-
tanbul tarihi liman kentlerinin sosyal ve kültürel yaşamını, mimari 
çevreyi ve kent sakinlerinin portrelerini yansıtmıştır.   

Ege ve Karadeniz kıyısında yer alan liman kentleri çağlar boyu bir-
birleriyle özellikle deniz yoluyla etkileşimde bulunarak özgün kültürel 
değerler üretmişlerdir. Günümüze kadar artarak devam eden bu etki-
leşim bölge ülkelerinin bir araya gelerek oluşturduğu çeşitli işbirliği 
programları, ekonomik örgütler, turizm ve ulaşım ağları ile kurum-
sallaşmıştır. Avrupa Birliği’nin desteklediği  “Karadeniz Havzasında 
Sınır Ötesi İşbirliği Programı” bölge ülkeleri arasında daha güçlü ve 
sürdürülebilir bir kalkınma ağı başlatarak ekonomik ve sosyal geliş-
menin desteklenmesi, ortak sorunlarla mücadele ve toplumlar arası 
özellikle yerel işbirliğinin teşvik edilmesini hedeflemektedir. Bu çerçe-
vede uygulanan LIMEN projesi Türkiye’den “İstanbul Üniversitesi 
Sualtı Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı”, “Koç Üniversitesi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü”, Yunanistan’dan “Avrupa Bizans 
Eserleri Merkezi” ve “Kavala Belediyesi”, Bulgaristan’dan “Varna Be-
lediyesi”, Romanya’dan “Köstence Ulusal Tarih ve Arkeoloji Müzesi”, 
Ukrayna’dan “Odesa Belediye Meclisi Kültür ve Turizm Bölümü”, 
Gürcistan’dan “G. Chubinashvili Gürcistan Sanat Tarihi Araştırma ve 
Kültürel Mirası Koruma Merkezi’ni bir araya getirmiştir. Geniş katı-

ÖNSÖZ
3 DENİZ 7 LİMAN
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lımlı projenin amacı Ege’den Karadeniz’e uzanan deniz rotası üzerin-
deki tarihi liman kentleri arasındaki nitelikli kültür turizminin teşvik 
edilmesi, turizm alanındaki işbirliğinin sürekli ve kalıcı hale getirilme-
si, küçük ve orta ölçekli turizm iştirakçilerinin desteklenmesidir. Proje 
faaliyetleri dâhilinde zengin kültürel mirası ile bölgenin en görkemli 
liman kentlerinden İstanbul ilk kez “Karadeniz Kültür Limanı” olarak 
belirlenmiştir. Projenin dikkat çeken etkinlikleri arasında Atina, Volos, 
Sakız Adası, Köstence, Varna limanlarına uğrayarak İstanbul’da son 
bulan kurvaziyer turu esnasında gerçekleştirilen “Ege’den Karadeniz’e 
Liman Kentleri: Ortaçağ ve Modern Etkileşimler”  başlıklı proje sem-
pozyumu, müzik dinletileri, sergiler, rehber kitaplar, kültür turları, Kü-
çükyalı ArkeoPark çevre düzenlemesi, kermes ve eğitici faaliyetler, ta-
nıtım faaliyetleri, belgeseller, Yenikapı 12 numaralı Ortaçağ batığının 
aslına uygun replikasının inşa edilmesi yer almaktadır. Etkinlikler bo-
yunca projeye uzman, akademisyen, öğrenci ve araştırmacılar, turizm 
endüstrisi, müzeler, yerel ve ulusal otoritelerin temsilcileri gibi geniş 
tabanlı, uluslararası katılım sağlanmıştır. 

LIMEN projesinin gerçekleştirilmesindeki büyük katkılarından do-
layı Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Mer-
kezi Finans ve İhale Birimi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne, 3 De-
niz 7 Liman fotoğraf sergisinin düzenlenmesine imkân sağlayan Rahmi 
M. Koç Müzesi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

YarD. Doç. Dr. Iş Il Özsa İt-Kocabaş

araş. GÖr. taner Güler

araş. GÖr. evren türKmenoğlu
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We are very pleased with the interest shown to the 3 Seas 7 
Ports Exhibition which is within the scope of Limen Project. In 
this context, 7 cities where we visited and had photography pro-
duction were impressed us deeply with our observations, simi-
larities and also with the differences.

G e o rg i a ,  B at u m i
City  made us feel at home with the sympathy and by being 

very close to Hopa. The city is worth to see and live with the long 
coastline and the warm people. You will see glorious buildings 
and the city center at the coastline - I’m sure you will be well 
pleased. Suburban lies at the inner city. At each round you may 
find music and arts in the streets.

U k ra i n e ,  O d e s s a
A tourism center which accommodates all Soviet art and ar-

chitecture features. With the long coastline, its a perfect spot for 
foreigners and also an entertainment and fun center. Especially 
in the summer international and local tourists visit mostly Odes-
sa, within the Ukraine cities. Opera houses, museums and worth 
seeing more than a city with street art, we were fascinated us on 
our destination.

G re e ce ,  T h e s s a l o n i k i
One of the major cities of our neighbor Greece in the Aegean 

coast, is Thessaloniki. Gives you the real feel of Aegean senses. 
With the long coastline in everyone will see Izmir Kordon match-
es. Street arts also take lot of attention by many people. Sculp-
tures in every corner of the miraculous beauty and architectural 
elements are conspicuous. Very important museums in the city 
where the Ataturk House also stays and guests are more than 
welcome.

Travel Notes of the Curator
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G re e ce ,  K ava l a
Kavala is a small coastal town. In city there is very advanced 

neighborly relations with Turkey... Almost everyone speaks 
Turkish.  That’s because there is fishermans town where the sea-
food and cuisine is also very ambitious.

B u l g a r i a ,  Va r n a
Varna is with always crowded squares and the sound of mu-

sic in our ears all the time. It is possible to see both Soviet eras of 
architecture and European- inspired features. The city has been 
visited by thousands of international tourist with excellent meat 
dishes and warm- blooded people. It also has very extensive ar-
chaeological museums.

Ro m a n i a ,  Co n s t a nt a
Despite the miraculous wind in Constanta’s coastline, never-

ending crowd has kept this small but pleasant city also very much 
alive. A city worth seeing endless sea views from the slopes...

Tu r key,  I s t a n b u l
Turkey and Europe’s fascinating  city Istanbul is very diffi-

cult to describe with words. History and culture springing from 
every corner. City is visited by millions every year. Able to find 
items and valuable remains from many cultures. The city called 
the cradle of civilization, you will have to allocate your month to 
see the city entirely, and will still missing something, I’m sure.

Bosporus, dozens of landmarks, culture, magnificent archi-
tecture, arts and unique mosques in Istanbul with the only ex-
ample of its kind... İn that sea of culture and arts it is a privilege 
to drown and also perfectly enjoyable. 

All our impressions are not able to fit in here and the magnifi-
cent shores of the Aegean Sea, Black Sea and Marmara Sea; it used 
as a cultural and commercial gates for ages and continues to be 
used. We wish those beauties have been telling to the future gen-
erations with knowing the importance and the beauty of them all.

en İs Yüce D İleK

Curator
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Limen Projesi kapsamında açtığımız 3 Deniz 7 Liman Sergisi için 
gösterilen ilgiden çok memnunuz. Bu kapsamda, fotoğraf prodüksiyon-
ları yapılan 7 şehre dair gözlemlerimiz, benzerlikler ve farklılıklar da 
bizi çok etkiledi.

G ü r c i s t a n ,  B a t u m
Şehir, Hopa’ya yakınlığı ile bizi evimizde hissettirdi. Cana yakın 

insanları ve upuzun sahiliyle görmeye ve yasamaya değer. Sahil şeri-
dinde görkemli binaları ve şehir merkezini göreceksiniz ve hoşnut kala-
cağınıza eminim. Banliyöler ise iç kısımlarda konumlanmış. Sokaklarda 
müzik ve sanatın her türüne dair ögeler bulmak mümkün. 

U k r ay n a ,  O d e s a
Rus mimarisi ve sanatının tüm ögelerini barındıran bir turizm 

merkezi... Uzun sahil şeridiyle, şehir merkezinin diğer yakasında eğlen-
ce mekânları turist akınına uğruyor. Özellikle yaz aylarında uluslara-
rası ve yerel birçok insanın ziyaret ettiği Ukrayna şehirlerinin başında 
geliyor. Opera binaları, müzeleri ve sokak sanatlarıyla görülmeye değer 
bir kent daha, rotamızda bizleri büyüledi.

Yu n a n i s t a n ,  S e l a n i k
Ege’nin karşı kıyısındaki komsumuz Yunanistan’ın, büyük şehir-

lerinden biri olan Selanik; yaşam tarzıyla adeta Ege hissiyatını içinize 
işliyor. Uzun sahil şeridi herkesin gözünde İzmir Kordon ile benzeşiyor. 
Sokak sanatları burada da çok baskın ve insanlar tarafından çok ilgi gö-
rüyor. Her köşe başında mucizevi güzellikte heykeller ve mimari ögeler 
göze çarpıyor. Çok önemli müzelerin yer aldığı kentte Atatürk Evi de 
müzeleştirilmiş ve misafirlerini bekliyor.

Yu n a n i s t a n ,  K a v a l a
Küçük bir sahil kasabası olan Kavala da komşuluk ilişkilerinin çok 

gelişmiş olduğu bir şehir... Hemen herkes Türkçe konuşuyor. Bir balıkçı 
kasabası olduğu için Deniz ürünleri ve mutfağı da oldukça iddialı.

Küratörün Seyahat Notları
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B u l g a r i s t a n ,  V a r n a
Varna meydanları hep kalabalık ve müzik sesi hep kulaklarımızda. 

Sovyet dönemine ait mimari ögeler görmek te mümkün, Avrupa esin-
tileri de... Mükemmel et yemekleri ve güler yüzlü insanlarıyla ulusla-
rarası binlerce turistin uğrak yeri olmuş bir şehir. Ayrıca çok kapsamlı 
arkeoloji müzeleri bulunuyor.

R o m a n y a ,  K ö s t e n c e
Köstence’nin sahil şeridinde mucizevi rüzgârlara rağmen asla bit-

meyen bir kalabalık, bu küçük ama keyifli kenti de oldukça canlı tut-
muş. Yamaçlarından uçsuz bucaksız deniz manzarasıyla görülmeye 
değer bir şehir...

T ü r k i y e ,  İ s t a n b u l
Türkiye’nin ve Avrupa’nın gözbebeği İstanbul’u kelimelerle anlat-

mak çok zor. Her köşesinden tarih ve kültür fışkıran bu şehri her yıl 
milyonlar ziyaret ediyor. Birçok kültüre dair öğeler ve değerli kalıntılar 
bulmak mümkün. Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan kenti tama-
mıyla görmek için aylarınızı ayırmanız gerecektir ve hala da eksikleri-
niz olacaktır, eminiz. Eşsiz Boğaz’ı, onlarca kültüre ait simgesel yapı-
ları, türünün tek örnekleri camileriyle muhteşem bir mimari ve sanat 
denizi İstanbul... Bu denizde boğulmak ise çok keyifli bir ayrıcalık.

Tüm izlenimlerimizi buraya sığdırmak mümkün değil. Karadeniz, 
Marmara ve Ege Denizi’nin bu muhteşem kıyıları; yıllarca kültür ve 
ticaret kapıları olarak kullanılmış ve kullanılmaya devam ediyor. Tüm 
bu güzelliklerin gelecek nesillere öneminin anlatılarak ve değerinin bi-
linerek aktarılmasını diliyoruz.

En İs YücE D İlEk

Küratör
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Founded in 315 BC by Cassander of Macedo-
nia, Thessaloniki lies on the northern fringe of 
the Thermaic Gulf. As it was the seaport of Pella, 
the capital of the Macedonian Kingdom, it con-
stituted the main commercial and a significant 
military navy base almost from the beginning 
of its foundation. In 168 BC, after the defeat of 
King Perseus of Macedon by Lucius Aemilius 
Paullus in the decisive battle of Pydna, Thessa-
loniki, like other Macedonian cities, went under 
the Roman rule. In the second half of the second 
century BC, the city became the biggest commer-
cial and military stop on the Via Egnatia and its 
harbour flourished, since it was at the terminal 
of a natural route that connected the Danube 
frontier with the Aegean. So the city became the 
hub of continental transportation network of the 
Balkans during the Roman Empire. On the verge 
of the third to the fourth century AD, Thessalon-
iki met its greatest growth. In 620/621 the city 
was hit by major earthquakes, which devastated 
many of the public buildings. A new era of reno-
vation began, during which its urban fabric has 
changed. In 904 the long period of serenity and 

MÖ 315’te Makedonyalı Kassandros tarafından 
kurulan Thessaloniki (bugünkü Selanik), Therma-
ikos Körfezi’nin kuzey ucunda yer alır. Erken dö-
nemlerden itibaren Pella’nın limanı ve Makedonya 
Krallığı’nın merkezi olarak önemli bir ticaret ve 
donanma kenti olmuştur. MÖ 168 yılında Make-
don kral Perseus’un Lucius Aemillus Paullus tara-
fından Pydna savaşında yenilgiye uğratılmasıyla 
diğer Makedon kentleri gibi Roma hâkimiyetine 
girmiştir. MÖ 2. yüzyılın ikinci yarısında Selanik 
Via Egnatia üzerindeki en büyük ticari ve askeri 
üs haline gelmiştir. Kent limanı, Tuna’yı Ege’ye 
bağlayan doğal yolun bitiş noktasında bulunması 
sebebiyle büyük önem kazanmıştır. Roma Dönemi 
boyunca Balkanlar’daki taşımacılık ağının odak 
noktasında olan kent MS 3.-4. yüzyıllarda en par-
lak çağını yaşamıştır. 620/621 yıllarında gerçekle-
şen büyük depremler kent yapılarına büyük zarar 
vermiştir. Yapılan renovasyonlar kent dokusunu 
büyük ölçüde değiştirmiştir. 904 yılına kadar süren 
uzun barış ve sükûnet dönemi Müslüman Arap 
akınlarıyla son bulmuştur. Normanların 1185’teki 
istilası da kentte tekrar büyük bir yıkıma yol aç-
mıştır. 

THESSALONIKI SELANİK 
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peace was suddenly interrupted by the takeover 
by the Saracens. The city faced a new devasta-
tion in 1185, when the Normans took over.

Following the Fourth Crusade, Thessaloniki 
became the capital of a Frankish Kingdom un-
til 1224. In the time span until 1246, Thessalon-
iki often changed hands amongst Greek rulers. 
From 1342 until 1349 the population of the city 
suffered by the hatred between the Hesychasts 
and the Zealots. In 1387, Thessaloniki passed 
over to the Turks after four years of siege. In 1403 
Emperor Manuel Palaiologos II liberated the city 
and granted it as a fief to members of the royal 
family. In 1412 and 1416 the city was besieged by 

IV. Haçlı Seferi’nden sonra Selanik 1224’e kadar 
bir Frank krallığına başkentlik yapmıştır. Bu tarih-
ten 1246’ya kadar olan süreçte kent Yunan hüküm-
darları arasında sıklıkla el değiştirmiştir. 1342’den 
1349’a kadar kent halkı Hesychast ve Zelotlar ara-
sındaki mücadeleye sahne olmuştur. Selanik 1387’de 
dört yıllık bir kuşatmanın ardından Osmanlı hâki-
miyetine girmiştir. 1403’te Bizans İmparatoru II. 
Manuel Palaiologos kenti geri alarak kraliyet aile-
sine tımar olarak tahsis etmiştir. 1412 ve 1416’da 
kent tekrar Osmanlılar tarafından kuşatmıştır. 
Kentin yöneticisi Andronikos Palaiologos Osmanlı 
akınlarından çekinerek kenti Venedik Cumhuriye-
ti’ne teslim etmiştir. 1422 yılında Osmanlı Sultanı 
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Ottoman troops again. Under the fear of an up-
coming takeover by the Ottomans, the governor 
Andronikos Palaiologos handed the city to the 
Republic of Venice. In 1422, Murad II laid siege 
on the harbour of Thessaloniki. During this long 
siege the population highly declined, because of 
the naval blockade. Sultan Murad took over the 
city in 1430. Under the early Ottoman dominion, 
Thessaloniki decayed and its port nearly died. 
In this period, Sultan Murad and his successors 
encouraged populaces from other regions of the 
Empire to move to Thessaloniki in order to gain 
back its livelihood. As a result, the city became 
a multinational centre with strong Turkish and 
Jewish population. Gradually, from the end of 
the 15th century onward, its port, and thus the 

II. Murad Selanik limanını abluka altına almıştır. 
Uzun kuşatma sonucu deniz ile bağlantısı kesilen 
kentin nüfusu önemli ölçüde azalmış ve nihayetin-
de 1430’da Selanik, Osmanlılar tarafından ele ge-
çirilmiştir. Türk hâkimiyetinin erken dönemlerinde 
kent oldukça kötü durumdadır ve limanı neredeyse 
işlevini yitirmiştir. Bu dönemde Sultan II. Murad ve 
ardılları İmparatorluğun diğer bölgelerinden çeşitli 
toplulukları Selanik’e yerleşmeye teşvik ederek kent 
hayatını tekrar canlandırmak isterler. Böylece Se-
lanik yoğun Türk ve Musevi nüfuslu, çok kültürlü 
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whole city flourished again. This peak lasted un-
til the end of the nineteenth century with very 
few breaks. From the mid-eighteenth century, 
Thessaloniki became a cargo port where the 
merchandise of almost all of the European part 
of the Ottoman Empire was stored and, thus, it 
evolved into the most important financial centre 
of the Balkan Peninsula.

Today Thessaloniki is the most developed, 
prosperous, commercial and cultural centre 
of northern Greece. The city walls surround 
the Hellenistic, Roman and Byzantine cities, 
as well as many surviving monuments from 
various historical periods include those in the 
UNESCO’s World Heritage List. 

bir yapıya kavuşmuştur. 15. yüzyılın sonlarından 
itibaren liman ve kent tekrar gelişir. Bu durum 19. 
yüzyıla kadar küçük kesintilerle de olsa devam eder. 
18. yüzyıl ortalarından itibaren kent Osmanlı İm-
paratorluğu’nun Avrupa kıtasında sahip olduğu ne-
redeyse tüm ticari ürünlerin depolandığı bir kargo 
limanı haline gelerek Balkanlar’ın en önemli finans 
merkezi haline dönüşmüştür. Kentteki Osmanlı hâ-
kimiyeti 1912’de son bulmuştur.

Selanik günümüzde Kuzey Yunanistan’ın en ge-
lişmiş liman kenti, kültürel ve ticari merkezi olmayı 
sürdürmektedir. Bazıları “UNESCO Dünya Mirası 
Listesi”nde yer alan tüm tarihi dönemlere ait pek çok 
anıt, Hellenistik, Roma ve Bizans kalıntılarını içine 
alan şehir surları günümüze ulaşmıştır. 
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Located in the eastern part of Macedonia, 
Kavala lies on the rocky peninsula of Panagia. 
The history of the city begins in the seventh cen-
tury BC under the name Neapolis founded by 
the Thasian colonists. Being the principal port 
of eastern Macedonia, the city port played an 
important role as a naval base of the Athenian 
League during the Peloponnesian War between 
Athenians and Spartans in the last quarter of the 
fifth century BC. During the Roman period, the 
city transformed into a major port in the region. 
Its location on the famous Roman road Via Eg-
natia enabled the city to flourish. In AD 49/50, 
apostle St. Paul, who was to found the earliest 
Christian church in Europe, landed at Kavala on 
his first voyage from Troas to Europe. 

Kavala was a fortified city since antiquity, 
but its walls were reconstructed several times 
during the ages and mainly in the Byzantine 
period. After the eighth century AD the city 
was renamed as Christoupolis and became the 
headquarters of Byzantine military operations. 
With the Ottoman conquest, Kavala retained 
its importance. A new fortress was built; its 

Kavala, Makedonya’nın doğusunda, dağlık Pa-
nagia yarımadasında yer alır. Kentin tarihi MÖ 
7. yüzyılda Taşozlu kolonistlerin burada kurduğu 
Neapolis kenti ile başlar. Doğu Makedonya’nın 
ana limanı olan kent Atina Birliği’nin donanma 
üssü olarak Atinalılar ve Spartalılar arasında 
MÖ 5. yüzyılda gerçekleşen Peloponez Savaşı’nda 
önemli rol oynamıştır. Roma Dönemi’nde bölge-
nin en önemli liman kentine dönüşmüştür. Kentin 
ünlü Roma yolu Via Egnatia üzerindeki konumu 
bu dönemde gelişmesine imkân sağlamıştır. Kava-
la, Avrupa kıtasındaki ilk kilisenin kurucusu ha-
vari Aziz Paulus’un MS 49/50 yılında Troas’dan 
Avrupa’ya yaptığı ilk seyahatte deniz yoluyla 
ulaştığı kenttir. 

Kavala antik çağlardan beri şehir surlarına sa-
hip olmakla birlikte özellikle Bizans Dönemi’nde 
olmak üzere surlar birçok kez tekrar inşa edilmiştir. 
MS 8. yüzyılda kentin ismi Christoupolis olarak 
değiştirilmiş ve Bizans ordusunun askeri seferle-
rinde ana merkez olmuştur. Osmanlıların kenti ele 
geçirmesinden sonra da Kavala, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun önemli bir merkezi olarak varlığını 
sürdürmüştür. Osmanlılar kentte yeni bir kale, su 

KAVALA KAVALA
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aqueduct and new public buildings were re-
constructed. Today the fortifications, the aque-
duct, as well as the complex of Imaret founded 
by Mehmet Ali Pasha in the nineteenth century 
remain remarkable monuments of the city’s 
rich history. 

The importance of the Kavala port increases 
after 1840, due to tobacco trade, as it was one of 
the main exporting ports of Macedonia. Many 
merchants from Greece, Austria, Hungary, 

kemeri ve birçok kamu binası inşa etmişlerdir. Gü-
nümüzde özellikle su kemeri, surlar ve Mehmet Ali 
Paşa tarafından 19. yüzyılda kurulan imaret, ken-
tin zengin tarihinin en dikkat çekici anıtları olarak 
yer almaktadır. 

Kavala limanının önemi 1840’dan sonra Ma-
kedonya bölgesinde en fazla tütün ihracatının 
yapıldığı liman olarak bir kez daha artmıştır. Yu-
nanistan, Avusturya, Macaristan, Fransa ve Al-
manya’dan gelen tüccarlar kentte devasa depolar 
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France, and Germany constructed huge to-
bacco warehouses to serve their needs. The 
city port was full of ships that export tobacco 
to the central Europe in this period. Some of 
these buildings stand till today, as a proof of 
the wealth and prosperity of the city in that pe-
riod. The port was expanded in the 1920’s with 
the construction of the jetty and several addi-
tions to the coastal area, in order to optimize 
the facilities. After 1945, the port has expanded 
westward, assuming its present form. 

inşa ettirmişlerdir. Bu dönemde kentin limanı Orta 
Avrupa’nın tütün ihtiyacını karşılayan gemiler ile 
dolmuştur. Tütün depolarından bazıları dönemin 
zenginliğinin kanıtı olarak günümüze ulaşmıştır. 
Kavala limanı 1920’lerde yapılan yeni iskeleler ve 
sahil şeridine eklenen liman yapılarıyla genişlemeyi 
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Kavala is the third largest city of Macedonia, 
with a population of 70,000, located at the foot 
of Mount Symvolon. There are four organized 
beaches that are easily accessible, sports areas 
and three small forest areas. The city is well 
known as the only oil drilling centre in Greece 
and has numerous industries that support the 
local economy. Numerous hotels can serve the 
needs of the visitors, the regular bus services 
connects the city with the neighbouring cities of 
Xanthi, Drama and Thessaloniki. The airport of 
Chrysoupolis serves with direct flights to Ath-
ens and charter flights from many other coun-
tries and the city port provides access to the 
Thasos Island and the islands of the Northern 
Aegean.

sürdürmüştür. 1945’den sonra liman batıya doğru 

genişleyerek bugünkü şeklini alır.    

Symvolon Dağı eteklerindeki Kavala 70.000 nü-

fusu ile Makedonya bölgesinin üçüncü büyük ken-

tidir. Kolaylıkla ulaşılabilen dört plajı, spor alanları 

ve üç küçük ormanlık alanı bulunmaktadır. Kent, 

Yunanistan’da petrol sondajı yapılan tek merkez ol-

masının yanı sıra yerel ekonomiyi destekleyen çeşitli 

endüstri kollarına sahiptir. Kentte çok sayıda otel zi-

yaretçilerini ağırlamakta, düzenli otobüs seferleri ile 

komşu kentler Xanthi (İskeçe), Drama ve Selanik’e 

bağlanmaktadır. Chrysoupolis havaalanından Ati-

na’ya direk uçuşlar ve birçok ülkeye charter seferleri, 

kent limanından Taşoz ve kuzey Ege adalarına da fe-

ribot seferleri yapılmaktadır.  
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İstanbul is a magnificent port city with its 
unique location and rich cultural heritage. 
The city has always been an important centre 
through ages. It is currently the largest city 
forming the economic and cultural centre of 
modern Turkey with its fifteen million inhabit-
ants. The Bosporus strait, which is one of the 
world’s busiest waterways, divides Istanbul 
into European and Asian sides.

The settlement history of the city dates 
back to the Neolithic period. Recent archaeo-
logical salvage excavations at Yenikapı dis-
trict revealed the earliest settlement (ca. 6,500 
BC) in the historic peninsula, where the an-
cient and medieval cities were once situated. 
A small village called Lygos founded by Thra-
cian tribes in the thirteenth century BC was 
situated on the Seraglio Point (Sarayburnu). In 
the seventh century BC, Greek colonists from 
Megara founded a trading colony at the same 
location. The ancient name of the city, Byz-
antion, derived from Byzas, the name of the 
leader of Megarians. The city’s location con-
trolling the waterway linking Black Sea and 

İstanbul, eşsiz coğrafi konumu ve zengin kültürel 
mirası ile çağlar boyu önemini korumuş görkemli bir 
liman kentidir. Kent 15 milyonluk nüfusu ile modern 
Türkiye’nin en büyük kültürel ve ekonomik merke-
zidir. Dünyanın en işlek deniz yollarından biri olan 
İstanbul Boğazı, İstanbul’u Avrupa ve Asya yakala-
rına ayırmaktadır. 

İstanbul’un yerleşim tarihi Neolitik Çağa kadar 
uzanmaktadır. Yenikapı semtinde yürütülen arke-
olojik kurtarma kazıları, daha önce MÖ 7. yüzyıla 
kadar giden kentin (Byzantion) tarihini bu tarihten 
birkaç bin yıl öncesine (MÖ 6500) değin götürmek-
tedir. Byzantion kurulmadan önce aynı yerde Lygos 
adında küçük bir yerleşim yer almaktaydı. MÖ 7. 
yüzyılda Megara kentinden gelen Yunan kolonistleri 
burada bir koloni kurmuşlardır. Byzantion kenti adı-
nı bir görüşe göre Megaralıların lideri Byzas’tan alır. 
Kent, Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlayan de-
niz yolunu kontrol etmekte, ayrıca Avrupa ve Asya 
kıtası arasındaki en kısa geçiş noktası üzerinde yer 
almaktaydı. Coğrafi konumun sunduğu bu avantaj 
kentin hızlı bir şekilde gelişebilmesini mümkün kıl-
mıştır. Kent MÖ 513’te ünlü Pers Kralı Dareios’un 
İskit Seferi esnasında Pers hâkimiyetine girmiştir. 

ISTANBUL İSTANBUL
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Mediterranean via Aegean and also serving 
as the shortest crossing point between Europe 
and Asia, played important role in the devel-
opment of the city. The city was taken over by 
Persians in 513 BC during the famous march 
of the Persian King Darius’s army into Thrace. 
When the Persian army was defeated by Spar-
tans in 479 BC the city was controlled by Spar-
tans for a short time and then joined the Delian 
League led by Athenians. The city passed into 

MÖ 479’da Persleri bozguna uğratan Spartalılar 
kısa süreliğine kenti ele geçirmiştir. Daha sonra 
Delos Birliği’ne dâhil edilen Byzantion, Makedon-
ya kralı Philippos’un başarısız olan kuşatmasından 
hemen sonra oğlu Büyük İskender’in, Hellenistik 
Dönem’in sonlarında ise Roma’nın egemenliğine 
girmiştir. Roma İç Savaşı’nda Septimius Severus’a 
karşı Pescennius Niger’i destekleyen Byzantion, sa-
vaştan zaferle çıkan Severus’un intikamı ile sarsıl-
mış, halkı katledilerek surları yıktırılmıştır. 
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Alexander the Great’s hands soon after his fa-

ther Philip’s unsuccessful siege of Byzantium. 

By the end of the Hellenistic period Byzantium 

(or Byzantion) came under the Roman control. 

Afterwards, the city supported the wrong side 

during the throne fight between Pescennius Ni-

ger against Septimius Severus, who emerged 

victorious from this rivalry. Septimus Severus 

revenged upon Byzantium by massacring the 

inhabitants and razing city walls. 

By the decline of Roman Empire during the 

fourth century, the capital of the Empire was 

no longer safe as a result of the threat by the 

northern European tribes. Emperor Constan-

tine proclaimed Byzantium as the new capital 

on 11 May 330 after an extensive construction 

MS 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun gücü-

nü yitirmeye başlaması ve Kuzey Avrupa kavimleri-

nin tehdidi nedeniyle imparatorluk başkenti Roma, 

tehlike altına girmiştir. İmparator I. Constantinus, 

birkaç yıllık yoğun inşaat safhasından sonra 11 

Mayıs 330 tarihinde Byzantion’u yeni başkent Nea 

Roma ve ardından Constantinopolis olarak ilan eder. 

İmparatorluk, MS 395 yılında idari açıdan doğu ve 

batı olarak ikiye ayrılır. Batı’da kalan yarısı dış güç-

lerin saldırısıyla MS 476’da yıkılır. Sonradan Bizans 
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program. The city was dedicated as Nea Roma, 

but soon after it came to be called Constanti-

nople. The new Eastern Roman Empire, also 

known as Byzantine Empire, expanded until 

the seventh century and the capital was the 

centre of the known world at that time. The 

Empire’s territory swayed most of the Medi-

terranean and Black Sea region. The Empire 

reached its peak during the reign of Justinian 

(r. 527-565), who was also the patron of Hagia 

Sophia cathedral. However, the city suffered 

from plague epidemic, which caused the loss 

of one third of the Empire’s population in this 

period. Between the sixth and eleventh centu-

ries the city was besieged several times by Sas-

sanids, Avars, Arabs, Russians and Bulgarians 

but none were able to capture it thanks to its 

strong fortifications. In 1204 the Fourth Cru-

saders sacked the city and dominated it until 

İmparatorluğu olarak adlandırılan İmparatorluğun 
doğuda kalan yarısı ise 7. yüzyıla kadar genişleyerek 
Akdeniz coğrafyasına yayılmış ve Karadeniz bölge-
sinin büyük kısmını hâkimiyeti altına almıştır. Bu 
dönemde Constantinopolis adeta bir dünya başkenti 
olmuştur. İmparatorluk gücünün zirvesine, muh-
teşem Ayasofya katedralini de yaptıran Justinianus 
döneminde (527-565) ulaşmıştır. Ancak bu dönemde-
ki veba salgını imparatorluk nüfusunu üçte bir ora-
nında azaltmıştır. MS 6. 7. ve 11. yüzyıllar arasında 
kent Sasaniler, Avarlar, Araplar, Ruslar ve Bulgarlar 
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1261 when Michael VIII Palaiologos retook it. 
In 1453 Ottoman siege ended up with the fall 
of the city and a new period began in the city’s 
history. Ottoman Empire rebuilt the city and 
held it until World War I. Today the silhouette 
of the city is marked with magnificent exam-
ples of Ottoman architecture.

tarafından çeşitli kereler kuşatılmış fakat güçlü sur-
ları sayesinde zapt edilememiştir. Ancak 1204’de IV. 
Haçlı Seferi esnasında ele geçirilen kent istila edilerek 
1261’de VIII. Mikhael Palaiologos tarafından geri alı-
nana dek Latin egemenliğinde kalmıştır. 

Constantinopolis 1453 yılında, uzun süren bir 
kuşatmanın ardından Osmanlı ordusu tarafından 
fethedilmiştir. Osmanlılar o tarihten sonra Kostanti-
niyye olarak adlandırılan kenti yeniden inşa etmişler 
ve kent günümüze değin varlığını devam ettirmiştir. 
Günümüzde şehir siluetinin önemli kısmını Osman-
lı mimarisinin muhteşem örnekleri oluşturmaktadır. 
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Varna is the largest city of Bulgaria’s Black 
Sea littoral. The earliest traces of settlement in 
the territory of modern Varna go back to the 
Late Mesolithic Age of ca. tenth-eighth millen-
nia BC. Archaeological research in Varna indi-
cates that there were several settlements around 
Varna Lake in particular. Today’s modern city 
was originally inhabited by Thracians in the 
Iron Age and later by Greek colonists from Mi-
letus in the sixth century BC under the name of 
Odessos. 

In addition to its role as a port, the town 
grew as crafts centre with production of ceram-
ics, metalworking, and stonecarving which con-
tinued in Hellenistic, Roman and Late Antique 
periods. During the Roman period it covered a 
huge area and acquired a prominent complex 
of public baths in the late second century AD 
which is still preserved today. The city became 
an important Christian centre and in the early 
Byzantine period more than ten basilicas were 
built.

In AD 614, the ancient city was destroyed 
during an Avar and Slav invasion and the site 

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki en büyük 
kenti olan Varna’daki ilk yerleşim Geç Mezolitik 
Çağ’a (MÖ 10.-8. binyıllar) kadar uzanmakta-
dır. Varna’da yürütülen arkeolojik araştırmalarda 
özellikle Varna Gölü çevresinde Kalkolitik Çağ’dan 
Tunç Çağı’na kadar birçok yerleşim tespit edilmiş-
tir. Erken Demir Çağı’nda Traklar tarafından iskân 
edilen bugünkü modern kent MÖ 6. yüzyılda Mi-
letos’tan gelen Yunanlar tarafından Odessos adıyla 
kolonize edilmiştir. 

Önemli bir liman kenti olan Varna bu işlevinin 
yanı sıra Hellenistik, Roma ve Geç Antik Çağlarda 
seramik üretimi, metal işleme ve taş oyma gibi za-
naat kollarının yaygın olduğu bir üretim merkezi 
olarak da sürekli gelişerek büyümüştür. Roma Dö-
nemi’nde çok geniş bir alana yayılan kentte, günü-
müzde de korunan 2. yüzyılda yapılmış meşhur bir 
hamam kompleksi bulunmaktadır. Kent, Erken Bi-
zans Dönemi’nde önemli bir Hristiyanlık merkezi 
olmuş ve bu dönemde on tane bazilikal kilise inşa 
edilmiştir.

MS 614’te antik kent Avarlar ve Slavların isti-
lası sonucu büyük bir tahribata uğrar. Kent birkaç 
asır boyunca terkedilmiş olsa da MS 11. yüzyılda 

VARNA VARNA
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was abandoned for several centuries. In the ear-
ly eleventh century a much smaller town was 
re-established over the ruins by the Byzantines, 
which was named Varna. This name has been 
kept through ten centuries that have elapsed 
since then by various ethnic groups who settled 
in both the town and its surrounding area. By 
the late thirteenth century Varna was men-
tioned in numerous Byzantine and Venetian 
written sources. The city is depicted in the 

eski kalıntıların üzerine Bizanslılar tarafından 
Varna olarak adlandırılan, eskisinden daha küçük 
bir şehir inşa edilir. Kentin yeni ismi “Varna” on 
asırdan fazla bir süredir, farklı etnik grupların hâ-
kimiyetine rağmen korunagelmiştir. 13. yüzyılda 
Varna ismi birçok Bizans ve Venedik belgesinde 
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portolan maps of the fourteenth-fifteenth centu-

ries and was marked as the most important port 

between Constantinople and the Danube delta. 

During the Ottoman period it was a major port, 

agriculture, trade and shipbuilding centre for 

the Ottoman Empire and still today the city re-

mains a thriving, prosperous, vivid, commercial 

city port of the Black Sea.  

Modern Varna is an industrial, touristic, 

scientific and cultural centre with a popula-

tion about 400,000. It is the third largest city in 

geçmektedir. 14.-15. yüzyılların portolan haritala-

rında Konstantinopolis ve Tuna deltası arasındaki 

en önemli liman olarak gösterilmiştir. Osmanlı Dö-

nemi’nde de ana limanlardan biri olmuş, özellikle 

tarımsal ürünlerinin ticareti ve tersanesi ile ön pla-

na çıkmıştır. Kent günümüze kadar Karadeniz’in 

son derece gelişmiş, canlı ve zengin bir ticaret li-

man kenti olarak varlığını sürdürmüştür.

Modern Varna 400.000 nüfusu, gelişmiş en-

düstrisi ve turizm potansiyeline sahip bir bilim ve 

kültür merkezidir. Bulgaristan’ın üçüncü büyük 



40

Bulgaria and is often called “the marine capi-
tal of the country”. It has well developed ship-
building and ship repair industries, sea trade, 
producers of electric appliances, machinery, 
food and light industry. The city is the centre of 
agriculture and wine production, including for 
export as well. It has a harbour, an international 
airport, railway and bus stations, four universi-
ties, fifteen museums, a large number of hotels 
and restaurants, entertainment establishments, 
opera and three theatres, philharmonic orches-
tra, cinemas, a modern Festival and Congress 
Centre and a Sport and Culture Centre and 
many other institutions. The city is a Metropoli-
tan See with over ten Eastern Orthodox church-
es from 17th century to 20th century, as well as 
churches of other Christian denominations, two 
synagogues and a mosque. Every summer since 

kenti olan Varna sık sık ülkenin deniz başkenti ola-
rak anılır. Kentte gemi yapımı ve bakımı endüstrisi, 
deniz ticareti, elektronik malzeme üretimi, maki-
ne ve gıda endüstrisi önemli yer tutmaktadır. Bir 
tarımsal ve şarap üretim merkezi olan kent, aynı 
zamanda ürünlerini ihraç etmektedir. Liman, ulus-
lararası havaalanı, tren yolu ağı, otobüs terminal-
leri, dört üniversite, on beş müze, çok sayıda otel, 
restoran, eğlence merkezi, opera, üç tiyatro salo-
nu, filarmoni orkestrası, sinema salonları, modern 
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kongre merkezi, spor ve kültür merkezine sahiptir. 
Varna’da 17.-20. yüzyıl arasına tarihlenen ondan 
fazla Ortodoks kilisesi, iki sinagog ve bir cami bu-
lunmaktadır. 1926’dan bu yana her yıl yaz sezo-
nunda folklor, tiyatro, sinema ve müzik etkinliği 
içeren Uluslararası Sanat Festivali’ne ev sahipliği 
yapmaktadır. Şehre yakın konumda dünyaca ünlü 
spa merkezleri ve plajları olan Varna her yıl yüzbin-
lerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.  

1926 the city hosts the International Art Festival 
Varna Summer, within whose framework are 
included folklore, theatre, film and music festi-
vals. In the city vicinity are the world famous 
beach and spa resorts. The city is visited annu-
ally by hundreds of thousands of local and for-
eign tourists.



42



43

Constanta is located in the Dobruja region, 
on the western Black Sea coast. It was founded 
by Greek colonists from Miletos in the sixth cen-
tury BC under the name of Tomis Emporion and 
was later renamed Constantiana in honour of 
Constantia, the sister of Constantine the Great. 
Ever since it was founded, Tomis benefited from 
a docking place for merchant vessels. Accord-
ing to written sources, the city was particularly 
developed from the beginning of the second 
century AD when it became a metropolitan cen-
tre. During the third century AD, the city which 
was initially limited only at the Tomitan penin-
sula was enlarged by the construction of a new 
encircling wall. The second enlargement of the 
inhabited area was made in the fifth century AD 
by the extension of the walls and the western 
district of the Roman-Byzantine city. In the mid-
dle of the tenth century, Tomis is mentioned in 
the work of the Byzantine Emperor Constantine 
VII Porphyrogennetos under the name of Con-
stantia as a stopover on the way to Constanti-
nople. From the end of the twelfth century until 
the sixteenth century, the settlement is shown in 

Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki Dobruca 
bölgesinde yer alan Köstence MÖ 6. yüzyılda Mi-
letos kentinden gelen Yunan kolonistleri tarafından 
Tomis Emporion adıyla kurulmuştur. Daha sonra 
kente Büyük Constantinus’un kız kardeşi Cons-
tantia onuruna Constantiana adı verilmiştir. Kent 
kuruluşundan itibaren ticaret gemilerinin uğrak 
limanı olma avantajına sahiptir. Yazılı kaynaklara 
göre Tomis özellikle MS 2. yüzyılın başlarında ge-
lişerek bir metropol haline gelmiştir. MS 3. yüzyıl 
itibariyle başlangıçta sadece Tomis yarımadası ile 
sınırlı kent arazisi yeni şehir surlarının yapılması 
suretiyle genişletilmiştir. Yerleşim alanının ikinci 
genişlemesi 5. yüzyılda şehir surlarının ve şehrin 
batı bölgesinin genişletilmesiyle gerçekleşmiştir. 10. 
yüzyılın ortalarına gelindiğinde Tomis, Bizans İm-
paratoru Constantinus VII Porphyrogennetos’un 
yıllıklarında Constantinopolis yolunda Constantia 
adında bir konaklama yeri olarak geçmektedir. Daha 
sonra yerleşimden, 12. yüzyılın sonlarından 16. 
yüzyıla kadar İtalyan portolan haritalarında Cons-
tansa  or Constança adında mütevazı bir liman ken-
ti olarak bahsedilir. 

Osmanlı hâkimiyeti ile Köstence’de yeni ticari, 

CONSTANTA KÖSTENCE
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the Italian portolan charts as a modest port un-
der the name of Constansa or Constança.

The establishment of the Ottoman adminis-
tration brought trade, custom and fiscal regu-
lations for Köstence (the Ottoman name of the 
town). The town is mentioned in the documents 
either as “Port Köstence” or as “The Town Köste-
na”. In the seventeenth century, foreign travel-
lers and above all, the Turkish traveller Evliya 
Çelebi, mention a small port and a settlement of 

gümrük ve mali düzenlemeler getirilmesine neden 
olmuştur. Şehir Osmanlı belgelerinde “Köstence Li-
manı” veya “Köstena Şehri” olarak geçer. 17. yüzyıl-
da yabancı seyyahlar, özellikle de ünlü Türk gezgin 
Evliya Çelebi, burada küçük bir liman ve dükkânlar 
ile 150 haneden oluşan bir yerleşimden bahseder. 
Kent, 1860’dan sonra demiryolu ve yeni bir liman 
tesisinin inşa edilmesi ile daha da gelişmiştir. 

Romanya Bağımsızlık Savaşından sonra 
(1878), Dobruca’daki Romanya Yönetim Merkezi, 
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about 150 houses, shops and stores. After 1860 
the town was further developed with the con-
struction of a railroad and new port facilities. 

After Romania’s Independence War, the 
settlement of the Romanian Administration in 
Dobruja (1878) determined that Constanța  to 
become the main port of Romania at Black Sea, 
which was modernized at the end of the nine-
teenth century and then in the 60’s and 70’s of 
the twentieth century.

Köstence’nin Romanya’nın Karadeniz kıyısındaki 
ana limanı olmasına karar vermiştir. Böylece yer-
leşim ve liman ilk olarak 19. yüzyıl sonunda daha 
sonra da 1960-70’lerde modernize edilmiştir.   

Bugün Köstence 310.000’i aşan nüfusu, mo-
dern turizm tesisleri, eğitim kurumları, kültürel 
faaliyetleri, ticaret ve gemi yapım endüstrisi ile 
Romanya’nın en büyük kentlerinden biridir. Kös-
tence, büyük limanı nedeniyle yoğun bir ticari fa-
aliyete sahne olsa da Ulusal Opera ve Bale Binası 



46

Today, Constanța with more than 310,000 in-
habitants, modern tourism facilities, education-
al institutions, cultural activities, transportation 
network, trading and shipbuilding industry, is 
one of the biggest cities in Romania.  Though 
it has predominant trading activity due to its 
large port, Constanța also has a cultural-artistic, 
scientific and educational life through: The Na-
tional Opera and Ballet Theatre Oleg Danovski, 
State Theatre, Elpis Theatre, Museum of Na-
tional History and Archaeology, Art Museum, 
Folk Art Museum, Marine Museum, Military 
Museum, Natural Sciences Museum, Country 
Library, and Ovidius University Constanta. 

Oleg Danovski, Devlet Tiyatrosu, Elpis Tiyatrosu, 
Ulusal Tarih ve Arkeoloji Müzesi, Sanat Müzesi, 
Halk Sanatı Müzesi, Deniz Müzesi, Askeri Müze, 
Doğa Bilimleri Müzesi, Halk Kütüphanesi, Kösten-
ce Ovidius Üniversitesi gibi önemli merkezleriyle 
eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında oldukça 
canlı bir şehir hayatı sunmaktadır. 
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Located on the northwest part of the Ukrai-
nian Black Sea coast, Odessa is a large cultural, 
industrial and administrative centre. It was 
founded around fourth century BC as a Greek 
colony. Unfortunately, ancient Greek name 
of that settlement remains unknown though 
some archaeologists refer to it as Isiac Har-
bour. Results of archaeological excavations 
have so far indicated that the city had been 
abandoned by the early second century BC. 
Practically nothing is known today about Late 
Classical and Early Medieval history of pres-
ent-day Odessa and vicinity because relevant 
archaeological record is lacking. On Italian 
navigation maps of the thirteenth century the 
bay of Odessa is marked as a harbour and an 
anchorage called Ginestra which, most likely, 
was used as a post for trading with local Tatar 
population. It appears again in the sources of 
the fourteenth century when there was a small 
settlement called Kaczubeiow, which was oc-
cupied mostly by Greeks, Turks and Tatars. 
Polish chronicles dated to 1415 refer to a port 
town of Kaczubeiow, which at the time was 

Ukrayna’nın Karadeniz kıyılarının kuzeybatı-
sında yer alan kent büyük bir kültür, endüstri ve 
yönetim merkezidir. MÖ 4. yüzyılda Yunan kolo-
nisi olarak kurulan kentin antik adı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte bazı arkeologlar tarafından 
Isiac Limanı olarak yorumlanmıştır. Şimdiye kadar 
yapılan arkeolojik çalışmalar antik kentin MÖ 2. 
yüzyılda terk edildiğini göstermektedir. Odesa’nın 
Geç Klasik ve Erken Ortaçağ dönemlerine ilişkin 
arkeolojik kanıtlar bulunamamıştır. 13. yüzyıla 
ait İtalyan navigasyon haritalarında Odesa körfezi 
Ginestra olarak adlandırılan, muhtemelen yerel Ta-
tar topluluğu ile ticaretin yapıldığı bir demirleme 
alanı ve liman olarak belirtilmiştir. 14. yüzyıl kay-
naklarında tekrar karşımıza çıkan kent Kaczubeiow 
olarak anılan Yunan, Türk ve Tatarların yaşadığı 
küçük bir yerleşimdir. 1415’e tarihlenen Polonya 
tarihi kaynaklarında Kaczubeiow liman kentinden 
Konstantinopolis’e tahıl nakledildiği anlatılmak-
tadır. 15. yüzyılda büyük ölçüde terk edilen kent 
küçük bir yerleşim olarak varlığını sürdürmüştür. 
1765’te Osmanlılar terk edilmiş Ortaçağ yerleşi-
mini yenileyerek Yeni Dünya kalesini inşa etmiş ve 
yerleşimi Hacıbey olarak adlandırmıştır. 

ODESSA ODESA 
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used for shipping grains to Constantinople. By 
the end of the fifteenth century the town was 
abandoned to a great extent and apparently 
survived only as a small settlement. In 1765 
the Ottomans began to renew the abandoned 
medieval settlement they called Hacıbey and 
built here the fortress of Yeni Dünya.

In the late eighteenth century the town 
was an important trading port and the north-
ern frontier of the Ottoman Empire. It housed 
multinational population including Turks, 
Tatars, Jews, Greeks, Albanians and fugitive 
peasants from southern provinces of the Rus-
sian Empire. Their main economic activities 
included trade and evaporating salt from the 
nearby estuaries or coastal lakes. In the course 

18. yüzyıl sonlarında kent önemli bir ticaret 
limanı olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun kuzey 
sınırını oluşturmaktadır. Türkler, Tatarlar, Yahu-
diler, Yunanlar, Macarlar ve Rusya’nın güneyin-
den gelen kaçak köylülerden oluşan çok kültürlü 
bir toplumsal yapıya sahiptir. Bu topluluğun ana 
ekonomik aktiviteleri ticaret ve yakın nehir ve göl-
lerden tuz elde etmektir. 1789’da gerçekleşen Os-
manlı-Rus savaşından sonra Ruslar Yeni Dünya 
Kalesi’ni ele geçirmiş ve 1791’de Hacıbey Rus İm-
paratorluğu’nun egemenliğine girmiştir. Ruslar 
ilk başta kenti askeri üs olarak kullanış ve 1793’te 
buraya yeni bir kale ve liman inşa etmeye başlamış-
lardır. Ancak 1794 yılı başlarında Kraliçe Büyük 
Katerina kentin bir donanma merkezi ve ticaret li-
manı olarak inşa edilmesini ister. Kent planı, liman 
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of Russian – Ottoman wars, in 1789 Russian 
troops captured the fortress of Yeni Dünya and 
in 1791 the town of Hacıbey was annexed to 
Russian Empire. Russians used the town as an 
important military post and in 1793 built here 
a fortress and started construction of a port. 
However, already in the beginning of 1794 
Empress Catherine the Great ordered to build 
here with functions of both a naval base and 
a commercial port.  Plans of the city, the for-
tress and the port were designed by Russian 

ve kale Hollanda asıllı Rus mühendis François de 
Wollant tarafından hazırlanmıştır. 1795’te kent 
Odesa olarak yeniden adlandırılmış ve bir asırdan 
az bir süre içinde Rus İmparatorluğu’nun St. Pe-
tersburg, Moskova, Varşova’dan sonra dördüncü 
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military engineer of Dutch origin, François 
de Wollant. In 1795 the town was renamed as 
Odessa and over a period of less than a centu-
ry grew into the fourth largest city of the Rus-
sian Empire after St. Petersburg, Moscow and 
Warsaw, and became the largest Russian port 
on the Black Sea.

The city of Odessa with a population more 
than one million residents is an administrative 
centre of Odessa Oblast and a large industrial, 
cultural, research and resort centre. The city 
also has the largest sea port in Ukraine and is 
a rail and road junction connecting Ukraine 
with the Balkans. Today in Odessa there are 
near forty colleges, universities and research 
institutions, more than ten theatres and almost 
twenty museums. People of some 130 different 
nationalities and ethnic groups live today in 
Odessa. Central part of the city has preserved 
the original layout from the late eighteenth 
century and a large number of historic build-
ings and monuments from the nineteenth – 
early twentieth centuries. Due to this cultural 
heritage, in 2009 the historic part of the city-
port of Odessa was included in the UNESCO 
Tentative List of World Heritage. Rich historic, 
cultural and natural environment of Odessa at-
tracts thousands of tourists from both Ukraine 
and every year abroad.

büyük kenti ve Karadeniz’deki en büyük limanı 
haline gelmiştir. 

Odesa kenti bir milyonu aşkın nüfusu ile böl-
genin idari, endüstriyel, kültürel, araştırma ve 
tatil merkezidir. Ukrayna’nın en büyük limanına 
sahip Odesa ülkeyi demiryolu ve karayolları ile 
Balkanlar’a bağlayan bir kavşak noktasıdır. Kentte 
yaklaşık kırk lise, üniversite ve araştırma merke-
zi, ondan fazla tiyatro salonu ve yirmi müze yer 
almaktadır. Odesa halkı 130 farklı etnik gruptan 
oluşur. Şehrin merkezinde 18.-19. ve 20. yüzyıl-
dan günümüze ulaşan tarihi bina ve anıtlar çok iyi 
korunmuş durumdadır. Kültürel mirasının önemi 
nedeniyle kentin tarihi bölgesi UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Geçici Listesi’ne eklenmiştir. Zen-
gin tarihi, kültürel ve doğal çevresiyle Odesa her 
yıl binlerce turisti ağırlamaktadır.      
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Being the largest coastal city of Georgia, Ba-
tumi is located in southwest of the country. The 
history of the city goes back to the ancient Greek 
colony in the area of Colchis, named Bathus or 
Bathys derived from the Greek phrase bathys 
limen meaning “deep harbour”. Under the Ro-
man Emperor Hadrian (AD 117-138) it was con-
verted into a fortified Roman port which was 
later abandoned for the fortress of Petra found-
ed by Justinian I (527-565). Later on, the city was 
garrisoned by the Byzantines and it was formal-
ly a possession of the Kingdom of Lazica until 
being occupied briefly by the Arabs.

From the late tenth to the fifteenth century 
Batumi belonged to the unified Kingdom of 
Georgia. In the late fifteenth century, after the 
disintegration of the Georgian Kingdom, Ba-
tumi passed to the princes Gurieli, a western 
Georgian principality. In 1547, the Ottomans 
conquered the city. It was recaptured by the 
Georgians several times, first in 1564 by Ros-
tom Gurieli, who lost it soon afterwards, and 
again in 1609 by Mamia Gurieli. In 1723 Batumi 
again became part of the Ottoman Empire. The 

Gürcistan’ın güneybatısında yer alan Batum ül-
kenin en büyük sahil kentidir. Batum’un tarihi Kolk-
his bölgesinde MÖ 7. yüzyılda kurulan antik Yunan 
kolonisine dayanmaktadır. Kentin ilk ismi olan Bat-
hys ya da Bathus “derin liman” anlamına gelen Yu-
nanca bir kelime olan bathys limen’den türemiştir. 
Roma İmparatoru Hadrianus (117-138) döneminde 
surlarla çevrili bir liman kentine dönüştürülmüş, 
I. Justinanus (527-565) döneminde kurulan Petra 
kalesi nedeniyle terk edilmiştir. Sonrasında kent Bi-
zans ordusu tarafından askeri üs olarak kullanılmış, 
Araplar tarafından kısa süreliğine ele geçirilene ka-
dar resmi olarak Lazica Krallığı’na bağlı kalmıştır. 

Batum, 10. yüzyıl sonlarından 15. yüzyıla ka-
dar ilk olarak birleşik Gürcistan Krallığı’nın, daha 
sonra krallığın zayıflamasıyla batı Gürcistan beylik-
lerinden Gurieli egemenliğinde kalmıştır. 1547’de 
Osmanlılar tarafından fethedilmesine karşın 1564’te 
Rostom Gurieli ve 1609’da Mamia Gurieli tarafın-
dan geri alınmıştır. Batum 1723’te Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun bir parçası haline gelmiştir. Gürcü 
coğrafyacı Prens Vakhusti (1696–1757) kentin mü-
kemmel bir kaleye sahip olduğunu, 1807’de ken-
ti ziyaret eden Fransız gezgin Adrien Dupré ise 

BATUMI BATUM
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Georgian geographer Prince Vakhushti (1696–
1757) describes Batumi as a town with an excel-
lent citadel, while the French traveller Adrien 
Dupré, who visited the city in 1807, reports it 
being just a large village with the population of 
2,000. According to A. Dupré, trade was weakly 
developed and only small ships entered the har-
bour with a limited quantity of goods. During 
the nineteen century, Ottomans put some effort 
for the development of the city. In 1860s, they 
built new fortifications and expanded the port. 

Batum’u 2.000 nüfuslu büyük bir köy olarak tasvir 
etmiştir. Adrien Dupré’ye göre bu dönemde ticaret 
çok gelişmiş değildi ve az sayıda gemi kent limanına 
uğramaktaydı. 19. yüzyılda Osmanlılar kent lima-
nını genişletip yeni surlar inşa ederek kentin geliş-
mesinde önemli rol oynadılar. 1878’de Ayastefanos 
antlaşması ile Batum ve tüm Adjara bölgesi Rus İm-
paratorluğu’na katılmıştır. 19. yüzyıl sonları ve 20. 
yüzyıl başlarında kent çok hızlı bir şekilde gelişmiş-
tir. 1921’den itibaren Batum, Adjara Özerk Cumhu-
riyeti’nin başkenti olmuştur. 
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In 1878, under the Treaty of St. Stefano (Ayas-
tefanos), Batumi together with whole region of 
Adjara was incorporated into the Russian Em-
pire. The city saw a rapid development in the 
late nineteenth and early twentieth centuries. 
Since 1921 Batumi has been the capital of Adjara 
Autonomous Republic of Georgia.

Batumi, with a population of 180,000, is the 
administrative, economic, and cultural centre 
of Adjara Autonomous Republic. It is the seat 
of the government and parliament of the Au-
tonomous Republic and of the Constitutional 
Court of Georgia since 2007. The city houses 
several museums and high schools including 
Shota Rustaveli State University and Batumi 
State Maritime Academy. Batumi is the main 
land and marine gateway to Georgia with its 
largest sea port and railway chain. Batumi In-
ternational Airport was opened in 2007. The 

Kent 180.000’i aşan nüfusuyla günümüzde ha-
len Adjara Özerk Cumhuriyeti’nin idari, ekonomik 
ve kültürel merkezdir. 2007’den beri hükümet, par-
lamento ve anayasa mahkemesine ev sahipliği yap-
maktadır. Kentte Shota Rustaveli Üniversitesi, Ba-
tum Denizcilik Akademisi gibi çeşitli yüksekokul ve 
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city has numerous hotels, restaurants, casinos, 
and tourist attractions. Also, it has a famous 
seaside resort which is 12 km in length. In the 
historic centre of Batumi, there are many late 
nineteenth- and early twentieth-century houses. 
Soviet period also left significant imprint on the 
architecture of the city. In recent years, Batumi’s 
skyline has been transformed with remarkable 
modern constructions including several luxury 
hotels, public service hall, and Alphabet Tow-
er. Since 2007, every summer Batumi hosts the 
Black Sea Jazz Festival.

Until today its central geographic location 
and natural deep waters make the port of Ba-
tumi a world-class port and a very important 
commercial centre of eastern Black Sea.       

müzeler bulunmaktadır. Batum geniş limanı ve tren 
yolu ağı ile Gürcistan’a açılan başlıca kara ve deniz 
yollarına sahiptir. Batum Uluslararası Havaalanı da 
2007 yılında hizmete girmiştir. Kentte çok sayıda otel, 
restoran, Casino ve turistik tesis yer alır. Kentin ünlü 
turistik sahili 12 km uzunluğundadır.  Batum tarihi 
merkezinde birçok 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl ya-
pısı yer alır. Sovyet dönemi mimarisi kentte önemli 
izler bırakmıştır. Son yıllarda, kent silueti çeşitli lüks 
oteller, kamu hizmeti sarayı ve Alfabe Kulesi’nin de 
yer aldığı birçok modern yapı ile büyük bir değişime 
uğramıştır. 2007’den bu yana Batum her yaz Karade-
niz Caz Festivali’ne ev sahipliği yapmaktadır.   

Batum merkezi coğrafi konumu ve doğal derin li-
manı ile dünya çapında bir liman kenti ve Doğu Ka-
radeniz’in en önemli ticaret merkezlerinden biridir. 
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