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Kısa Yoldan Singapur Keşfi
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Gökdelenler Arasında

Surrounded by Skyscrapers

ingapur yolculuğunuz adanın doğusunda
uçaktan indiğiniz anda başlıyor. Changi Havalimanı başlı başına bir destinasyonu andırıyor;
bazen gezginlerin şehirle tek temas noktası olan
Changi’nin dünya çapındaki ününe şaşırmamak gerek. Sonuçta kaç havalimanında bahçeler, bedava bir
sinema salonu ve hatta yüzme havuzu bulunur ki?
Bu masalsı dünyadan çıkmak gerçekten zor.

A Quick Exploration in Singapore
Yazı Story - Jaclynn Seah
Fotoğraf Photography - Jino Lee

1- Marina Bay
Sands'teki lazer
gösterileri körfez
etrafında göz alıcı
fotoğraflık kareler
oluşturuyor.
The Marina Bay Sands
has a daily laser light
show that makes for
spectacular pictures as
you stroll around the bay.
2- Şafak vaktinde
Marina Bay Sands ve
Flyer'a hâkim Singapur
şehir manzarası
The Singapore skyline
at dawn, featuring the
Marina Bay Sands and
the Flyer.

Singapur’daki asıl keşfiniz yeşil renkli doğu-batı
hattı trenine binmenizle başlıyor. MRT’nin bu kısmı yer üstünde gittiğinden, yerel hayatın manzaralarını doyasıya içinize çekebiliyorsunuz. Gökkuşağı
renklerine boyanmış trenler sizi raylarda taşırken
Singapur’un yüksek binaları etrafınızı sarıyor. Kent
nüfusunun yaklaşık yüzde 80’i bu apartmanlarda-kamu konutlarında yaşıyor. Singapur’un yüz ölçümü küçük olduğundan topraktan tasarruf etmek
adına 1960’larda bu binalar inşa edilmeye başlamış
ve bir zamanlar kampong adı verilen köylerde yaşayan nüfus bu yüksek apartmanlara yerleştirilmiş.
Şehirden uzakta bir Singapur manzarası için ilk
durağınız Tanah Merah olsun. Singapur aslında tek

our journey starts right when you land in the
eastern end of the island. Singapore's Changi
Airport is a destination in itself, world renowned as one of the airports travelers love passing
through and sometimes their only contact with Singapore. How many airports have multiple gardens, a
free cinema and even a swimming pool for their visitors? It’s hard to leave such a mini paradise.
But your real foray into Singapore begins by hopping
onto the green East-West line that connects the airport to the rest of Singapore. This section of the MRT
is above ground and lets you take in the view of Singaporean life around you. Tall buildings surround the
train tracks that you zip down, painted in all colors
of the rainbow. These are Singapore's flats - public
housing blocks that over 80% of Singaporeans live in
today. Land-scarce Singapore built these flats in the
1960s and transplanted its village-dwelling citizens
from their kampongs to these space-saving apartments in the sky.
If you want to see a side of Singapore beyond
the cityscape, make Tanah Merah your first stop.
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Ülkem Singapur’un nasıl gezileceği sorusuyla seyahatlerim sırasında sık sık
karşılaşıyorum. Cevabım kısa ve net: Bu keşfin bence en keyifli, hesaplı ve
rahat yolu, Mass Rapid Transit raylı sistemiyle seyahat etmek.
When I travel, I am often asked to describe my home, Singapore. My answer is quite
brief: my favorite way to navigate across Singapore is on the Mass Rapid Transit (MRT)
system, one of the most pleasant, cheapest and easiest ways to get around this island.

SİNGAPUR • SINGAPORE
Başkent • Capital
Singapur • Singapore
Resmî diller • Official languages
İngilizce, Malayca, Mandarin, Tamil dili • English, Malay, Mandarin, Tamil
Yüzölçümü • Area
719,1 km2 • 277.6 sq mi
Nüfus • Population
5 milyon 610 bin • 5,610,000
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1987 yılında ilk
bölümü açılan Mass
Rapid Transit, (MRT)
Güneydoğu Asya’nın en
eski ikinci metro sistemi.

The Mass Rapid Transit
(MRT), the first part of
which was opened in
1987, is the second
oldest railway system
in Southeastern Asia.

1- Şehir bisikletlerini
mobil uygulamayla ödünç
alıp herhangi bir noktada
bırakabilirsiniz.
You can unlock city bikes with
an app and drop them off
anywhere.
2-Bisiklet, burada her
yaştan insanın tercih ettiği
bir ulaşım aracı.
Bicycle is a means of
transportation preferred by
locals of all ages.

bir adadan değil, ana kara etrafında toplanan ve genellikle Tanah Merah feribot terminalinden kalkan
feribotlarla ulaşılan 60’tan fazla ufak adadan meydana geliyor. Pulau Ubin’e gitmek için buradan bir
otobüse binerek Changi Point feribot terminalinde
inin. En büyük ve popüler adalardan Pulau Ubin şehirden uzak bir açık hava deneyimi, ormanda bisiklet turu ve Chek Jawa doğal rezervinin sulak alanlarında yengeç avı için ideal.

3- Ziyaretçiler, Belediye
Binası'nı Ulusal Galeri'deki
eski Adalet Sarayı'na
bağlayan gökyüzü köprüsü
üzerinde.
Visitors walk on the sky
bridges that link City Hall and
the former Supreme Court at
the National Gallery.

Kalabalıktan Sıkılırsanız

4- Uzak Doğu mutfağına
düşkünseniz Singapur'daki
restoranlar sizi kesinlikle
mutlu edecek.
If you're a fan of Far Eastern
cuisine, the restaurants in
Singapore will surely satisfy
your palate.
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Tren yolculuğunuza devam ederken MRT istasyonlarının birçoğunun büyük alışveriş merkezlerinin
yanında yer aldığını fark edeceksiniz. Bunlar Singapurluların en sevdiği perakende mağazalarıyla dolu
klimalı binalar. Biz alışveriş merkezlerini çok seven
bir milletiz çünkü hem bunaltıcı derecede sıcak
günlerde harika birer vaha görevi görüyorlar hem
de kalabalık şehir merkezine gitmek istemediğimiz
hafta sonlarında iyi birer alternatif sunuyorlar.
Sonrasında Paya Lebar istasyonunda inebilir; diğer tüm MRT hatlarını yeni inşa edilmiş sarı renkli
Circle hattına bağlayan noktada aktarma yapabilirsiniz. Kökleri Çinli göçmen topluluklarına ve komşu
bölgelerdeki Malaylara dayanan Pereneka adlı etnik
grubun yerleşim yeri olmasıyla ünlü Joo Chiat bölgesine yakınsınız. Eski Pereneka dükkânlarının birçoğu koruma altına alındığından bu yerel kültürün
izlerini bölgede sürebilirsiniz.

Singapore actually consists of not just one island,
but over 60 smaller ones scattered around the mainland, mostly accessible by ferry. Take a bus from here
to Changi Point Ferry Terminal to get to Pulau Ubin,
one of the larger and more popular islands, for an
outdoor adventure away from the city, cycling in the
forest, and scouting for crabs in the wetlands of Chek
Jawa natural reserve.

If You're Bored from the Crowd

As you continue your ride, you might notice that
many of the MRT stations are located right next
to large shopping malls. Fully air-conditioned and
stocked with Singaporeans' favorite retail shops, we
are a nation obsessed with shopping malls and they
make a perfect hideout for nearby residents on swelteringly hot days and lazy weekends when you would
rather not venture into the crowded downtown area.
The next stop you can check out is Paya Lebar
Station, an interchange with the newly built yellow
Circle Line that connects to all the other MRT lines.
You are close to the Joo Chiat district, an area famous
for a unique ethnic group called the Peranakans, descended from the unions of Chinese immigrants and
Malays from the surrounding region. Since many of
the old Peranakan shop houses have been preserved,
you can find traces of this local culture in the area.

For Art Shopping

As you approach the central area, the view disappears
as the MRT heads underground. The next stop of
note is Bugis, and, if you wanted to, you could spend
a few days just checking out the sights in this area. It
is close to one of Singapore’s ethnic neighborhoods,
Kampong Glam - my personal favorite hangout. This
is the Malay and Arab heritage area, and home to the
beautiful Sultan Mosque, a bevy of independent boutiques and cafés as well as some of Singapore’s most
colorful street art amidst fabric shops and Middle
Eastern cuisine.
The next stops, namely City Hall and Raffles Place,
are officially downtown Singapore and interchanges to
the other MRT lines. Here is where you will encounter

Fotoğraf Photograph -Roslan Rahman, Suhaimi Abdullah, asab974,
Richard I'Anson - Getty Images Turkey

Sanat Eserleri Satın Almak İçin

Şehir merkezine yaklaştıkça MRT yer altına girmeye
başlıyor ve manzara kesiliyor. Bir sonraki durağınız
Bugis; dilerseniz yapılarını görmek için burada birkaç gün geçirebilirsiniz. Üstelik Bugis, Singapur’un
etnik mahallelerinden (ve benim favorim) Kampong
Glam’a, Malay ve Arap mirasının bulunduğu bölgelerine çok yakın. Göz alıcı Sultan Camii’nin yanı
sıra, birçok bağımsız butiği ve kafeleri bu bölgede
ziyaret edebilir; Orta Doğu mutfağından lezzetler
sunan restoranlar ve kumaş dükkânları arasında
Singapur’un en renkli sokak sanatı eserlerini görebilirsiniz.
Bir sonraki durağınız Belediye Binası ve Raffles
Place; burası Singapur'un resmî şehir merkezi ol-
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Türk Hava Yolları ile IST→ SIN
10 sa 35 dk
Türk Hava Yolları, İstanbul ile
Singapur arasında her gün karşılıklı
direkt seferler düzenliyor.
Fly Turkish Airlines IST → SIN
in 10 h 35 min
Turkish Airlines has daily round-trip
direct flights between Istanbul and
Singapore.
turkishairlines.com
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1- Tiong Bahru'daki
Books Actually küçük
ama harika bir bağımsız
kitap dükkânı. Singapurlu
yazarların kitaplarını
burada bulabilirsiniz.
Books Actually is a great
little indie bookstore in
Tiong Bahru and where you
can pick up literature by
Singaporean writers.
2- Singapur'un en ünlü
sembollerinden biri
Merlion heykeli.
The Merlion is one of the
most famous symbols of
Singapore.
3- Dünyanın üç numaralı
finans bölgesi olarak
Singapur, Hong Kong'u
geride bıraktı.
Singapore edged past
Hong Kong as the world's
number three financial
center.
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duğundan diğer MRT hatlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Singapur’daki zamanlarının büyük bir kısmını
bu bölgede geçiren diğer turistlerle karşılaşabilirsiniz. Ticaret gemilerinin demir attığı ve ilk göçmenleri karşılayan bu bölge Singapur liman şehrinin
köklerini oluşturan mirasın da izlerini görme fırsatı
sunuyor. Arazi ıslahı sayesinde Singapur’un sınırları o günlerden bugüne genişlemiş olsa da şehir nüfusu katlanarak arttı ve şu an 5,6 milyonu aştı.
Belediye Binası durağı mimari meraklılarının
incelemesi gereken bir yer. Singapur'un dokusunu oluşturan ve birbirlerine yürüme mesafesinde
bulunan ilginç yapıları buradan seyredebilirsiniz.
Esplanade Tiyatroları’nın sivri kubbeleri, çok sevilen yerel bir meyve olan durian 'ın ağacını andırırken Marina Bay Sands Integrated Resort’un
tepeden tekne şeklinde uzun bir geçişle bağlanan
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your fellow tourists who will spend most of their time
in Singapore exploring this zone. The port city of Singapore sprung up in this area, where the trading ships
landed and the first immigrants set foot on a new land.
The borders of Singapore have expanded since then
thanks to land reclamation, and the city has grown exponentially, now home to over 5.6 million people.
The City Hall stop is where architecture lovers
should disembark, with various unusual shaped
landmarks that make up the Singapore skyline
within walking distance. The spiky domes of the
Esplanade Theater are said to resemble two durians, a beloved local fruit; the three towers of the
Marina Bay Sands Integrated Resort stand proudly
on the bay, connected by a long, boat-like shape on
top; and Singapore’s famous half-lion and half-fish
symbol, the Merlion, always draws a large crowd of
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üç kulesi vakur bir edayla körfezde yükseliyor. Singapur’un ünlü yarı aslan, yarı balık sembolü Merlion’un etrafıysa şehre ziyaretlerini kalıcı kılmak için
selfie çeken turistlerle çevrili.

Çok Kültürlülüğün İzleri

The Reflections of Diversity

Take a detour to nearby Chinatown, a microcosm of the
diversity to be found in Singapore: religious buildings
of various faiths sit side by side on the same street, elderly men play chess while sharing tables with fashionably dressed entrepreneurs in the hawker center, and
historical shophouses lie just around the corner from
tall modern offices.
As the train heads west, your next stop is Tiong Bahru. This estate is unique for its low pre-war flats with architecture that cannot be found anywhere else in Singapore, and is also a well-known hipster haven. One of
my favorite shops is Books Actually, one of Singapore’s
most successful indie book retailers; make sure to
make time for the Tiong Bahru hawker center, situated
amidst cafés, where you can sample some cheap and
good local food the quintessentially Singaporean way.

Fotoğraf Photograph -fazon1 - Getty Images Turkey

Buddha Toothe Relic
Tapınağı'na Chinatown
MRT İstasyonu ya da
Tanjong Pagar MRT
İstasyonu'nda inerek
ulaşabilirsiniz.
You can visit Buddha
Toothe Relic Temple by
getting off at Chinatown
or Tanjong Pagar Station
on the MRT line.

Ardından yakınlardaki Çin Mahallesi’ne geçebilirsiniz. Çin Mahallesi Singapur’un çok kültürlülüğünün minyatür bir evreni gibi; burada aynı sokakta
farklı dinlere ait ibadet yerlerini, seyyar satıcılar
bölgesinde satranç oynayan yaşlılarla şık giyimli girişimcileri ve modern görünümlü yüksek ofislerle
bu ofislerin hemen yanı başındaki tarihî dükkânları
bir arada görebilirsiniz.
Batıya doğru devam edin; bir sonraki durağınız
Tiong Bahru. Burası savaş öncesi dönemin mimarisini yansıtan, Singapur’un başka bir yerinde
göremeyeceğiniz alçak binalarıyla tanınıyor, ayrıca hipster’lar arasında da oldukça ünlü. Benim
en sevdiğim yerlerden biri Singapur’un en başarılı

selfie-taking tourists eager to prove that they have
visited Singapore.
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1- Bukit Batok Town
Park'taki yer üstü taş
ocağı Çin, Guilin'deki
dağları andırdığından
Küçük Guilin olarak
biliniyor.
The quarry in Bukit
Batok Town Park is
nicknamed 'little Guilin'
for its resemblance to
the mountains found in
Guilin, China.
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Renkli sokaklarıyla Çin
Mahallesi, kesinlikle
ziyarete değer.
Chinatown's colorful
streets deserve a visit.

2- Chinatown Food
Street yerel yiyecekler
satan tezgâhlarla dolu.
Chinatown Food Street
features food stalls
offering authentic local
dishes.

bağımsız kitapçılarından Books Actually. Kafeleri
keşfederken Tiong Bahru’daki seyyar satıcılar bölgesine de zaman ayırmayı ihmal etmeyin; burada
hesaplı ve leziz yerel tatları otantik bir atmosferde
tadabilirsiniz.

Alışveriş İçin Mutlaka

Dilerseniz biraz daha ilerideki Queenstown’a uğrayabilirsiniz; Singapur’un en eski sosyal konutlarının ve diğer birçok yapının prototipinin bulunduğu
bu mahalle keşfedilmeyi hak ediyor. Etrafta şöyle
bir tura çıkarsanız bu konutların sırlarını keşfedebilirsiniz; kelebek şeklinde apartmanlar ve savaş
döneminden kalmış gizli sığınaklar bunlara yalnızca birer örnek. Singapurlular hesaplı spor ekipmanı almak için eski Queensway Alışveriş Merkezi’ni,
fabrika satış mağazası ürünleri içinse yakınlardaki
Anchorpoint’i tercih ediyor.
Geldik mesai saatlerinde son derece kalabalık
olan Jurong East aktarma durağına… Burada kırmızı renkli kuzey-güney hattına geçiş yapılabiliyor.
Jurong East ile Bishan durakları arasındaki kısımda
ülkenin kuzeyindeki son orman bölgesi yer alıyor.
Buranın da manzarası harikadır.
Bukit Gombak istasyonunu geçerken gözünüzü
yoldan ayırmayın çünkü Çin'in Guilin bölgesindeki
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A Must for Shopping

Or go a little further on to Queenstown, another local
neighborhood worth exploring as one of Singapore’s
oldest public housing estates and the blueprint for
many that followed. Follow any of the self-guided
walking tours to learn some of this estate's secrets:
butterfly-shaped blocks of flats and even a hidden
bunker or two from the war. Locals know it as the
place to get cheap sports gear from the old Queensway Shopping Centre or factory outlet prices from
the neighboring mall Anchorpoint.
Bypass the busy Jurong East interchange, one of
the most crowded stations especially at peak hour
in the morning. This is where you change to the
red North-South line - the bit between Jurong East
and Bishan Stations is especially scenic as you pass
through some of the last remaining forested areas in
the northern part of the country.
As you pass Bukit Gombak Station, keep a look out
for an area that bears some resemblance to the granite rock formations of Guilin, China. This is Bukit
Batok Town Park and where local television networks
used to film Chinese period drama scenes.
Head instead for the Chinese Garden stop for a
little greenery and fresh air. It’s not as fanciful as the
alien- like tree towers and pods of Gardens by the Bay
or the flower haven that is the Singapore Botanic Gardens downtown, but it does boast a rather impressive
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granit kaya oluşumlarını andıran bir manzara çıkacak karşınıza. Bukit Batok Kasaba Parkı adlı bu yer,
eskiden yerel televizyon kanalları tarafından Çin dönem dizisi sahnelerini çekmek için kullanılıyordu
ama bunu geçip rotanızı biraz yeşillik ve temiz hava
için Çin Bahçesi’ne çevirin. Körfez Bahçesi’ndeki sıra
dışı ağaç kuleler ve kapsüller ya da şehir merkezinde
bulunan ve bir çiçek evrenini andıran Singapur Botanik Bahçesi kadar gösterişli olmasa da ortasındaki
etkileyici pagodası ve eski Çin ordusunu tasvir eden
heykelleriyle ailelerin gözde ziyaret yerlerinden.
Yolculuğun neredeyse sonuna geldiniz. Eskiden
son durak olan Boon Lay, Nanyang Teknoloji Üniversitesi öğrencileri ve etraftaki fabrikalardan gelen işçilerle eklektik bir yapıya sahip. Artık tren yolu biraz
daha uzatıldığından yeni son durak Joo Koon. Singapur’un en batısında sayılmazsınız; ileride Tuas
sanayi bölgesi yer alıyor. Ama yine de tebrikler, Singapur’u neredeyse bir ucundan diğerine gezdiniz.
Pasaportunuzu gösterip Tuas Second Link Köprüsü'nü kullanarak otobüsle Malezya’ya gidebilir ya da
MRT’ye tekrar binerek başka bir hata geçip keşfinize
devam edebilirsiniz.
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Tüyolar • Facts

Seyyar satıcılar bölgesinde
yeni lezzetler tadın
Singapur tüm damak
zevklerine ve bütçelere
hitap edecek yiyecek
alternatiflerine sahip ama
gerçek anlamda Singapur
mutfak deneyimi seyyar
satıcılar bölgesinde bulunan
sokak lezzetlerinde. Bir de
ipucu; en uzun kuyruğun
olduğu yer en lezzetli
yiyeceği sunuyor demektir!
Singapur’un etnik
mahallelerini gezin
Singapur’un üç ana etnik
mahallesi Çin Mahallesi,
Kampong Glam ve Küçük
Hindistan. Kültürel birikimi
yansıtan yapıların arasına
serpilmiş restoranların
ve küçük işletmelerin
bulunduğu bu noktalar,
yalnızca tarihsel değeriyle
anılmaktan çıkıp hipster
mekânları hâline gelmiş.
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See Singapore by night
Singapore truly comes
alive when darkness
falls and all the building
lights come on. Marina
Bay is a good place to be
with landmarks like the
Art Science Museum,
Esplanade and the Helix
Bridge as well as the
famous Merlion statue all
lit up and a light show on
the hour by Marina Bay
Sands.
Eat at a hawker center
Singapore has food for
all tastes and budgets,
but the quintessential
Singaporean food
experience is the street
food found at the hawker
centers. The stall with
the longest queue in the
hawker center usually is
the best!
Visit Singapore's ethnic
neighborhoods
Singapore's three
main ethnic areas are
Chinatown, Kampong
Glam and Little India.
More than just historical
zones, they have become
cool hipster hangouts
with a bevy of eateries
and independent
stores amidst cultural
landmarks.

1- Singapur Botanik
Bahçeleri'nde bir bankta bir
kadın kendini ve köpeğini
yelpazesiyle serinletiyor.
A woman fanning herself and
her dog on a bench at Singapore
Botanic Gardens.

2- Dört sevimli Lory papağanı
ziyaretçilere palmiye ağaçları
üzerinde seranat yapıyor.
Four cute lories with palm leaves
in the background serenade for
the visitors.

pagoda in its midst, along with some statues of ancient Chinese military figures and is popular with local families.
You’re almost at the end of the line - Boon Lay used
to be the last stop and an eclectic area with a mix of
university students and industrial workers from the
nearby Nanyang Technological University and the
surrounding factories. The line was extended a little
further and your last stop is now Joo Koon Station.
You’re not quite at the western point yet though - the
whole industrial district of Tuas lies in between but
congratulations, you’ve mostly made it across Singapore. Take out that passport and cross the Tuas
Second Link into Malaysia by bus, or get back onto
the MRT and find your way onto any of the other MRT
lines to continue your explorations.
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Singapur’u gece görün
Gece binaların lambaları
yanınca Singapur
bambaşka bir havaya
bürünüyor. Sanat ve Bilim
Müzesi, kordonu, Helix
Köprüsü, ışıklandırılmış
ünlü Merlion heykeli ve her
saat başı izleyebileceğiniz
ışık gösterisiyle Marina
Körfezi bu atmosferi
deneyimleyebileceğiniz en
doğru yerler.

