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TRANSILVANYA KORKUTUCU DRACULA 
IMGESI VE SISLI ZIRVELERIYLE, GENELLIKLE 
DOĞRUDAN BÖLGENIN GÜNEYINDEKI DAHA 
BILINDIK KASABALARA GIDEN GEZGINLERI 
CEZBETSE DE ROMANYA’NIN EN BÜYÜK MÜZIK 
FESTIVALLERINE VE GELIŞMEKTE OLAN 
BENZERSIZ SANAT HAYATINA EV SAHIPLIĞI 
YAPAN TRANSILVANYA’NIN GAYRIRESMÎ 
BAŞKENTI CLUJ-NAPOCA ILGI ODAĞI OLMAYI 
FAZLASIYLA HAK EDIYOR. 

WITH PERILOUS DRACULA IMAGERY AND MISTY 
MOUNTAINTOPS IN MIND, TRANSYLVANIA USUALLY 
ALLURES TRAVELERS DARTING STRAIGHT TO 
THE BETTER-KNOWN, SOUTHERN TOWNS OF THE 
REGION. BUT BOASTING ROMANIA’S BIGGEST MUSIC 
FESTIVALS AND A BURGEONING ART SCENE LIKE NO 
OTHER, CLUJ-NAPOCA, THE UNOFFICIAL CAPITAL 
OF TRANSYLVANIA, MORE THAN DESERVES ITS SPOT 
IN THE LIMELIGHT. 



Romanya’yı görmeyi elbette istiyordum; hem de biraz 
kişisel bir sebeple…. İnşaat mühendisliği alanında bu ülkede 
önemli biri olan büyükbabamın ayak izlerini takip etmeye 
gelmiştim. Tarafsız bir gözle bakmam tabii ki mümkün değildi. 
Büyükbabamın hayatı boyunca emek verdiği şehri keşfetmek 
ve şehrin son yıllardaki hızlı gelişimini görmek istiyordum. Cluj, 
gelişmekte olan sanat hayatının yanı sıra Romanya’nın en büyük 
uzun metrajlı film festivali olan Transilvanya Uluslararası Film 
Festivali (TIFF) ile sanatsal anlatımın ve kültürün yuvası hâline 
geldi. Dört gecelik bu gezi sırasında anladım ki burada bir an 
bile sıkılmak mümkün değil. 

Cluj, Trajan yönetimindeki Roma İmparatorluğu’nun Daçya’yı 
fethettiği MS 106 yılında Napoca adıyla bir Roma yerleşim 
yeri olarak kuruldu. İlk kez 1213’te Orta Çağ Latincesinde 
Castrum Clus adıyla kayıtlara geçen şehir, XIII. yüzyılda 
Macarca Kolozsvárin, bundan 100 yıl sonra ise Sakson 
dilinde Klausenburg adını aldı. Cluj, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun hâkimiyetindeki Transilvanya eyaletinin 
başkenti olarak ön plana çıktı ve günümüzde de bu unvanını 
sembolik olarak hâlâ koruyor. 

Taşıdığı tarihsel etkiler ve Macarlar (nüfusun yaklaşık yüzde 
20’si) ile çoğunlukla Rumenlerden oluşan kentsel dokusu ile 
Cluj-Napoca’nın öğrenciler ve sanatçılarla dolu bohem Arnavut 
kaldırımlı sokaklarıyla bambaşka bir havası var. Günümüzde 
50 bini aşkın öğrencinin yaşadığı Cluj, hareketli üniversite 

I wanted to experience all this, but with reasons that went 
deeper. I had come to trace the legacy of my grandfather, a 
personality in Romania’s civil engineering. I was biased, of 
course. I wanted to discover the city to which he dedicated 
his life’s work, one that had soared in recent years. With 
a growing art scene and the largest festival dedicated to 
feature films in Romania, the Transylvania International 
Film Festival (TIFF), Cluj has become a hotbed for artistic 
expression and culture. And as I would realize over the 
course of my four-night stay, there would not be a moment 
to be bored. 

Cluj first emerged as the Roman settlement Napoca in AD 
106, when the Roman Empire conquered then Dacia under 
the rule of Trajan. First documented as Castrum Clus in 
medieval Latin in 1213, the city reemerged as the Hungarian 
Kolozsvár in the 13th century, and under the Saxon name 
“Klausenburg” a century later. It rose to prominence as the 
capital of the Transylvanian province under the Austro-
Hungarian Empire, a title it holds symbolically to this day. 

Thanks to its historical influences and its urban fabric 
comprised of Hungarians (some 20% of its population) and 
a majority of Romanians, Cluj-Napoca strikes a different 
chord on its bohemia-filled cobblestone streets, teeming 
with students and artists alike. Today’s Cluj is known for its 
lively university culture with a population of over 50,000 
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kültürüyle tanınıyor ve ülkenin en büyük üniversitesi olan 
Babes-Bolyai Üniversitesi’ne ev sahipliği yapıyor. Büyükbabam 
Profesör Mircea Mihailescu şehirdeki en büyük ikinci üniversite 
olan Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği 
yüksek lisans öğrencilerine 42 koca yıl ve 26 kuşak boyunca akıl 
hocalığı yaptı.

Ancak Cluj büyükbabamın zamanından beri oldukça 
değişti. Artık büyükbabamın iş için sık sık Romanya’nın bir 
ucundan diğer ucuna gidip gelirken yaptığı gibi 10 saatlik 
zahmetli bir tren yolculuğu yapmanız gerekmiyor. Avrupa 
şehirlerine uçuşların artması ve Avram Iancu Cluj Uluslararası 
Havalimanı’nın şaşırtıcı hava trafiği (2018’de 2,78 milyon yolcu) 
sayesinde, Bükreş’ten 50 dakikalık bir direkt uçuşla buraya 
gelebiliyorsunuz.

Süslü ferforje pencere parmaklıkları ve olağanüstü oyma 
ahşap kapısıyla XVIII. yüzyıldan kalma sarı bir Transilvanya 
evine yerleştikten sonra, şehrin kalbinde tüm hareketliliğin 
yaşandığı yerlere yakın olan Piaţa Unirii’nin (Birlik Meydanı) 
iki sokak aşağısından keşfime başlıyorum. Cluj’un en meşhur 
turistik yeri olan bu meydanın ortasında, Rumen asilzadelerin 
soyundan geldiği söylenen Transilvanya voyvodası Iancu de 
Hunedoara’nın oğlu, XV. yüzyıl Macar Kralı Matthias Corvinus’un 
etkileyici bir heykeli var. Bu heykelin hemen arkasında, Piaţa 

students, and is home to the largest university in the country 
Babeș-Bolyai. My grandfather, Professor Mircea Mihailescu, 
mentored 26 generations of graduate students in civil 
engineering, for a whopping 42 years, at the second largest 
university in town, the Technical University of Cluj-Napoca.

But the Cluj my grandfather had known has certainly evolved. 
With increasing flight connections to European cities, and 
an astounding rise in air traffic at the Avram Iancu Cluj 
International Airport (2.78 million passengers in 2018), I could 
now hop on a 50-minute direct flight from Bucharest versus 
the painstaking over 10-hour train ride my grandfather was 
often journeying on, commuting across Romania. 

After settling in a 18th-century, yellow Transylvanian house, 
with ornate wrought iron window grills and a marvelously 
carved wooden gate, I start my exploration just two blocks 
down from Piaţa Unirii (Union Square), the heart of the city in 
the proximity of which all action lies. Propped in the middle 
is Cluj’s most notable sight, an imposing statue of Matthias 
Corvinus, the 15th-century Hungarian king (whose father Iancu 
de Hunedoara, a Transylvanian voivode, was said to descend 
from Romanian nobility). Right behind it, St. Michael’s Roman 
Catholic Church is Piaţa Unirii’s centerpiece and Romania’s 
second largest Gothic church. 
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Unirii’nin en önemli mimari yapısı ve Romanya’nın en büyük 
ikinci Gotik kilisesi, Roma Katolik yapısı olan Aziz Mihail Kilisesi 
bulunuyor. 

Transilvanya’nın en büyük, ülkenin ise ikinci en büyük şehri 
olmasına karşın Cluj-Napoca (genelde yalnızca Cluj olarak 
anılır), gürültülü ve kaotik başkent Bükreş’ten farklı bir his 
uyandırır. Bölgenin en bilinen özelliği olan dostane ve yavaş 
yaşam temposu dışında en göze çarpan unsur, Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu döneminden kalma muhteşem Barok 
mimarisidir. Burada her şey muntazam ve çok daha sakin.

Büyükbabam gibi siz de sanata ve kültüre düşkünseniz Cluj 
sizin için bir altın madeni. Tiyatro ve opera meraklıları, ünlü 
Avusturyalı mimarlar Fellner ve Helmer tarafından XX. yüzyılın 
başında tasarlanan müthiş National Theatre’a gidebilir ve sayıları 
gittikçe artan çağdaş sanat galerilerini gezebilir. Eskiden bir 
boya fırçası fabrikası olan ve bir sanat kolektifine dönüştürülen 
Fabrica de Pensule’yi gezebilirsiniz örneğin. Bu kolektifte ünlü 
ressam Adrian Ghenie’nin Galeria Plan B galerisi de dâhil olmak 
üzere pek çok galeri yer alıyor ve çeşitli kültürel organizasyonlar 
düzenleniyor. Cluj’un sanatsal etkinliklerin ardı arkası kesilmeyen, 
yerel halkı asla sıradan olarak nitelendirilemeyecek bir kültür şehri 
olduğu açıkça görülebiliyor. 

Despite being Transylvania’s biggest city and the country’s 
second largest city, Cluj-Napoca (commonly referred to 
simply as Cluj) has a wildly different feel than the rowdy, 
chaotic capital of Bucharest. What stands out most -besides 
the friendlier, slower pace of life this region is known for- is 
the resplendent Baroque architecture, stemming from the 
times of the Austro-Hungarian Empire. There is an orderly 
way of doing things and a much calmer demeanor. 

For the arts and culture lovers -as my grandfather was 
throughout his life- Cluj is a pot of gold. There is the splendid 
National Theatre for theater and opera buffs, designed by 
famed Austrian architects Fellner and Helmer in the early 
20th century, and, increasingly so, galleries aplenty for the 
contemporary arts. Take the Fabrica de Pensule -a former 
paintbrush factory- converted into an art collective of sorts. 
Inside, several galleries and cultural organizations can be 
found, including renowned painter Adrian Ghenie’s Plan B. 
It is clear Cluj is a city of culture, where artistic happenings 
never run dry, and whose locals are anything but average. 

Mihail Onaca is one of them. A former actor turned 
photographer, I had stumbled upon Mihail’s inspiring work 
featuring the sights of Cluj-Napoca. Besides the pull of my 
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grandfather’s life here, his mystical, nostalgia-filled images 
triggered my desire to actually book the trip. As an artist 
based in Transylvania, I wished for the guidance of a local in 
discovering Cluj the “right” way. 

“Servus,” he smiles, as he greets me in front of the Matthias 
Corvinus House, the birthplace of the Hungarian king. The de 
facto greeting in the region, servus originates from the Latin 
word for servant, implying “at your service.” He tells of the 
rise of Cluj in recent years, while we head to Casa Boema, a 
locals’ favorite in Cluj since its opening in 2013. Located in 
a restored 1800 heritage building, designed by Bucharest-
based architect Cristian Corvin, Boema (Romanian for 
“bohemian”) is a beauty both inside and out. We sit outside 
in the interior courtyard with refreshing lemonade, basking 
in the leafy alfresco garden. 

Walking back towards Unirii Square, Mihail points out the so-
called mirrored houses on Iuliu Maniu Street, built as twins 
in 1899 in eclectic style on the site of the previous houses 
Radák and Frankkis. Recently restored to their former glory, 
I gaze at one, and then at the other, with curious eyes, 
noticing the similarity to the Parisian Haussmann style. 

As we part ways, I meander along Eroilor Boulevard, pulled 
towards the smell of freshly roasted coffee. With local 
specialty coffee shops Narcoffee and Meron making a 

Mihail Onaca da bu şehrin sakinlerinden biri. Fotoğrafçılık 
yapan, aynı zamanda eski bir aktör Mihail’in Cluj-Napoca’nın 
turistik yerlerini konu alan ilham verici çalışmalarına denk 
geldim. Büyükbabamın buradaki hayatını keşfetmenin 
cazibesi bir yana, beni bu seyahate çıkmaya yönelten asıl 
etken Mihail Onaca’nın mistik ve nostaljik fotoğraflarıydı. Cluj’u 
“doğru” keşfetmek için Transilvanya kökenli bir sanatçı olarak 
kendisinden bana rehberlik etmesini istedim.

Beni Macar Kralı’nın doğum yeri olan Matthias Corvinus’un 
Evi’nin önünde “Servus” diyerek karşıladı. Bölgedeki geleneksel 
karşılama şekli olan “servus” Latincedeki “servant” (hizmetçi) 
kelimesinden türemiş; “hizmetinizdeyim” anlamı taşıyor. 
Mihail, 2013’teki açılışından bu yana Cluj sakinlerinin en sevdiği 
yerlerden biri olan Casa Boema’ya giderken yolda bana bu 
şehrin son yıllardaki yükselişinden bahsetti. Bükreşli mimar 
Cristian Corvin tarafından tasarlanan ve 1800’lerden kalma, 
restore edilmiş bir bina olan Boema’nın (Rumencede “Bohem”) 
içi de, dışı da çok güzel. İç avluda ferahlatıcı limonatalarımızla 
oturup yapraklarla kaplı açık hava bahçesinin tadını çıkarıyoruz. 

Yürüyerek Unirii Meydanı’na dönerken Mihail, 1899’da Iuliu 
Maniu Sokağı’ndaki eski Radák ve Frankkis evlerinin yerine inşa 
edilen eklektik tarzda, “ikiz evler” denen yapıyı gösteriyor bana. 
Yakın geçmişte restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulan 
evlere meraklı gözlerle ayrı ayrı bakıyorum ve Paris’teki 
Haussmann tarzına benzediklerini fark ediyorum. 
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Mihail ile yollarımız ayrıldıktan sonra Eroilor Bulvarı’nda 
amaçsızca dolaşıyor, taze kavrulmuş kahvenin kokusuna 
kapılıyorum. Cluj kahvesi, Bükreş’e ve yurt dışına açılan, rağbet 
de gören yerel kahve dükkânları Narcoffe ve Meron ile büyük 
liglere başarıyla taşınıyor. Narcoffee’de ustalıkla kavrulan ve 
Hario V60 ile hazırlanan bir Etiyopya kahvesi sipariş ediyorum. 
Teatral steampunk dekoruyla mutlaka görülmesi gereken yerler 
listemde bulunan Joben Bistro, beni Jules Verne’in büyüleyici 
evrenine götürüyor âdeta. Gıpta edilecek kafe kültürünün yanı 
sıra Cluj mutfağı, damaklara şölen sunan Baracca, Fragment ve 
Via gibi yeni ve kaliteli mekânlarla da ilgi çekiyor. 

Şehrin bir başka sakini, seyahat ve yaşam tarzı fotoğrafçısı 
Lavinia Cernău ile buluşup ağustos ayı başında göz alıcı Untold 
Festival’e ev sahipliği yapan bakımlı Central Park’ta dolaşıyoruz 
öğleden sonra. 2015’te kurulan park, dört yıl içinde devasa 
boyutlara ulaşmış. Buraya, yaklaşık 370 bin ziyaretçinin dört 
gün süren elektronik müzik çılgınlığı boyunca şehri ele geçirdiği 
Untold Festivali sırasında gelmek istemedim. David Guetta, 
Armin van Buuren ve bu yıl Robbie Williams gibi sanatçıların 
katıldığı festivale aylar öncesinden bilet almanız ve konaklama 
için rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. 

Göl kıyısındaki Chios Social Lounge’ın önündeki kuğuları 
hayranlıkla izlerken binanın geçmişine dair bir şeyler hatırlamaya 
çalışıyorum. Bundan 100 yıl önce bir buz pateni pisti olan ve 
şehrin simge yapıları arasında yer alan bu gösterişli mekân, 

buzz and successfully expanding to Bucharest and abroad, 
coffee in Cluj plays in the big leagues. I go for a Hario V60 
brew from Ethiopia in Narcoffee, masterfully roasted in-
house. In the vicinity, Joben Bistro was a must-see on my 
list for its theatrical steampunk décor, taking me back to the 
fascinating universe of Jules Verne. Aside from the enviable 
café culture, the food scene in Cluj is raising attention, with 
new fine dining locales such as Baracca, Fragment, and Via 
topping the taste buds wish lists. 

In the afternoon, I meet another local, travel and lifestyle 
photographer Lavinia Cernău, to stroll Cluj’s groomed 
Central Park, which during early August transforms 
for the extravaganza that unravels for Untold Festival. 
Having reached colossal proportions since its inception 
in 2015, I had purposefully avoided visiting during Untold 
when some 370,000 visitors take over the city over four 
days of electronic euphoria. With artists such as David 
Guetta, Armin van Buuren, or this year’s Robbie Williams, 
booking tickets and accommodation months ahead is an 
absolute must. 

I make a mental note, while adoring the swans in front 
of lakeside Chios Social Lounge instead. Housed in the 
landmark that was the Skating Pavilion a century ago, the 
posh venue took on a new life when it opened in 2016. 
Established in the 19th century as a recreational site, the 

9 6  S K Y L I F E B U S I N E S S  11  |  2019



11  |  2019 S K Y L I F E B U S I N E S S  9 7  



historical buildings within the park, erected in the elegant 
eclectic style popular at the time, have all been spruced up. 
There is perhaps no better spot for a fresh air respite in the 
center of the city that exudes this old-world grace.

But I wanted to see more. A twenty-minute walk towards 
the student quarter would bring me inside Alexandru Borza 
Botanic Gardens for a true escape from city life. Over 14 
hectares of lush greenery and a Japanese garden in which 
to unwind, my afternoon had turned Zen-like in all shades of 
nature’s colors. 

On my last day in Cluj, I challenge myself to a two-hour self-
guided tour to see how well I had gotten to know the city. 
“Discover the Secrets of Cluj: King Matia’s Treasure” on the 
Questo app peaks my interest.

“Your grandfather was one of the few people who knew 
about the Crow’s secret. Before passing away, he left you 
a letter containing many hints, which if solved will show 
you the way to the treasure.” This introduction fit my own 
personal history so well, I almost thought someone was 
playing a prank on me. I make my way towards the parking 

2016’da yeni hayatına başladı. XIX. yüzyılda parkın içinde bir 
eğlence ve dinlenme merkezi olarak, o dönemin şık ve popüler 
eklektik tarzında inşa edilen tarihî binaların hepsi restore 
edilmiş. Burası belki de tarihin ihtişamıyla dolup taşan bu şehrin 
merkezinde temiz hava alabileceğiniz en güzel yer.

Ancak ben daha fazlasını görmek istedim. Öğrenci mahallesine 
20 dakikalık bir yürüyüş yaparak Alexandru Borza Botanik 
Bahçeleri’ne ulaştım ve şehir hayatını tamamen geride bıraktım. 
14 hektarı aşkın yemyeşil alan ve gezerken yorgunluğumu alıp 
götüren Japon bahçesi, öğleden sonramı doğadaki renklerin 
bütün tonlarını barındıran bir Zen ânına dönüştürdü. 

Cluj’daki son günümde, şehri ne kadar iyi tanıdığımı görmek için 
yanımda rehber olmadan iki saatlik bir turla kendime meydan 
okudum. Questo uygulamasındaki “Discover the Secrets of Cluj: 
King Matia’s Treasure” (Cluj’un Sırlarını Keşfet: Kral Matthias’ın 
Hazinesi) bölümü ilgimi çekti.

“Büyükbaban, Crow’un sırrını bilen birkaç kişiden biriydi. 
Ölmeden önce sana ipuçlarıyla dolu bir mektup bıraktı. İpuçlarını 
çözersen mektup hazineye giden yolu sana gösterecek.” Bu 
tanıtım, kendi geçmişime öyle güzel uyuyordu ki neredeyse 

9 8  S K Y L I F E B U S I N E S S  11  |  2019



birinin bana şaka yaptığını düşünecektim. Resmî başlama noktası 
olan Saint Joseph Kilisesi’nin otoparkına gittim ve Orta Çağ’daki 
Cluj-Napoca’nın efsanelerini ve tarihini daha derinden keşfetmek 
için maceraya atıldım. Terzi Kulesi’ni ve Calvin Reform Kilisesi’ni 
geçip Matthias Corvinus’un Evi’ne ulaştım. 

Yol boyunca normalde fark etmeyeceğim ipuçları ve motifler 
aradım. Gizli bir ara sokak ve gözlerden uzak sakin bir bahçe 
buldum ve bu maceraya atıldığım için kendimi tebrik ettim. Kısa 
süre sonra kendimi, Mihail Hadalso’nun daha önce göstermiş 
olduğu, şehrin belki de en rağbet gören Macar restoranı Mátyás 
Étterem’i de içeren Agape Hotel’in önünde buldum. Ödevimi çok 
iyi yapmıştım. Cluj’u tek başına keşfetmek için zekice ve eğlenceli 
bir yöntem olan bu tur da oldukça başarılıydı. 

Cluj görevimi tamamlamak üzere Cetăţuia Park’a yürüdüm ve 
panoramik şehir manzarasında hayal edebileceğim en güzel 
veda fotoğraflarını çektim. Etkileyici ama bir o kadar da ürkütücü 
Bánffy Kalesi’nde düzenlenen “Electric Castle Festival” ile “Jazz 
in the Park”ı bu gezide kaçırdım; ancak bu festivaller için buraya 
tekrar geleceğime dair kendime söz verdim. Büyükbabam 
haklıymış. Cluj yaşamak için harika bir yer ve buraya gelmek için 
her geçen gün yeni bir vesile ortaya çıkıyor.

lot of Saint Joseph’s Church for the official starting point 
and embark on a quest to discover better the history and 
legends of medieval Cluj-Napoca. Past the Tailor’s Bastion 
and the Calvin Reformed Church, until I reach Matthias 
Corvinus House. 

All along the way, I hunt for clues and motifs I would have 
never otherwise noticed. I stumble onto a hidden alley and a 
secluded, tranquil garden and congratulate myself for taking 
this on. I soon find myself in front of Agape Hotel, home to 
perhaps the most sought after Hungarian restaurant in town, 
Mátyás Étterem, which Mihail had also pointed out earlier. I 
had done my homework well, and so did this tour, which was 
a clever, fun way to discover more about Cluj at my own pace. 

I continue my walk up to Cetăţuia Park where my Cluj 
mission ends, with a panoramic view of the city and the 
best farewell photos I could hope for. I vow to come back; 
if not for the Electric Castle Festival on the impressive yet 
eerie domain of Bánffy Castle, then for the Jazz in the Park 
I missed on this trip. My grandfather was right. This was a 
great place to call home, and with many and continuously 
increasing reasons to visit. 
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