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Zürih'te Dünyanın
Zirvesinde
On Top of the World in Zurich
Yazı Story - Jaclynn Seah
Fotoğraf Photography - Erik Tham

Zürih'e bir de tepeden bakmak isteseniz dağlarla çevrili bu şehirde
hangi noktayı seçerdiniz? Şehirdeki kulelerden başlayıp çevredeki
zirvelere uzanan bir rotayı takip ediyoruz.
In a country surrounded by mountains, where is the best spot to see
Zurich from up high? Here's a route that begins from the city's towers
and stops by the surrounding peaks.
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Yeşil ve dik çatısıyla
dikkat çeken çan kulesi,
Fraumünster Kilisesi'nin en
dikkat çeken unsuru. Ünlü
sanatçı Marc Chagall imzalı
vitray süslemeleri de bu
özel yapıyı eşsiz kılıyor.
Standing out with its green
and steep spire, Fraumünster
Church stands out for its
stained glass art by famous
artist Marc Chagall.
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Fotoğraf Photography -Elisabeth Real Courtesy of Zürich Tourism Office

A

ürih’e uçarken pencere kenarında oturwindow seat is a must when you fly into Zumak en iyisi; böylece karla kaplı nefes kerich, so you can behold the majesty of its
sici zirvelerini kuş bakışı izlemenin tadını
snowy mountain peaks from a bird’s-eye
çıkarıyor insan. Ben rakımın en fazla 164 metre
view. I hail from a country of densely packed higholduğu, yüksek binalarla dolu bir ülkeden geldirise buildings where the highest point of elevation
ğimden İsviçre’nin en büyük şehrinde geçireceis a measly 164m, far shorter than any of the mounğim bir hafta boyunca göz alıcı tüm izleme noktains that waited for me in Zurich, and I was looking
talarını keşfetmeyi aklıma koymuştum.
forward to finding all the majestic viewpoints during
İsviçre’de baktığınız her yerde dağ görmemy week in Switzerland’s largest city.
niz mümkün. Ülkedeki şirketlerin markalaşma
Mountains tend to crop up when it comes to anystratejisinde bile dağ imajı var. Bunun nedeni,
thing Switzerland - they are practically a cliché when
dağların İsviçre deneyiminin daimi bir parçası
you look at a Swiss company’s branding - possibly
olması büyük bir ihtimalle. Burada dağ görmek
because they are such a constant part of the Swiss
için pek fazla çaba sarf etmenize gerek yok. Züexperience. You don’t have to try very hard to see a
rih şehir meydanında gezinirken bile bana eşmountain view in Switzerland. Even walking around
lik ettiler, öyle ki kendimi
in downtown Zurich, the perözenle boyanmış dağların
petual mountainous panoraher köşede karşıma çıktığı
ma made me feel like I was livfantastik bir film setinde
ing on an epic movie set, with
gibi hissettim.
exquisitely painted mounBina yükseklik düzenlemeleri
Modern bir metropol oltains around every corner.
ve yerel kulis faaliyetlerinin
masına rağmen dünyanın
For a modern metropoortak gayreti sayesinde
dört bir yanındaki benzerlis, Zurich has surprisingly
lerine kıyasla Zürih’te şaşırfew skyscrapers compared to
Zürih'teki yapılar fazla yüksek
tıcı derecede az sayıda gökits counterparts around the
değil.
delen görüyorsunuz. Bina
world. A combination of buildyükseklik düzenlemeleri ve
ing height regulations and loA combination of building
yerel kulis faaliyetlerinin
cal lobbying has kept most of
height regulations and local
ortak gayreti sayesinde şethe city skyline relatively low.
lobbying has kept most of
hirdeki yapılar fazla yüksek
I hop on one of the famously
Zurich's skyline relatively low.
değil. İsviçre’nin kullanışlı
Swiss-efficient trains and head
ve ünlü trenlerinden birine
to Hardbrücke in Kreis 5 of Zubinip şehrin batı yakasınrich West, and it’s hard to miss
daki Hardbrücke’ye (Kreis
the 36-storey tall Prime Tower,
5) doğru ilerliyorum. Eskitowering over its neighbors at
den endüstri merkezi olan, bugün yeni trend126m in this industrial-turned-trendy district. Prime
lerle tekrar popülerleşen bu bölgede 126 metre
Tower was once the tallest building in all of Switzeryüksekliği ve 36 katıyla komşularını gölgede
land until the Roche Towers in Basel came along,
bırakan Prime Tower’ı görmemek imkânsız. Babut for such a tall building, it almost disappears into
sel’deki Roche Towers’ın inşasına kadar bu kule
the sky with its ultra-shiny surfaces that reflect the
İsviçre’deki en yüksek yapıydı. Gökyüzüne doğclouds and mountains around it on a clear day.
ru tırmandıkça tırmanan binanın göz kamaştıOne can choose to dine in the restaurant on the
ran parıltılı yüzeyinde dağların ve bulut kümetop floor of the modern Prime Tower for a meal with
lerinin yansımalarını görebiliyorsunuz.
a view, but I decided to take a stroll along the nearModern görünümlü Prime Tower’ın en üst
by Im Viadukt, a relic of the old railway viaduct built
katındaki restoranda manzara eşliğinde yeback in 1894. Today, funky galleries, boutiques and
mek elbette keyifli olur ama ben yakınlardaki
fancy delicatessens occupy the once empty arches
Im Viadukt’u tercih ediyorum. Burası 1894 yıbeneath the viaduct, transforming it into one of the
lında inşa edilmiş eski tren viyadüğünün bir
hippest shopping stretches in Zurich. I stopped for a
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1,2- Şehirde dünya
mutfağından örnekler
tadabileceğiniz çok
sayıda şık restoran
bulunuyor.
There are many stylish
restaurant in Zurich that
serve world cuisines.

1

3

4- Klasik ya da
modern sanat eserleri
arıyorsanız Galerie
Gmurzynska'da
seçenek çok.
If you're looking for
classical or modern
artworks, Galerie
Gmurzynska has a lot
to offer.

4

Fotoğraf Photography - M + F Barranco, Fabian Häfeli

hatırası. Sıra dışı galeriler, butikler ve havalı
şarküteriler viyadüğün kemerlerinin altında
sıralanarak bölgeyi Zürih’in en popüler alışveriş noktalarından biri hâline getirmiş. Peynir
ve hatta suşi bile bulabileceğiniz, taze malzemelerle yapılmış sayısız yiyeceğin sunulduğu
Markt Halle’de hızlı bir öğle yemeği yiyorum.
Im Viadukt yakınlarına yığılı konteynerleri
de görmemek elde değil. Biraz yaklaşınca üst
üste konmuş 17 adet renkli konteynerden oluşan Freitag Tower’ı görüyorum. Yapı; ikinci el
tente ve geri dönüştürülmüş malzemelerden
şık çantalar üreten büyük markalara ev sahipliği yapıyor. Konteynerlerin endüstriyel ve metal
görünümüyle tezat oluşturan bu modern duvarlar arasında karşılaştığım eşsiz aksesuarlar dikkat çekici. Ziyaretçiler 26 metrelik bu endüstri
kulesinin en tepesindeki seyir terasından Zürih
şehir merkezine dürbünle bakıyorlar.
Tabii, şehirde daha geleneksel seyir noktaları da yok değil. Eski Şehir merkezi Altstadt’ta
kendimi ünlü Grossmünster’in ikiz kulelerini
tek bakışta görmeye çalışırken buluyorum. XII.
yüzyıldan kalma bu Romanesk Protestan kilisesi
Zürih’teki en sembol yapılardan biri hâline gelmiş. Dinî yapılarda alışılagelmiş vitraylardan çok
daha ilginç ve modern görünümlü bir iş çıkaran
Alman sanatçı Sigmar Polke’nin işlerine özellikle hayran kaldım. Fotoğraf çekimine izin veril-

3- Frau Gerolds
Garten'daki ihtişamlı
konteyner kuleye
hayran kalacaksınız!
You'll love the
glamorous container
tower in Frau Gerolds
Garten.

quick lunch in the Markt Halle, spoilt for choice with
the option of fresh produce, cheese and even some
sushi.
Not far away from Im Viadukt, a random looking
pile of containers caught my eye. Seventeen stacked
containers form the colorful and singular Freitag
Tower, home to the internationally renowned brand
that produces fashionable bags out of used tarpaulin
and other recycled materials. I was sorely tempted by
the spread of one-of-a-kind accessories laid out before me within those modern walls, a stark contrast
to the gritty industrial feel of the containers. Visitors
climb to the top of this 26-meter-tall industrial beacon, complete with viewing platform and binoculars
to enjoy the view of downtown Zurich.
There are more traditional viewpoints of course
- while sightseeing in the old town area or Altstadt, I
found myself craning my neck at the base of the twin
towers that make up the famous Grossmünster, a
12th-century Romanesque Protestant church that has
become one of the most iconic sights of Zurich. I especially loved the unusually modern and eye-catching
stained glass windows by German artist Sigmar Polke
that look nothing like your typical religious art - I had
to buy a postcard because they didn’t allow pictures. I
paid a small fee to ascend the 187 steps of Karlsturm,
one of the Grossmünster towers. I was not expecting
having to clamber up extremely narrow staircases or
navigating some rickety looking ladders, but the 360
degree view of Zurich’s rooftops and the surrounding
mountains definitely made it worth the effort.
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Fotoğraf Photography - Nathan Bergeron Photography

Başta Zürih olmak üzere
İsviçre genelinde çok
sayıda göl bulunuyor.
Vaktiniz varsa Zug,
Cenevre, Thun ve
Seebergsee göllerine
yapacağınız gezilerden
unutulmaz anılarla
döneceksiniz.
There are many lakes in
Switzerland, especially in
Zurich. If you have the time,
you'll make unforgettable
memories at Lakes
Zug, Geneva, Thun and
Seebergsee.
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Bilgi • Info
Türk Hava Yolları ilk İsviçre uçuşunu 5 Eylül
1967’de Zürih’e gerçekleştirmişti. 50
yıl önce haftada bir kez olarak başlayan
karşılıklı seferler, bugün günde dört kez
düzenleniyor.

mediği için kartpostallarla yetiniyorum. Cüzi bir
ücret karşılığında Grossmünster’in kulelerinden
Karlsturm’un 187 basamaklı merdivenini tırmanmaya koyuluyorum. Daracık ve kırılgan görünümlü merdivenlerde dolanmak planlarım arasında
olmasa da Zürih çatılarına ve etraftaki dağlara hâkim 360 derecelik manzarayı görünce yorulmaya
değdiğini anlıyorum.
Karlsturm’dan çıkıp Grossmünster’in NeoGotik tarzda, hafif kubbeli kulelerine daha yakından bakıyorum. Zürih’in kalbinden geçen
Limmat Nehri’nin karşı yakasındaysa biraz daha
yaşlı Fraumünster Kilisesi'nin uzun, ince ve yeşil çan kulesini görüyorum. Fraumünster’de
seyir terası olmasa da modernist sanatçı Marc
Chagall’ın ünlü vitray işleri birçok ziyaretçinin
görülecekler listesinde yerini alıyor. Zürih’te karşılaştığım güzel manzaraların izlerini taşıyan
kartpostal koleksiyonuma birkaç ekleme yapıyorum; telefonumun hafızası şehrin panoramik
manzaralarıyla çoktan doldu.
Fraumünster’in kuzeyine doğru devam edip
Lindenhof Tepesi’nde kısa bir yürüyüşle Limmat Nehri’nin 25 metre yukarısındaki küçük ve
gölgelik bir meydana varıyorum. Nehre hâkim
manzara Grossmünster ve Fraumünster’in kulelerini de içine alıyor. Roma döneminde önemli bir hisar görevi gören Lindenhof bugünlerde
gerçek savaşlar yerine satranç müsabakalarına
tanıklık ediyor. Sakin bir öğleden sonra molası
için ideal bir alternatif sunan tepe Zürih’i kuş
bakışı seyretmek isteyen meraklı turistlerin de
uğrak noktası.
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From Karlsturm, I had a good close up view of the
neo-Gothic, gently domed shaped towers of Grossmünster, and when I looked across the Limmat River
that runs through the heart of Zurich, I spotted the
slightly older Fraumünster Church with its tall, skinny green spire. While there are no viewing points in
Fraumünster, it has its own set of famous windows by
modernist artist Marc Chagall that draws the crowds. I
added another set of postcards to my growing collection of beautiful sights in Zurich - the gallery of my
phone’s camera was already bursting with panoramic
views of the city.
A short walk north of Fraumünster took me to
Lindenhof hill, where a short uphill walk brought me
to a small shady plaza that rises 25 meters above the
Limmat, providing a picturesque view of the river, including the towers of Grossmünster and Fraumünster.
Once an important Roman fortress, these days Lindenhof mostly sees duels between competitive chess players rather than any actual battles. It’s a pleasant place
to spend a quiet afternoon, occasionally punctuated by
groups of curious tourists enjoying the view of Zurich
from up high.
To cap off my week of sightseeing and viewpoints in
Zurich, I found myself back on the train which took me
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Türk Hava Yolları
ile IST → ZRH
3 sa 5 dk
Türk Hava Yolları,
İstanbul ile Zürih
arasında her gün karşılıklı direkt seferler
düzenliyor.
Fly Turkish Airlines
IST → ZRH in
3 h 5 min
Turkish Airlines has
daily round-trip direct flights between
Istanbul and Zurich.
turkishairlines.com

Fotoğraf Photography - Zürih Turizm Ofisi izniyle, Courtesy of Zurich Tourism Office

Turkish Airlines operated its first flight to
Zurich, Switzerland on September 5, 1967.
Initiated 50 years ago as once a week, the
round-trip Zurich flights are now operated
four times a day.
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Turistik gezi ve seyirle dolu bir haftanın sonunda yine trene binip Zürih’in yerel dağı olarak
bilinen Uetliberg’in eteklerine doğru yol alıyorum. Yeşilliklerle kaplı işaretli patikayı takip ederek vardığım dağın zirvesi deniz seviyesinden 871
metre yükseklikte. Çok basamaklı, modern ve minimalist bir piramidi andıran seyir kulesine ulaşmak isterseniz 72 metre daha yukarı çıkmanız
gerekiyor. Bu zorlu yürüyüşün etkilerini bacaklarımda uzun süre hissediyor olsam da birkaç basamak daha çıkacak gücü kendimde buluyorum. Ve
ödülüm Zürih’e hâkim nefes kesici bir manzara.
Yeşil tepeler ve beyaza boyanmış uzak dağlarla
çevrili binaların üzerinde, yamaç paraşütçüleri
kendilerini gökyüzüne bırakıyor. Rüzgârın doğru
yönden estiği günlerde şehrin bu kesimlerinde
neredeyse herkes bu aktiviteye koşuyor.
Zürih’e gelen çoğu turist yakınlardaki Titlis
Dağı ya da Jungfraujoch’a da günübirlik geziler
düzenliyor. Üç bin metreden fazla bir rakımdaki bu iki dağın zirvelerine pek de zor olmayan
bir yürüyüşle ulaşmak mümkün. Şehrin etrafında keşfedilecek daha birçok yer olmasına
rağmen ertesi gün ayrılacağım için her şeye vakit bulamıyorum. Aklımda dağların görüntüsü
ve içimde daha yükseğe tırmanma arzusuyla
bir sonraki ziyaretimi iple çekiyorum!

Tüyolar • Tips
Manzarayla Su Keyfi
Kaplıca keyfi yaşamak
isterseniz Thermalbad
& Spa Zurich’i ziyaret
edebilirsiniz. Eski
bir fabrikanın taş
mahzenlerinde yer alan
termal su havuzları çok
güzel olsa da asıl ziyaret
sebebi sıcak suyun
ve harika manzaranın
tadını aynı anda
çıkarabileceğiniz çatı
katındaki termal havuz.
Zürih’te Gezmek
Ünlü İsviçre dakikliğiyle
çalışan toplu taşıma
ağı iyi bir altyapıya
sahip ve gerek şehrin
sakinleri gerek
turistler tarafından
sık sık kullanılıyor.
Görülecek çoğu
mekânın Altstadt’ta yer
aldığını düşünürsek
Zürih’i yürüyerek
keşfetmek de gayet
mümkün. Daha fazla
keşif peşindeyseniz
ulaşımda ve turistik
yerlerde kullanılan
ZurichCard’dan ya da
hesaplı bir alternatif
sunan günlük ZVV
kartlarından alabilirsiniz.
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Bath with a View
If you are willing to
splurge a little, check
out the Thermalbad
& Spa Zurich that
lets you bathe in the
ancient stone vaults of
a former brewery - the
highlight, however, is
definitely the rooftop
thermal pool where you
can soak in the warm
thermal waters and take
in the beautiful scenery
all at once.
Getting around Zurich
Public transport in
Zurich is very well
maintained and well
used by both locals
and tourists alike,
running on Swiss
punctuality and
timetables. Zurich is
also a very walkable city
with most of the main
attractions located
in the Altstadt area. If
you plan to explore a
lot, consider getting
yourself a ZurichCard
(covers transport and
attractions), or ZVV
day passes for some
savings.

to the foot of the Uetliberg, also known as Zurich’s local
mountain. I followed some well-marked trails through
foliage that brought me to the top of Uetliberg, 871 meters above sea level. At the peak of the Uetliberg, you can
climb another 72 meters up the lookout tower, a structure best described as a modern minimalist pyramid
with a lot of stairs. Even as my legs were burning a little
from the earlier trek, I trudged up more steps and was
rewarded with a truly spectacular view of Zurich city
from above, a sprawl of buildings surrounded by green
hills and those painted mountains in the distance, with
the occasional paraglider floating effortlessly across
the clear blue sky - another popular activity in these
parts when the wind is blowing just right.
Most visitors to Zurich often include a day trip to
nearby Mount Titlis or Jungfraujoch, both mountains
that are over 3,000 m high and peaks easy enough to
reach without a strenuous hike. But while I have so
many places left to explore around the city, I was short
on time, and I left Zurich the next day with mountains
on my mind and a desire to climb higher the next time
I return!
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Zürih Gölü mavinin,
yeşilin ve fonda
dağların yükseldiği
eşsiz bir manzaranın
buluştuğu nokta.
Mutlaka görmelisiniz.
Make sure to see Lake
Zurich, a place where
blue and green meet
with mountains in the
background.

