
Özel Dosya • Feature

9392 There There

Özel Dosya • Feature

Friedrichshafen’in ünlü seyir terası Mole-
turm’dan Bodensee’ye, uluslararası adıyla 
Konstanz Gölü’ne bakıyorum. Yavaştan da-

ğılmaya başlayan sisin arasından karşımda İsviç-
re, solda Avusturya ve ardında  karlı zirveleriyle 
Alpler yüzünü gösteriyor. Kıyılarını üç ülkenin 
paylaştığı göl, bölge için büyük önem taşıyor; in-
sanlar yazın gölde yüzüyor, yelkenliyle açılıyor, 
kanoyla dolaşıyor. Göl suları Almanya’nın en sulu 
ve leziz elmalarını yetiştiriyor. Göl manzarası sa-
natçılara ilham kaynağı oluyor. Kısacası burada 
hayat, göl etrafında şekilleniyor. 

İstanbul’dan direkt uçuşla vardığım Friedrich-
shafen ise Konstanz Gölü’nün alametifarikalarına 
tanıklık etmek için ideal bir başlangıç noktası. 
Günlerden cumartesi; Adenauerplatz’da kurulan 
şehir pazarını şöyle bir geziyorum. Tezgâhlarda 
marmelatlar, taze sebze ve meyveler, göl balıkları, 
çiçekler ve şarküteri ürünleri satılıyor. Görüntü-
süyle iştah kabartan çöreklerden alıp Zeplin Mü-
zesi’ne doğru yürüyorum.

XIX. yüzyılın sonlarında Airbus tipi bir uçağın 
dört katı büyüklüğünde ama yine de neredeyse 
hava kadar hafif, uçan bir taşıt ürettiğinizi ha-
yal edin. Kont Ferdinand von Zeppelin, o dönem 
ancak bilimkurgu romanlarında karşılaşabilece-
ğimiz türde bir hayal gücüyle dünyanın ilk iske-
letli hava gemisi zeplini Konstanz Gölü üzerinde 
uçurmuş. Zeplin Müzesi’nde bunun gibi başarılar 
ve zeplinin nasıl uçtuğu hakkında bilgi sahibi ola-
biliyorsunuz. Dünyanın en büyük zeplini LZ 129 
Hindenburg’un replikası ise müzenin en çok ilgi 

From Moleturm, the renowned observation 
deck of Friedrichshafen, I gaze at Bodens-
ee, internationally known as Lake Con-

stance. Behind the slowly vanishing curtain of 
fog, I see Switzerland right before me, Austria 
to the left, and the snow-capped Alps behind 
it. The lake, whose borders are shared by three 
countries, bear great importance for the region. 
People swim, sail and canoe in summer. The 
lake waters give birth to the juiciest and most 
delicious apples in Germany. The view inspires 
artists. In short, here, life is shaped by the lake.

Friedrichshafen, accessible via direct flights 
from Istanbul, is an ideal starting point to witness 
the trademarks of Lake Constance. It’s Saturday 
and I take a walk around the city market on Ade-
nauerplatz. The stalls are filled with marmalades, 
fresh vegetables and fruit, lake fishes, flowers, and 
local delicacies. I buy a couple of delicious-look-
ing pastries and head for the Zeppelin Museum.

Imagine a flying vehicle in the late 19th cen-
tury. It’s four times the size of an Airbus aircraft 
but still as light as the air. With a force of imag-
ination only seen in science-fiction novels back 
then, Count Ferdinand von Zeppelin flew a zep-
pelin, the world’s first rigid airship, over Lake 
Constance. You can learn about similar achieve-
ments and how the zeppelin flew at the Zeppelin 
Museum -its highlight being a replica of the LZ 
129 Hindenburg, the world’s biggest zeppelin. 
I climb the hanging stairs on the ground floor 
and am immediately beamed into the 1930s! It’s 

Konstanz Gölü’nde, 
Bulutların Üstünde

Yazı Story - Gamze Kantarcıoğlu
Fotoğraf Photography - Filiz Kumru

On Lake Constance, Among the Clouds

Yumruk kadar kelebekler gördüm, çeşit çeşit çikolataların tadına baktım, maymunları 
elimle besledim ve kendimi dev bir zeplinin içinde Atlantik’i geçerken hayal ettim. 

Konstanz Gölü çevresinde yeniden çocukluğuma döndüm ve büyümeyi hiç istemedim!

I saw butterflies the size of my fist, tried a variety of chocolates, handfed monkeys and 
imagined myself in a giant zeppelin crossing over the Atlantic. Around Lake Constance, I 

returned to my childhood and never wanted to grow up!

1, 2- Konstanz Gölü 
çevresi, Almanya'nın 
elma ambarı 
olarak anılıyor. En 
tazelerini pazarlarda 
bulabilirsiniz. 
The area around Lake 
Constance is known 
as the apple orchard of 
Germany. You can find 
the most freshest at 
markets. 
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gören bölümü. Giriş katındaki asma merdivenlere 
tutunarak yukarı çıkıyorum ve 1930’lara ışınlanı-
yorum! Almanya-ABD arasında uçuşlar gerçek-
leştiren görkemli bir zeplinin içindeyim. Lüks 
kamaralar, Bauhaus stili dekore edilmiş yemek 
salonları, duvarları sanatçı Otto Arpke’nin resimle-
riyle süslenmiş okuma odaları… O dönemde yolcu-
ların en üst seviye konforla seyahat etmeleri, bana 
Titanik’in görkemini çağrıştırıyor. Atlas Okyanu-
su’nun üzerinde dev bir balonun içinde uçmanın 
hissettireceği coşkudan bahsetmiyorum bile! 

Hindenburg’daki şaşaayı bugün belki bula-
mazsınız ama zeplinle bulutların arasında sü-
zülmek bir hayal değil. 1997 yılından beri zeplin 
üreten Alman şirketi Zeppelin NT, 14 kişinin katıla-
bildiği özel zeplin turları düzenliyor. Apollo 15 Ko-
mutanı Dave Scott, 2005 Paris Air Show’daki zeplin 
uçuşundan sonra “Sadece Ay’da yürümek bundan 
daha güzeldi.” demiş. Eğer bir astronot değilseniz 
yaşayabileceğiniz en sıra dışı uçuş tecrübesi muh-
temelen bu olacaktır!

Bulutların üzerinden yeryüzüne dönüp şehrin 
yaklaşık 24 kilometre dışına, Salem Manastırı ve 
Sarayı’na gidiyorum. 1134 yılında keşişler tarafın-

a stately zeppelin which flew between Germany 
and the U.S. Luxury chambers, dining halls deco-
rated in the Bauhaus style, reading rooms whose 
walls are adorned with the paintings of artist 
Otto Arpke… I am reminded of the Titanic with 
the high level of comfort presented to zeppelin 
passengers in those times. I cannot even imag-
ine the excitement of flying inside a giant bal-
loon above the Atlantic Ocean!

You may not find an example of Hindenburg’s 
luxury today but gliding among the clouds in a 
zeppelin is no longer a dream. German compa-
ny Zeppelin NT, which has been manufacturing 
zeppelins since 1997, organizes private zeppelin 
tours for 14 people. After the zeppelin flight at the 
2005 Paris Air Show, Apollo 15 Commander Dave 
Scott said, “Just the walk on the moon was nicer.” 
Unless you’re an astronaut, this will definitely be 
one of the most extraordinary flight experiences 
you’ll ever have!

I come down from among the clouds and head 
for Salem Monastery and Palace, about 24 kilo-
meters from the city. Founded by monks in 1134, 
the monastery took advantage of its vast surface 
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dan kurulan manastır, oldukça büyük olan ara-
zisini değerlendirerek Orta Çağ’da varlıklı bir 
hâle gelmiş ve İmparatorluk manastırı statüsü-
ne yükselmiş. 1697’de çıkan yangının ardından 
Barok stilde yeniden inşa edilen manastırın ve 
sarayın muhteşem mimarisi ve mobilyaları, 
başkeşişlerin sanata verdiği önemi gözler önü-
ne seriyor. 

Salem bölgesinde uğranması gereken bir 
diğer nokta “maymun dağı” anlamına gelen 
Affenberg. Burası yaklaşık 200 Berberi şebeği-
nin serbestçe gezindiği bir doğa rezervi. Reh-
berimiz şebekleri elimizle besleyebileceğimizi 
söylediğinde  çocuklar gibi heyecanlanıyorum. 
Daha önce onlara hiç bu kadar yaklaşmamıştım! 
Avuçlarıma patlamış mısırları dolduruyorum 
ve bana yaklaşıp elimden bunları hızla kapaca-
ğını bildiğim şebeklerle göz teması kurmaya 
çalışıyorum. Yaşlı olanlar ağırbaşlı bir tavırla 
yaklaşıyor, genç olanlarsa sabırsız; ben ne olup 
bittiğini anlayamadan mısırı ağzına atıp sıçraya-

area and achieved great wealth in the Middle 
Ages, earning the status of an imperial monas-
tery. The wonderful architecture and furniture 
of the monastery (which was reconstructed in 
the Baroque style after the fire in 1697) and the 
palace reveal the significance abbots attached 
to art. 

Another stop that deserves a visit in Salem 
is Affenberg, meaning “ape mountain.” This 
is a nature reserve where around 200 Barbary 
macaques can roam freely. I’m as excited as a 
kid when our guide tells us that we can feed 
them with our hands. I’ve never been so close 
to Barbary macaques before! I take a handful 
of popcorn and try to make eye contact with 
the macaques who I know will come closer and 
snatch it out of my hand. The older ones are 
earnest while the younger ones are impatient; 
before I could tell what was going on, they 
chunk the popcorn into their mouths and dis-
appear between the branches jumping. Chil-

1- Berberi şebekleri, 
ziyaretçilerin elinden 
patlamış mısır yemeye 
bayılıyor. 
Barbary macaques love eating 
popcorn from the hands of the 
visitors.

 2- Bir tür gevrek olan brezel, 
Almanya'nın en sevilen unlu 
mamüllerinden biri. 
A type of baked bread product, 
brezels (pretzels) are one of 
the most beloved pastries in 
Germany.

3- Konstanz aileler için ideal 
bir tatil yeri. SEA LIFE'ta 
çocuklar su altı dünyasını 
eğlenerek öğreniyor. 
Constance is an ideal vacation 
spot for families. Children can 
learn about underwater life at 
SEA LIFE.

1

2

3

Coğrafyanın ilk 
sakinleri, binlerce yıl 
önce göl üzerindeki 
bu tarz evlerde 
yaşamış.  
Thousands of years 
ago, the first settlers in 
the area lived in such 
houses above the lake.

Türk Hava Yolları 
ile IST → FDH 
2 sa 55 dk
Türk Hava Yolları, 
İstanbul ile 
Friedrichshafen 
arasında her gün 
karşılıklı direkt 
seferler düzenliyor.

Fly Turkish Airlines 
IST → FDH 
in 2 h 55 min
Turkish Airlines has 
daily round-trip direct 
flights between 
Istanbul and 
Friedrichshafen.

turkishairlines.com
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1- Meersburg'daki 
Yeni Saray, inşa 
edildiği 1710 
yılından beri Barok 
ihtişamını koruyor. 
The New Palace 
in Meersburg 
has preserved its 
Baroque opulence 
since its construction 
in 1710.
 
2- Mainau 
Adası'ndaki 
Kelebek Evi büyük 
rağbet görüyor. 
The Butterfly House 
on Mainau Island is 
very popular.

rak dalların arasında göz-
den kayboluyor. Buraya 
aileleriyle gelip bu eşsiz 
beslenme saatini yaşayan 
çocuklar çok şanslı! 

Konstanz Gölü çevre-
sindeki her durağımda 
doğa ve tarih, bir camekâ-
nın ardından izlenmek 
üzere değil; doğrudan 
dokunup hissedebile-
ceğim şekilde karşıma 
çıkıyor. Örneğin Unteruh-
ldingen’deki UNESCO Dünya Miras Alanı olan 
Pfahlbau (Göl Evi) Müzesi’nde Taş ve Bronz çağ-
larındayım. Bölgenin ilk sakinleri, yaklaşık 3 bin 
yıl önce suyun altına batırılan kazıkların üzeri-
ne yapılan evlerde yaşayıp balıkçılık, çiftçilik ve 
bronz döküm işleriyle uğraşmış.  Medeniyetin 
özel bir ispatı olan bu yerleşke, aslına sadık ka-
lınarak yeniden inşa edilmiş. Bu göl evlerinde 
yaşayanların nasıl göründüklerini, nelerle uğ-
raştıklarını, ne yiyip içtiklerini, nasıl bir toplum-
sal düzene sahip olduklarını ve kafamdaki diğer 
pek çok sorunun yanıtını bu müzede buluyo-
rum. 

Bugünkü rotamın sonunda yine tarih var; 
Meersburg’da milat öncesinden Orta Çağ’a geçiş 
yapıyorum. Bu kasabanın II. Dünya Savaşı’ndan 
hiç zarar görmeden tarihî dokusunu koruması 
çok etkileyici. Söylentilere göre, savaşa katıl-
mayan İsviçre’ye, saldırı öncesi ışıklarını kapat-
malarına dair bir istihbarat gelmiş. Sınırların 
birbirine bu kadar yakın olmasının avantajıyla 

dren who visit this place 
with their families to wit-
ness this unique feeding 
time are very lucky!

At every stop around 
Lake Constance, nature 
and history are designed 
to be experienced, not to 
be watched behind a glass 
partition. For instance, 
Pfahlbau (Lake Dwell-
ing) Museum, a UNESCO 
World Heritage Site, in 

Unteruhldingen takes me back to the Stone and 
Bronze Ages. About 3,000 years ago, the first 
settlers of the region lived in houses built on top 
of poles in water and fished, farmed, and cast 
bronze. A special testament to civilization, this 
settlement was rebuilt according to its original 
layout. The museum gives me answers, among 
others, to what people living in these lake hous-
es looked like, what they did, what they ate or 
drank, or their community's social order.

Today’s route ends in history as I’m leaving 
prehistory behind and entering the Middle 
Ages in Meersburg. It’s very impressive that 
this town preserved its historical heritage 
without coming to any harm during World 
War II. The story goes that Switzerland, which 
did not partake in the war, received informa-
tion enabling residents to turn off their lights 
before air raids. Thanks to the advantage of 
close borders, news traveled to Meersburg and 
it was able to save these impressive buildings 

Botanik tutkunları 
Mainau Adası'nda 

kendini kaybedecek.

Botany enthusiasts will 
be on cloud nine on 

Mainau Island.

1

2
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Karşılıklı duran aslan 
heykeli ve deniz feneri, 
Lindau Adası'nın 
sembolleri olmuş. 
The neighboring lion 
statue and lighthouse 
have become symbols of 
Lindau Island.

1- Konstanz Gölü'ne 
tepeden bakmak 
isteyenler için 
teleferiğe binmek iyi 
bir fikir.  
Taking the cable car is a 
good idea if you wish to 
have a bird's-eye view of 
Lake Constance.

2- Avrupa'nın her 
yerinden turistlerin 
akın ettiği Bregenz 
Festivali, bu yıl 17 
Temmuz - 18 Ağustos 
tarihleri arasında 
düzenlenecek. 
Frequented by tourists 
from all across Europe, 
Bregenz Festival will 
take place between 
July 7 and August 18 
this year.

1 2

Meersburg halkı da bu duyumu almış ve böylece 
etkileyici binalar, yarı ahşap cepheleriyle o günler-
de hasara uğramadığı gibi bugüne kadar da ayakta 
kalabilmiş. Dolambaçlı dar sokakların arasından 
geçtikten sonra yükseklere tünemiş Yeni Saray’ın 
(Neues Schloss) Barok esintili bahçesinde güzel bir 
kahve ve elmalı turtayı hak ettim. Meersburg’un 
tamamına hükmeden sarayda kendimi 1700’lerde, 
prens piskoposların misafirleri gibi hissediyorum. 

Konstanz Gölü kıyısında hemen her noktada bir 
liman, limanlar arasında mekik dokuyan feribotlar 
var. Bunlardan biriyle gölün en büyük şehri Kons-
tanz’a geçiyorum. Önce SEA LIFE’taki denizatları, 
deniz kaplumbağaları, palyaço balıkları ve pirana-
larla randevum var. Bu akvaryum çocukların su altı 
dünyasını keşfetmeleri için hazırlanmış olsa da 
ebeveynler de en az çocuklar kadar keyif alıyor. 

Konstanz’ın eski şehir bölümü, masaları so-
kaklara taşınmış kafe ve restoranları, Arnavut 
kaldırımları üzerinde tıkırtılar çıkararak ilerleyen 
bisikletleri ve renkli vitrinlere sahip dükkânlarıyla 
çok hareketli. Gözüme kestirdiğim restoranlardan 
birinde bölgenin yerel makarnası käsespätzle ve 
tatlı olarak da vişneli käse kirsch söylüyorum. 

Sırada benim gibi bahçe ve çiçek tutkunlarının 
kendini kaybedeceği çiçek adası Mainau var. Dev 
bir botanik bahçesine benzeyen bu adada yılın her 
mevsimi bir güzellikle karşılaşıyorsunuz, ancak 
adanın “çiçek yılı”, mart ayında mistik görünüm-
lü orkidelerin sergilenmesiyle başlıyor. Ardından 
baharın gelişiyle lâleler ve nergisler açıyor, yazın 
güller ayartıcı kokularıyla ziyaretçilerin başını 

and their semi-wooden façades without any 
harm. After strolling around its winding, narrow 
streets, I treat myself to a nice cup of coffee and 
apple pie in the Baroque-inspired garden of New 
Palace (Neues Schloss) perched on a high loca-
tion. Overlooking the entirety of Meersburg, the 
palace makes me feel like a guest of prince-patri-
archs in the 1700s.

Almost every corner of Lake Constance has a 
harbor and ferries that shuttle between them. I 
take one of the ferries to Constance, the biggest 
city around the lake. First, I have a date with 
seahorses, sea turtles, clown fish, and piranhas 
at SEA LIFE. Though the aquarium aims to en-
able kids to explore underwater life, parents also 
seem to enjoy it just as much.

The Old Town of Constance has an energetic 
atmosphere with its cafés and restaurants with 
tables overflowing into the streets, cyclists mak-
ing little noise on its cobblestoned streets, and 
stores with colorful showcases. I pick one of the 
restaurants to try the local pasta käsespätzle and 
cherry käse kirsch as dessert.

Next is Mainau, an island of flowers which 
can make a garden and flower enthusiast like 
me dizzy. Resembling a giant botanical garden, 
this island offers a different kind of beauty in ev-
ery season but its “flower year” begins in March 
with the display of mystical orchids. Then comes 
spring with tulips and daffodils, summer with 
the captivating scent of roses, and fall with dahl-
ias creating rainbows with bright colors on earth.

döndürüyor ve yaz sonunda yıldız çiçekleri parlak 
renkleriyle yeryüzünde bir gökkuşağı oluşturuyor. 

Gezimin son gününde, yine göl üzerindeki bir 
başka ada olan Lindau’dayım.  İsmini adanın her 
yerini kaplayan mis kokulu ıhlamur ağaçlarından 
(linde) alan Lindau, Konstanz Gölü’nün Bavyera 
eyaletine bağlı tek noktası. Bavyera’nın sembolü 
aslan, gelenleri görkemli bir heykel formunda  kar-
şılıyor. Ada küçük, ama modern bir kongre merke-
zinden süreli sergilerin düzenlendiği sanat müze-
sine ihtiyaç duyulan her şey mevcut. Anakarayla 
ada arasında bağlantıyı sağlayan sempatik kırmızı 
bir tren bile var! Sakin ama hayattan keyif almayı 
çok iyi bilenlerin yaşadığı, ütopik bir yerdeyim. 

İnsan Konstanz Gölü’nde ne kadar kısa mesafe-
ler kat ederek ne çok farklı yer görebildiğine şaşı-
rıyor. Lindau’dan 20 dakikalık bir araba yolculuğu 
sonunda kendimi başka bir ülkede buluyorum. 
Avusturya’nın en batısındaki Bregenz şehri, geri-
sinde Alpler, ormanlar ve önünde göl ile muhteşem 
bir doğa potpurisi sunuyor. Biraz dağ havası almak 
üzere pfänderbahn’a, yani teleferiğe biniyorum 
ve altı dakika sonra kendimi deniz seviyesinden 
1064 metre yukarıda; Pfänder Dağı’nın tepesinde 
buluyorum. Bir yanda dağ keçileri, yaban domuz-
ları, yaban koyunları ve geyiklerle dolu bir doğa re-
zervi; diğer yanda yüzlerce Alp zirvesi ve önümde 
Konstanz Gölü’nün panoramik manzarası zihnimi 
dinginleştiriyor. Hem her şeyden uzak hem de her 
şeyin ortasındayım şu an; işte Konstanz Gölü’nün 
bana hissettirdikleri… Bunlar ve daha nicesi!

On the last day of  my trip, I visit Lindau, 
another island in the lake. Named after the 
fragrant linden trees covering its every inch, 
Lindau is the only place on Lake Constance 
which is a part of Bavaria. The glamorous statue 
of a lion, the state’s symbol, welcomes visitors. 
It’s a small island but it has everything from a 
modern congress hall to an art museum that 
displays temporary exhibitions. It even has a 
cute red train as a link to the mainland! It’s a 
calm but utopic place inhabited by people who 
like the quiet but also know how to enjoy life.

One cannot help but be surprised with how 
many different places s/he can see in small dis-
tances around Lake Constance. After a 20-min-
ute car ride from Lindau, I find myself in another 
country. The city of Bregenz in the westernmost 
point of Austria offers a magnificent medley of 
nature with the Alps and forests in the back-
ground and the lake in front. To breathe in the 
mountain air, I take the cable car (pfänderbahn) 
and, six minutes later, I find myself on the sum-
mit of Mount Pfänder at 1,064 meters above sea 
level. I feel calmness take over my mind with a 
nature reserve of mountain goats, wild boars, 
wild sheep, and deer on one side; hundreds of 
Alpine peaks on the other; and the panoramic 
view of Lake Constance in front. I’m both far 
from everything and at the center of everything. 
This is how Lake Constance makes me feel. This 
and much more!
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