
GezGinlerin her daim Gözdesi amsterdam, şaşırtıcı, 
etkileyici ve heyecan verici bir şehir.

A PERENNIAL TRAVELERS’ FAVORITE, AmSTERdAm IS 
A FAScINATINg, INSPIRINg, ANd ExcITINg cITy.

AVRUPA’NIN 
EN İYİLERİNDEN BİRİ

AMSTERDAM; 
ONE OF EUROPE’S FINEST
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amsterdam’ın çatıları pencereli 17. yüz-
yıldan kalma tuğla evler ve köprülerle süslü çok sa-
yıda kanalını gezerken, insan bu kanalların turistleri 

hayran bırakmak için inşa edildiğini düşünmeden edemiyor. 
Ama Aldanmayın! Bu kanallar, Amstel Nehri’nin ağzında-
ki sazlık alanda kurulan şehri selden koruyan karmaşık kontrol 
sisteminin bir parçası. 
Amsterdam’ı ziyaret etmek için 2013’ten daha iyi bir yıl dü-
şünülemez... Bu yıl, büyük kanalların inşasının tamamlanışı-
nın 400. yıldönümü; UNESCO kanallar bölgesini 2010 yılın-
da Dünya Mirası ilan etmişti. Rembrandt, Vermeer ve Hals gibi 
büyük Hollandalı ustaların “Gece Gözcüsü” veya “Süt Boşaltan 
Kadın” gibi şaheserlerine ev sahipliği yapan ülkenin en büyük 
müzesi Rijksmuseum, neredeyse 10 yıllık uzun bir renovas-
yon sürecinin ardından nisan ortasında yeniden açıldı. Stedelijk 
modern sanat müzesinde ise parlak ana renkleri kullandığı so-
yut geometrik tablolarıyla öne çıkan Mondrian gibi Hollandalı 
sanatçıların eserleri sergileniyor. Yıldız gözlem evi Observatori-
um 200 yıldır ilk kez halkın ziyaretine açıldı ve kentin tanınmış 
Concertgebouw senfoni orkestrası da 125. yıldönümünü kut-
luyor. Oteller özel paket programlar uyguluyor ve bazı res-
toranlarda ise 17. yüzyıl tariflerine dayanan menüler ser-
vis ediliyor. 

WALkINg ALONg AmSTERdAm’S mANy cANALS, lined 
by handsome 17th-century brick houses with gabled roofs 
and topped by arched bridges, it’s tempting to assume the 
canals were built to delight tourists. Don’t be fooled. The 
canals were built as part of a complex flood control system.
There’s no better year to visit Amsterdam than 2013. This 
year is the four-hundredth anniversary of the excavation 
of the major canals that ring the city, and UNESCO named 
the canal district a World Heritage site in 2010. The Rijks-
museum—the country’s biggest museum, housing mas-
terpieces by Dutch artists Rembrandt, Vermeer, and Hals 
like “The Night Watch” and “The Kitchen Maid”—reopens 
in mid-April after an almost decade-long renovation. The 
Van Gogh Museum reopened in May. The Stedelijk modern 
art museum features Dutch artists like Mondrian, who is 
known for his abstract geometric paintings in bright pri-
mary colors. 
The Observatorium, a stargazing observatory, opens to 
the public for the first time in two centuries, and the city’s 
renowned Concertgebouw symphony orchestra celebrates 
its 125th anniversary. Hotels are offering special packages, 
and some restaurants are offering menus based on 17th-
century recipes.

Amsterdam

2013, Amsterdam’ın 
büyük kanalların 
inşasının 
tamamlanışının 
400. yıldönümü.

2013 is the four-
hundredth 

anniversary of the 
excavation of the 

major canals that 
ring the city, 
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amsterdam rehberi
ne zaman Gitmeli?
Bu kenti ziyaret etmenin en iyi zamanı ilkbahar 
veya sonbahar; yazları genellikle çok kalabalık ve 
yağmurlu oluyor. Mayıs’tan Ağustos ayına kadar 
hava sıcaklığı ortalama 150 C civarında gerçekleşiyor. 

nerede kalmalı?
Hotel Ambassade
Herengracht kanalı üzerinde zengin tüccarlara ait 
17 ve 18. yüzyıldan kalma evlerden dönüştürülen bu 
lüks otel -76 ülkenin yazarlarından 3 binden fazla 
kitaba sahip- bir kütüphane ile 20. yüzyıl Avrupa 
sanatı ve Amsterdam İzlenimcileri’nin eserlerine ev 
sahipliği yapıyor. www.ambassade-hotel.nl

Hotel de L’Europe
1896 tarihli bu büyük lüks otelinin yeni açılan 
Hollandalı Ustalar bölümünde, orijinalleri 
Rijksmuseum’da sergilenen şaheserlerden alınan 
detay kopyalarının sergilendiği 23 süit bulunuyor. 
www.leurope.nl

Conservatorium
İtalyan mimar Piero Lissoni imzalı etkileyici 
avlusuyla bu şık otel, Museumplein’in tam karşısında 
bulunan 1897 tarihli eski konservatuar binasından 
dönüştürülerek 2011 yılında hizmete girdi. 
www.conservatoriumhotel.com

nerede yemeli?
Vinkeles
Keizersgracht kanalı üzerindeki The Dylan otelinin 
Michelin yıldızlı restoranı. 

Bordewijk
Yerel halkın gözdelerinden biri olan mekanda 
Hollanda ev yemekleri ve Fransız mutfağının 
örnekleri servis ediliyor. 

Restaurant Long Pura
Endonezya “rijsttafel” (pirinç masası) restoranında 
çok acıdan tatlıya çok sayıda meze seçeneği küçük 
tabaklarda servis ediliyor. 

mağazalar
Hester van Eegen
Kadın ve erkekler için her biri tek üretilen, canlı 
renklerde deri ayakkabılar, cüzdanlar ve çantalar.

Droog
Ünlü Hollandalı tasarımcılardan son moda modern 
mobilya ve ürünlerin yanı sıra sergiler ve çeşitli 
etkinlikler sunuyor.

AMSTERDAM GUIDE

WHEn To Go
Spring and fall are the best times to visit; summer is crowded and often rainy. 
From May to August the temperature averages 15°C. 

WHERE To STAy
Hotel Ambassade
Luxury hotel in 17th- and 18th-century merchants’ houses on Herengracht ca-
nal, filled with books—over three thousand by authors from seventy-six coun-
tries—and art, both 20th century European and Amsterdam impressionist. 
www.ambassade-hotel.nl
 
Hotel de L‘Europe
Grand luxury hotel built in 1896, whose new Dutch Masters wing features 
twenty-three suites, each with a copy of a detail from a Rijksmuseum paint-
ing. www.leurope.nl

conservatorium
Sleek luxury hotel with soaring central atrium by Italian architect Piero Lis-
soni, opened in 2011 in a former 1897 music conservatory across from Mu-
seumplein. 
www.conservatoriumhotel.com

WHERE To EAT
Vinkeles
Michelin-star restaurant in The Dylan hotel on Keizersgracht.

Bordewijk
Homey Dutch and French food in this local favorite. 

Restaurant Long Pura
Indonesian rijsttafel (“rice table”) whose many small plates range from spicy 
to sweet.

SHoPS
Hester van Eeghen
Unique and colorful leather shoes, wallets, and bags for men and women.

droog
Fashionable contemporary furniture and products by Dutch designers such 
as Marcel Wanders, plus exhibits and events.

HERKES İÇİN BİR ŞEHİR
Yedi binden fazla yapısıyla Avrupa’nın en büyük tarihi şehir mer-
kezine sahip olan Amsterdam’ın en büyülü halini görmek için 
kanalları gece vakti, binlerce ışıkla aydınlatıldığı zaman gezmeli-
siniz. Kusursuz bir toplu taşıma sistemine sahip şehir, yürümeye 
çok elverişli ve bir milyonun üzerinde bisikletli var. Ama mutlaka 
tekne turlarına da katılmalısınız. Kentin üç ana kanalı olan Prin-
sengracht (Prens), Keizersgracht (Kral) ve Herengracht (Beyefen-
diler) üzerinde zengin tüccarlara ait konakların önünden geçer-
ken Amsterdam’ın 17. yüzyıldaki altın çağını gözünüzde canlan-
dırabilirsiniz. Altın çağında Amsterdam dünyanın en kalabalık li-
man kentlerinden biri, Hollanda İmparatorluğu’nun başkentiydi. 
Kente yurt dışından insan yapımı veya doğal egzotik ürünler ya-
ğıyordu. Hollanda’nın simge çiçeği olan lale aslında 1593 yılın-
da Osmanlı İmparatorluğu’ndan getirilmişti ve o kadar çok sevil-
mişti ki o tarihten itibaren bu çiçeğin alınması ve yeni türlerinin 
yetiştirilmesi için çok para harcanmıştı. 
Fransız matematikçi Rene Descartes 1631 yılında, “İnsanın iste-
yebileceği bütün ürünler ve ilginç şeyler dünyanın neresinde bu 
şehirdeki kadar kolay ve bol bulunabilir?” demişti. Bu zenginlik 
dönemi aynı zamanda sanatın da altın çağıydı. Hollandalı usta-
lar, asilzadelerden köylülere kadar çok sayıda insanı ev veya çift-
lik ortamında, son derece gerçekçi ve ışık ve gölge kontrastla-

A CITy FoR EVERyBoDy
You’ll want to be by the canals at night—when they are 
beautifully illuminated by thousands of lights—to see Am-
sterdam, which has Europe’s biggest historic center with 
over seven thousand buildings, at its most magical. The 
city is very walkable, with excellent public transit and over 1 
million bicycles. But at night, take a boat ride. As you glide 
past grand houses once owned by wealthy merchants on 
three major canals—the Prinsengracht (Prince’s Canal), 
Keizersgracht (King’s Canal) and Herengracht (Gentleman’s 
Canal)—ponder Amsterdam’s golden age, the 17th century. 
In its golden age, Amsterdam was one of the world’s busi-
est seaports and the capital of the Dutch empire. Exotic 
items from overseas, both artificial and natural, flooded 
the city. Tulips, the iconic flower of the Netherlands, were 
actually brought from Turkey in 1593, and they became so 
popular that people spent grand sums of money to buy 
them and grow new species.
“What place on earth could one choose where all the com-
modities and all the curiosities one could wish for were as 
easy to find as in this city?” said the French mathematician 
Rene Descartes of Amsterdam in 1631. This age of prosper-
ity was also a golden age of art. The Dutch masters painted 

Rembrandt, Vermeer ve 
Hals gibi büyük Hollandalı 
ustaların şaheserlerini 
Rijksmuseum’da 
görebilirsiniz.

you can see 
masterpieces by dutch 

artists rembrandt, 
vermeer and hals at 

the rijksmuseum, the 
country’s biggest 

museum.
Amsterdam
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SaBiha Gökçen 
Seferleri 
Başlıyor
Artık Türk Hava Yolları 
yolcuları İstanbul Sabiha 
Gökçen Havaalanı’ndan 
günde 1 sefer, Ankara 
Esenboğa Havalimanı’ndan 
haftada 3 sefer, Atatürk 
Havalimanı’ndan ise günde 
4 sefer ile Amsterdam’a 
uçabiliyor. Amsterdam, 
İstanbul üzerinden yapılan 
uçuşlarda; Orta Doğu, 
Afrika, CIS ülkeleri, 
Uzak Doğu ve Asya’daki 
destinasyonlara bir bağlantı 
noktası hizmeti veriyor.

SAbihA Gökçen 
FliGhtS beGin
Turkish Airlines 
passengers may now 
fly to Amsterdam with 
one flight per day 
from Istanbul Sabiha 
Gökçen Airport, thrice 
weekly from Ankara 
Esenboğa Airport, 
and four times daily 
from Istanbul Atatürk 
Airport. Amsterdam–
Istanbul flights serve as 
connections to countries 
in the Middle East, 
Africa, Asia, and the CIS 
countries.

rı sayesinde sanki tenleri ışıldar gibi resmeden- portreler çizdi-
ler. Ressamlar, Avrupa’da yaygın olan dini temalardan farklı ola-
rak çiçek, yiyecek ve sıradan ev eşyalarını konu alan natürmort-
lar yaptılar. 
Kanal kıyısındaki evlerin içlerini merak ediyorsanız, 17. ve 18. 
yüzyıl kanal evlerinden dönüştürülen Ambassade Oteli’nde kal-
malısınız. Burada, aralarında Türk yazar Orhan Pamuk da dâhil 
otelde daha önce kalan yazar konukların imzaladığı kitaplardan 
oluşan üç bin eserlik bir kütüphane yer alıyor. Hollanda Doğu 
Hindistan Şirketi’nin kurucularından bir aileye ait, 1672 yılından 
kalma, antika objeler ve sanat eserleriyle dolu bir konak olan Van 
Loon Müzesi’ni veya temalara göre döşenmiş odaları arasında 
Çin Odası bile bulunan Geelvinck Müzesi’ni de gezebilirsiniz. 

“TASARIM” ALIŞVERİŞİ İÇİN 
HARİKA BİR YER
Hollandalılar, pratik nesnelerin şık sunumları konusunda uz-
manlaştıkları için Amsterdam’ın; mobilya, ürün tasarımla-
rı ve mimaride yeni trendleri belirleyen bir başkent olması şa-
şırtıcı değil. Hatta sıradan ev eşyalarının sıradanlığın çok uza-
ğında, şaşırtıcı ve sıra dışı objelere dönüştüğü yeni bir altın ça-
ğın başlamakta olduğunu söylemek bile mümkün. Eserleri ara-
sında halatla yaptığı “düğümlü koltuk”, dünyaca ünlü havayol-

portraits of people from noblemen to peasants—so realistic, 
exquisitely detailed and with dramatic contrasts of light 
and shadow that their flesh seems to glow from within—and 
domestic and farm scenes, and still lifes of flowers, food 
and humble household objects instead of religious subjects, 
as was common in Europe at the time. 
If you’re tempted to enter a canal house, stay at the Am-
bassade Hotel, converted from 17th- and 18th-century canal 
houses, whose library of over three thousand books include 
many signed by writers who stayed there, including Turk-
ish Nobel Prize winner Orhan Pamuk. Tour the Museum 
Van Loon, a 1672 mansion filled with antiques and art, still 
owned by the family who cofounded the Dutch East In-
dia Company, and the Museum Geelvinck, whose themed 
rooms include a Chinese room.

GREAT PLACE To SHoP FoR “DESIGn”
Because the Dutch excel at making practical things that 
are beautiful as well, it’s no surprise Amsterdam is a capital 
of trendsetting furniture, product design, and architecture. 
One could even say a new golden age is under way, where 
ordinary household objects are transformed into things that 
aren’t ordinary at all but whimsical and unusual. 

Amsterdam’da sıradan 
ev eşyalarının şaşırtıcı 
ve olağanüstü objelere 
dönüştüğü yeni bir altın 
çağ başlamakta.

one could even say 
that a new golden 

age is under way, one 
in which ordinary 

household objects 
are transformed into 
extraordinary things.Amsterdam
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ları için tasarladığı sofra takımları ve tığ işinden yapılma masa-
lar bulunan Marcel Wanders gibi dünyaca tanınmış tasarımcı-
ları bir araya getiren tasarım kolektifini de içinde bulunduran 
Droog’da alışveriş yapabilirsiniz. Kolektifin 17. yüzyıldan kal-
ma binası, kentin Orta Çağı yansıtan kent merkezindeki konu-
muyla, Amsterdam’ın kalbindeki ikilemi vurguluyor. 17. yüzyıl 
kanal bölgesinde yer alan bir başka dükkân olan Frozen Foun-
tain kendine özgü ve çoğu zaman da basbayağı tuhaf görünüm-
lü modern tekstil, mobilya, porselen ve mutfak eşyaları satıyor. 
Büyük kanalları birbirine bağlayan dar Arnavut kaldırımı so-
kaklardan oluşan Dokuz Küçük Sokak ya da Negen Straat-
jes adı verilen bölgede gezinmek ve alışveriş yapmak da ha-
rika. Antikalara meraklıysanız Spiegelkwartier bölgesine git-
melisiniz. Tasarımcı markalardan hoşlanıyorsanız P.C. Hoofs-
traat caddesinde, Amsterdam’ın üç büyük müzesinin bulun-
duğu Museumplein civarında, Cartier, Gucci, Hugo Boss ve 
Doce&Gabbana gibi mağazaları bulabilirsiniz. 
Amsterdam kendini yeniden oluşturmaya devam ediyor. Kentin 
kanal evlerine getirdiği en modern yorumu görmek için, liman 
civarındaki IJburg bölgesinin fütüristik “yüzen evler”ine gitme-
lisiniz. Kentte inşaat yapacak arazi darlığı nedeniyle bu bölge-
de bulunan yaklaşık 100 ev yüzen beton platformlardan oluşan 
yapay adalar üzerine inşa edilmiş.

At Droog, a design collective whose world-famous design-
ers include Marcel Wanders, known for his “knotted chair,” 
an armchair made of knots of rope around a carbon core, 
his tableware for world famous airlines and his tables 
crafted from crocheted fabric, you can shop. Its location 
in a 17th century building in the old medieval center un-
derscores the paradox that is at the heart of Amsterdam. 
Another shop, Frozen Fountain, in the 17th-century canal 
district, sells one-of-a-kind, often downright odd, contem-
porary textiles, furniture, porcelain, and kitchenware. 
A great place to stroll and shop is the Nine Little Streets 
area, or Negen Straatjes, a district of narrow cobblestone 
lanes linking the big canals. If you prefer antiques, head 
for the Spiegelkwartier district. Fancy designer brands like 
Cartier, Gucci, Hugo Boss and Dolce & Gabbana line three 
blocks of P.C. Hoofstraat, near Museumplein, the street 
where three major museums are clustered.
Amsterdam keeps reinventing itself. To see the canal 
house, at its most modern, check out the futuristic “float-
ing houses” in the IJburg district near docks. Almost one 
hundred houses here were built on floating concrete plat-
forms instead of foundations, and artificial islands were 
created due to the scarcity of real estate.

Kanal evlerinin modern 
yüzünü görmek için, 
liman civarındaki IJburg 
bölgesinin fütüristik “yüzen 
evler”ine gitmelisiniz.

to see the most 
modern version of 
the canal houses, 
see the futuristic 

“floating houses” in 
the ijburg district 

near the city’s docks. Amsterdam
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