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En'lerin São Paulo’su
Superlative São Paulo
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Karnaval eğlencesinin yaza vedasıyla birlikte Güney Amerika’nın en 
büyük şehri São Paulo saçlarındaki simleri döker ve yeni yıla başlamak 

için kolları sıvar. Şehrin 20 milyon sakininin birçoğu gibi ben de 
burada doğmadım ama burayı sekiz yıldır evim gibi gördüm.

I t’s only when the debauchery of Carnaval brings the summer to a close that 
São Paulo, South America’s largest city, shakes the glitter from its hair and 
knuckles down to start the year. I, like the majority of the city’s 20 million 

residents, wasn’t born here, but have called it home for eight years.

BREZİLYA • BRAZIL 

Başkent  •  Capital
Brasília • Brasília

Resmî dil • Official language
Portekizce • Portuguese

Yüzölçümü • Area
8.515.767 km²  •  3.287.597 mi2

Nüfus • Population
206 milyon 440 bin 850 •  206,440,850
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São Paulo genelde aktarma uçuşların ara dura-
ğı ya da iş gezilerinde kısa süreliğine uğranı-
lacak bir şehir olarak göz ardı edilir. Hâlbuki 

biraz maceraperestlik ve ufak bir planlama yapıl-
dığında tadı damaklarda kalacak eşsiz bir cazibesi 
vardır kentin.

Müteveffa mimar Oscar Niemeyer’in modern 
ikonu Copan binasında bir kafe var; Café Floresta. 
Burası başlangıç noktanız olsun. Güzel bir espres-
sodan sonra şehre dalabilirsiniz. Yoğunluğuyla 
göze çarpan şehir merkezinde birçok mekân, yerel 
tarihin izlerini de günümüze taşıyor: Şehrin bale 
topluluğuna ve senfoni orkestrasına ev sahipliği 
yapan Theatro Municipal ve nefes kesici bir te-
ras manzarasına sahip olan, şehrin ilk gökdeleni 
Edifíco Martinelli bunlardan yalnızca ikisi. Bunlar 
ve yakınlarındaki XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl 
başından kalma diğer binalar, devletin kahve ihra-
catından ve daha sonra São Paulo’nun sanayileş-
me döneminde kazanılan gelirle inşa edilmiş.

São Bento Manastırı’ndan başlayıp Bovespa 
borsasına ve Anhangabaú Vadisi’ne; oradan da 
Praça de Repùblica’ya uzanan yolda takım elbise-
li profesyonellerden sokak satıcılarına türlü türlü 
insanla karşılaşırsınız. Akşam yemeği 1930’lar-
dan kalma Edifíco Esther’in çatısındaki bistroda; 
Esther Rooftop’da yenmeli. Mutfakta şef Olivier 
Anquier var. Ardından Praça de República’daki 
Jazz B’de bir performansı dinlemek, ilk gün için 
harika bir final olur. 

São Paulo’da bir günü Avenida Paulista’ya ayır-
mak gerekir. 1891 yılında yapılan uzun ve sekiz şe-
ritlik bu bulvar, şehrin parlak geçmişini keşfetmek 
için harika bir yer. Gökdelenler ve telekomünikas-
yon binaları yapılmadan çok önce burası kahve 
baronlarının kolonyal mimari tarzındaki yalılarıy-
la doluydu. Gezintiye dört adet kırmızı beton sü-

Often overlooked as a layover en route else-
where, or a place to jet in and straight back 
out for business, São Paulo has a unique 

charm that, given a sense of adventure and a little bit  
of planning, will leave first-time visitors with a thirst 
for more.

Start the week with an espresso at the counter  
of Café Floresta, on the ground floor of the late ar-
chitect Oscar Niemeyer’s Modernist icon, the Copan 
Building. It’s here, amongst the hustle and bustle 
of Centro, that remnants of the city’s history can 
still be seen, from the Theatro Municipal – home to 
the city’s ballet company and symphony orchestra –  
to the city’s first skyscraper, the Edifício Martinelli, 
and its rooftop view. These, and other late 19th and 
early 20th-century buildings nearby, were built on the 
enormous riches from the state’s coffee boom, and 
subsequent industrialization that transformed São 
Paulo from a sleepy trading town into the economic 
powerhouse that it is today. 

Rub shoulders with everyone from suits and street 
vendors as you navigate on foot from São Bento 
Monastery, past the Bovespa stock exchange, and 
across Anhangabaú valley to Praça da República. Fin-
ish the day with an early dinner at Esther Rooftop,  
a bistro recently opened by TV chef Olivier Anquier 
on the roof of the 1930s Edifício Esther, followed by 
jazz across Praça da República at Jazz B. 

Another glimpse of the city’s glory days can be 
found on Avenida Paulista, a long, eight-lane thor-
oughfare that was built in 1891, and was once flanked 
by the colonial mansions of coffee barons before 
the skyscrapers and telecoms towers took over. 
Start at MASP, the São Paulo Art Museum, with its  

1- Gapolo Hari 
restoran sadece öğle 
yemeğinde servis 
veriyor. Hint yemekleri 
ya da vejetaryen 
mutfak arayanlar için 
harika bir adres. 
Gapolo Hari only serves 
lunch. It's a perfect 
place for those looking 
for Indian or vegetarian 
dishes.

2- Vila das Rosas 
restoranda yerel 
tatlarla hazırlanan 
değişik meyve sularının 
tadına bakmayı ihmal 
etmeyin.
Don't forget to try the fruit 
juices prepared with local 
ingredients at Vila das 
Rosas.

1

2

2

1

1,3- Beco da Batman 
semti, renkli grafitile-
riyle turistlerin en uğrak 
noktalarından biri.
The district of Beco da 
Batman is one of the 
most popular locations 
in the city with colorful 
graffitis.

2 - Şehirdeki en leziz 
balıkları yiyebileceğiniz 
adreslerden biri Tanit.
Tanit offers some of the 
most delicious fish in 
town. 

4- Liberdad semti, Ja-
ponların kendi ülkeleri 
dışında en yoğun olarak 
yaşadığı yer.
Liberdad has the most 
Japanese population 
outside their homeland.
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tun üzerine asılı ve devasa cam gövdeli São Paulo  
Sanat Müzesi’nden (MASP) başlayın. Bir müze-
den çok daha fazlası olan MASP, şehir dokusunun 
önemli parçalarından ve bulvarı arşınlayan he-
men her gösterinin de başlangıç noktası. MASP’ın 
zemin katındaki büfe restoran Uni’de enerji top-
ladıktan sonra yolun karşısındaki Parque Tria-
non’un gölgeliğinde ufak bir mola verin. Parkta 
koruma altına alınan ağaçlar bir zamanlar Brezil-
ya kıyı şeridinin neredeyse tamamını kaplayan At-
lantik ormanının küçük bir kısmını oluşturuyor.

Paulista’da sokak sanatçıları, gazete büfeleri 
ve aheste aheste yürüyen ofis çalışanları arasında 
gezinirken Itaú Cultural’da Brezilya sanat eserleri 
koleksiyonuna göz atmayı ya da temmuz ayında 
yeni binasına taşınacak Instituto Moreira Salles’in 
arşivindeki kapsamlı fotoğraf sergisini gezmeyi 
unutmayın. Biraz mola vermek gerekirse Dünya-
nın En İyi 50 Restoranı listelerinde sık görülen 
D.O.M.’un sahibi yıldız şef Alex Atala’nın sahiple-
rinden biri olduğu Riviera’nın kıvrımlı tezgâhında 
veya Maksoud Plaza’daki Frank’te serinletici içe-
cekler var. 

Biraz da kendi mahallemden söz edeyim. Beco 
do Batman’de (Batman Sokağı) başlayacak bir tur-
la Vila Madalena’yı yürüyerek keşfedin. Batman’s 
Alley grafiti meraklıları için bulunmaz nimettir,  
selfie çekmek için diğer gruplarla köşe kapmaca 
oynamanız gerekebilir. Sokak boyunca birçok bu-
tik, atölye ve galeri göreceksiniz. Lá da Venda’da 
rüstik bir öğle yemeğinin ardından kafe sahibinin 

hulking glass body suspended from four red con-
crete columns. More than just a museum, MASP  
is part of the city skyline, and the muster point for 
almost every demonstration that marches down the 
avenue. Refuel at MASP’s basement buffet restau-
rant, Uni, and then sit down in the shade to digest in 
Parque Trianon, across the road – a small, protected 
patch of the Atlantic forest that once covered most of 
Brazil’s coastline. 

Side step buskers, newsstands and ambling office 
workers as you wander along “paulista,” as it’s known, 
browsing the Itaú bank’s collection of Brazilian art 
at Itaú Cultural, or the extensive photography from 
the Instituto Moreira Salles archive, which will be on 
display once again when the museum moves into its 
brand-new, seven-storey digs in July.

Rest your legs at the end of the day at the mean-
dering counter of Riviera, part-owned by superstar 
chef Alex Atala (whose nearby restaurant D.O.M.  
is a regular on the World’s 50 Best Restaurants list)  
or go with top gallerist Maria Baró’s tip and enjoy a re-
freshing drink at Frank in the Maksoud Plaza.

Let me talk about my home patch. Take Beco  
do Batman (Batman’s Alley) as your starting point 
to explore Vila Madalena on foot. Batman’s Alley is  
a mecca for graffiti spotters, and you’ll be jostling for 
space with groups snapping selfies. Follow the alley 

1- 92'şer metrelik 
iki kulesiyle dikkat 
çeken São Paolo 
Katedrali, şehrin en 
çok fotoğraflanan 
yapılarından biri.
Standing out with twin 
towers of 92 meters, São 
Paulo Cathedral is one of 
the most photographed 
landmarks in the city.

2 - Vila Madalena 
Meydanı, sambanın 
enerjik ritmine 
kendinizi kaptırcağınız 
canlı performanslara 
sahne oluyor. 
Vila Madalena Square 
hosts live samba 
performances where 
you'll surrender yourself 
to the energetic rhythm.

3- Vila das Rosas, São Paolo'daki 
en iyi vejetaryen restoranlardan 
biri.
Vila das Rosas is one of the best 
vegetarian restaurants in the city.

4- Gophala Madava restoran,  
İtalyan ve Hint yemeği 
seçeneklerinde oldukça iddalı. 
Gophala Madava is assertive in Italian 
and Indian cuisines.
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pişirdiği fubá (mısır keki) ve guava kekini deneyin. 
Gece saatlerinde capcanlı bir havaya bürünen Vila  
Madalena canlı samba ve chorinho performansı 
sunan mekânlarla ve sokaklara akın eden genç ve 
enerjik insanlarla dolu.

Galerilerden söz etmişken moda ve tasarıma 
yani para harcanacak yerlere de değinelim…  São 
Paulo özel sipariş odaklı çalışan sayısız lüks alış-
veriş merkeziyle Brezilya’da uğrayabileceğiniz en 
doğru şehir. Ama ilginç bir alışveriş alternatifi ara-
yanlara şık Jardins bölgesinin yemyeşil sokakları-
nı öneririm. Etrafta dolaşan zengin ve ünlü şehir 
sakinlerini izlemek buranın cazibesinin bir parça-
sı. Oscar Freire Caddesi’nin üzerinde ve çevresin-
de bulunan sokaklardaki butikler arasında Maria 
Bonita ve Giuliana Romanno, mimari kesimleri 
nedeniyle en sevdiklerim arasında. Rahat ayakka-
bılar içinse Havaianas şubesini ve Melissa’yı tav-
siye ederim. Enfes bir kahve deneyimi için Santo 
Grão’ya, tapas ve taptaze balıklar içinse Tanit’e 
uğrayın. 

Eğer hafta sonu da São Paulo’da kalacaksanız 
şehir halkının peşine takılmanızda fayda var; 
insanlar yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, kay-
kay kaymak ya da yalnızca güneşin tadını çıkar-
mak için şehir merkezindeki en büyük yeşil alan 
Parque do Ibirapuera’ya akın ediyor. Şehrin ku-
ruluşunun 400’üncü yılı vesilesiyle 1954 yılında 
açılan park, Oscar Niemeyer’in tasarladığı birkaç 
sanat müzesine ev sahipliği yaptığı için kültürün 
de nabzını tutuyor. Ünlü sanatçı Leda Catunda’ya 
göre kültürde yükseliş dönemi geldi ve çağdaş sa-
nat müzesi MAC bunun ilk örneklerinden. MAC 

through to some of the neighborhood’s many bou-
tiques, ateliers and art galleries, stopping at Lá da 
Venda for a country-style lunch followed by a slice of 
owner Heloisa’s fubá (cornmeal) and guava cake. By 
night, Vila Madalena turns into a hotspot, with ven-
ues playing live samba and chorinho, and a young, 
lively crowd spilling out into the street.  

When it comes to fashion and design, and spend-
ing big bucks, São Paulo paves the way in Brazil, with 
numerous top-end shopping malls vying for custom-
ers. A more interesting alternative for a shopping 
spree, however, are the leafy streets of chic Jardins, 
where watching the rich and famous out and about 
is all part of the appeal. Boutiques line the streets 
on and around Rua Oscar Freire; Maria Bonita and 
Giuliana Romanno are two of my favorites for their 
architectural cuts, with the Havaianas flagship store 
and Melissa mainstays of casual footwear. Stop in  
at Santo Grão for a superior cup of coffee, and Tanit 
for tapas and the freshest of fish. 

If you’re staying over the weekend, mingle with 
the crowds flocking to the largest green space in 
central São Paulo, Parque do Ibirapuera, to jog, cy-
cle, and skateboard or simply bask in the sun. In-
augurated in 1954 to mark the 400th anniversary  
of the city, the park is also a culture hot spot, hous-
ing a number of art museums designed by Oscar 
Niemeyer. For renowned artist Leda Catunda, it’s 
ideal for a culture binge, starting out at the MAC 
(Contemporary Art Museum). “The MAC has the best 
collection in the country of modern and contem-
porary Brazilian art. From the roof of the museum, 
you can see the entire park. It’s an incredible view 
looking out over the MAM [Modern Art Museum], 
Oca [an igloo-esque exhibition space] and the Bi-
enal,” the latter hosts the second oldest Biennial 

Türk Hava Yolları ile IST → GRU 13 sa 55 dk
Türk Hava Yolları, İstanbul ile São Paulo arasında 
haftanın beş günü karşılıklı seferler düzenliyor.

Fly Turkish Airlines IST → GRU in 13 h 55 min 
Turkish Airlines has  five round-trip flights per 
week between Istanbul and São Paulo.

turkishairlines.com
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São Paolo Sanat Müzesi 
(MASP), ülkenin en önemli 
simgelerinden biri. Görkemli 
binasında kültürel etkinlikler  
ve sergilere ev sahipliği yapıyor. 
São Paulo Museum of Art (MASP) is 
one of the country's most prominent 
symbols. Situated in a stylish 
building, the musum hosts culture 
events and exhibitions.
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Yapmadan Dönmeyin

Bir pazar günü 
Minhocão
Trafiğiyle meşhur otoyoldan 
yükseltilmiş parka  
2,8 kilometre boyunca u 
zanan Minhocão (“büyük 
solucan”) viyadüğünde 
cumartesi günleri 15.00’ten 
sonra, pazar günleriyse tüm 
gün arabaların yerini yürüyüş 
yapanlar, bisikletliler ve 
etrafta dolanan insanlar 
alıyor. Hindistan cevizi suyu 
alıp keşfe çıkın; grafitilerin, 
dikey mimarili bahçelerin ve 
ilk kattaki evlerin salonlarına 
kaçamak bakışların tadını 
çıkarın.

Mutfak etkinlikleri 
Havalı kulüplerden yemek 
kurslarına ve kör tadıma 
şehrin dört bir yanındaki 
leziz ve yenilikçi etkinliklere 
katılarak kentlilerin 
gastronomi tutkusunu 
paylaşın.

Gün doğumu pazarı
Güneşle birlikte kalkarak 
Latin Amerika’nın en 
büyük toptan çiftçi pazarı 
Ceagesp’in yüzlerce 
tezgâhı arasında dolaşmaya 
başlayın. Ceagesp çarşamba, 
cumartesi ve pazar günleri 
açık. Dilerseniz salı ve 
perşembe günleri kurulan 
çiçek pazarını da ziyaret 
edebilirsiniz.

 
Must-do
 
Minhocão on a Sunday
From traffic-clogged highway 
to highline park, the 2.8km 
Minhocão (“big worm”) viaduct 
swaps cars for joggers, walkers, 
bikers and flâneurs when it closes 
to vehicles at 3pm on Saturday 
and all-day Sunday. Grab a 
coconut water and wander, taking 
in graffiti, vertical gardens, and 
rare glimpses into the first-story 
living rooms on its flanks. 

Food events
Share the local passion for  
all things gastronomy with the 
tastiest and most creative food 
events across town, from supper 
clubs to cookery courses, blind 
tastings and more. 

Sunrise market  
Be up with the sun to wander 
through hundreds of stalls  
at Latin America’s largest 
wholesale farmers market, 
Ceagesp. Wednesdays, 
Saturdays and Sundays are 
geared towards members of the 
public, as is the flower market, on 
Tuesdays and Thursdays.

ülkedeki en iyi modern ve çağdaş Brezilya sanat 
eserleri koleksiyonuna sahip. Müzenin çatısından 
baktığınızda parkın tamamını görebilirsiniz; ha-
rika bir manzaradır. MAM, Oca (igloya benzer bir 
sergi alanı) ve Bienal ayaklarınızın altında. Bienal, 
Venedik’ten sonra dünyanın ikinci en eski biena-
line ve her yıl düzenlenen sanat fuarı SP-Arte’ye  
(6-9 Nisan) ev sahipliği yapıyor. MAM ayrıca hari-
ka bir öğle yemeği büfesi de sunuyor. Pazar günü 
gidecek olursanız bisiklet kiralayarak şehrin par-
kın dışında kalan bölgelerini, 07.00-16.00 saatle-
ri arasında araç girişinin yasak olduğu ve Avenia 
Paulista’yla Centro’yu birbirine bağlayan 84 kilo-
metre uzunluğundaki ciclofaixa’yı takip ederek 
keşfedin. Şehir sakinlerinin molasına katılabil-
mek böylesine çalışkan bir kentte ender bulunan 
fırsatlardan.

in the world after Venice, as well as the annual art 
fair, SP-Arte (April 6-9). For food, the MAM serves 
an excellent lunch buffet.  And if you’re there on  
a Sunday, rent a bike and push out beyond the 
park gates to explore the city on two wheels on the  
ciclofaixa, 84 km of car-free cycle lanes (7 a.m. to  
4 p.m., Sundays) which link the parks with the Avenida 
Paulista and Centro. For such a hard-working city it’s  
a rare moment to join the locals in letting their hair 
down. 

1- Çağdaş sanat müzesi 
MAC'te üç kata yayılan sergi 
alanındaki eserleri incelemeyi 
ihmal etmeyin. 
Don't forget to examine the 
pieces displayed at the three-
story Museum of Contemporary 
Art (MAC).

2- MAC'ta çağdaş sanata 
doyacağınız bir gezintiden 
sonra Ibirapuera parkında 
mola vermek, São Paulo 
gezinizin en dingin anları 
olacak.
A break at Ibirapuera Park after a 
tour of contemporary art at MAC 
will mark your calmest memories 
in São Paulo. 
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