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Hangisi daha güzel 
şehir? Rio de Jane-
iro mu yoksa São 
Paulo mu? Bu soru 

Brezilya’lıların hayatında bir tartış-
ma konusu ve öyle de olmaya devam 
edecek.

Dağları, ormanları ve minik giy-
sileri olan insanları ile Rio kumsal 
hayranlarının global posteri konu-
munda. Bunu São Paulolular (pau-
listanos) da kabul ediyorlar ama şunu 
sormadan da edemiyorlar: “Bu güzel 
şehrin neresinde düzgün bir yemek yi-
yebilirsiniz?”

Çünkü São Paulo, sahil platosun-
da yükselen beton bloklarıyla, zevk-
li bir yaşamın sürdürülebildiği, New 
York’un tropikal versiyonu olarak bi-

liniyor. Orada yaşayanlar, dünyanın 
yedinci büyük ekonomisinin iş dün-
yasının kalbinin attığı şehirde yaşa-
maktan duydukları gururu yansıtır-
larken, kısaca “Sampa” olarak bilinen  
şehrin Güney Amerika’nın en iyi 
mutfak başkenti olduğu konusunda 
haklı bir ısrarcılık gösteriyorlar.

São Paulo’da varlık konsantras-
yonunun yanı sıra, – gökdelenle-
rin oluşturduğu kanyon olarak bili-
nen 1 mil uzunluğundaki Avenida 
Paulista’da ülke GSYİH’sının %1’i 
üretiliyor – Japonya dışında en çok 
Japonun yaşaması da bu şehrin gast-
ronomide önemli olmasının sebep-
lerinden belki de birini teşkil edi-
yor. 20. yüzyılın ilk dönemlerinde 
Japonya’da açlık hüküm sürerken ve 
Brezilya’nın göçmen ihtiyacının ta-
van yaptığı dönemde buraya gelen 
Japonlar, şehirde “Liberdade” olarak 
bilinen bölgenin tamamında yaşa-
makta ve burada Japon dükkanları, 
festivalleri ve harika sushi restoran-
ları yer almakta.

Liberdade’den birkaç blok ötede, 
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yaşamaktan duydukları gururu 
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bir ısrarcılık gösteriyorlar

19. yüzyıldan kalma resimdeki bina São Paulo şehir müzesi olarak kullanılıyor.
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büyük kilise olan Catedral da Sé’yi 
geçtikten ve art nouveau cephele-
ri ile dikkat çeken ve etrafın büyük 
çiftliklerle çevrili olduğu dönemde 
inşa edilen apartman bloklarından 
sonra, São Paulo şehrinin temelinin 
atıldığı alana ulaşıyorsunuz. Bura-
da küçük bir meydanda gökdelen-
ler ve görkemli ofis binaları arasında 
bir Cizvit misyonunun kalıntıları yer 
alıyor. Misyonu kuran rahiplerden 
bugün eser yok tabi ama onların ye-
rine “bolo” olarak adlandırılan pasta-
ları satan fırınlar bulunuyor. Bura-
da küçük bir avluda oturup Brezilya 
kahvesi eşliğinde pastaları tatmanız 
mümkün.

Ama São Paulo’nun egzotik gur-
me merkezine gitmeyi arzu ediyorsa-
nız, “Mercado Municipal”den başla-
manız gerekir. Dışarıdan Londra’nın 

Victoria döneminden kalma bir tren 
istasyonuna benzeyen bu bina, Kon-
vansiyonun yapılacağı Anhembi 

Konvansiyon Merkezinden taksi ile 
Tietê Nehrini geçerek kolay ulaşıla-
bilecek bir konumda. Burada her tür 

São Paulo’nun “Libertade” olarak bilinen bölgesi, Japonya dışında en fazla Japonun bulunduğu yerleşim. Burada Japon restoranlarının 
en iyilerinde karnınızı doyurmanız mümkün 

Lapa mahallesinde konutlar
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Brezilya baharatı ve meyvası, işlen-
miş et ve tuzlanmış balıkların satıldı-
ğı ve adeta bir labirent oluşturan kü-
çük dükkanların bulunduğu binayı 
gezebilirsiniz. Binanın ikinci katında 
muazzam bir balkonda yer alan ka-
felerde, “chope” olarak bilinen sandviç 
ve soğuk bira eşliğinde aşağıda telaş 
içinde koşuşturan insanları seyrede-
bilirsiniz. 

Biraz daha fiyatlı bir yer arıyor-
sanız, São Paulo’da dünyanın sayılı 
restoranlarını bulabilirsiniz. Liste-
nin en tepesinde, Latin Amerika’nın 
en ünlü restoranlarından, belki de en 
iyisi olan D.O.M., Jardim Paulista’da 
yer alıyor. Baş ahçı Alex Atala, geçen 
yıl Time mecmuası tarafından belir-
lenen en etkin 100 kişi arasında yer 
almıştı. Atala, yemeklerinde kullan-
dığı malzemeleri Amazon’lardaki 
sürdürülebilir kaynaklardan temin 
eden, isminin telaffuzu bile zor olan 
bitki ve balıkları temin edip, o bölge-
de yaşayan çiftçilere para kazandıran 
organik tarım yaptıran bir kişi ola-
rak biliniyor. Bunun sonucu Atala, 
bir çok kişinin taklit etmeye çalıştığı 
ama henüz tam başarılı olamadığı bir 
haute-cuisine yaratmış bulunuyor. 

 Jardim Paulista’da Rua (cadde) 
Haddock Lobo’da yer alan Figuei-
ra Rubaiyat, şehirdeki en ilginç gö-
rünümlerden birine sahip. Resto-
ranın bahçesinde yer alan masalar, 
cam kubbenin altındaki muazzam 
bir banyan ağacının etrafına yerleş-
tirilmiş bulunuyor. Brezilya veya Ar-
jantin biftekleri en çok tercih edilen 
yemekler arasında. Ama belki de 
dünyanın en iyi kuzu yemekleri ve 
Amazon’un etli balıklarından yapı-
lan yemekler de bu restoranın özel 
menüsünde yer alıyor. 

Şehrin Japon şefleri de kaliteli 
restoranlarda hizmet veriyorlar. Kü-
çük bir mekan olan Aizomê’de, ah-
şap bir barda oturup, geleneksel sushi 
ve sashimi yanı sıra Japonya-Brezilya 
füzyon mutfağını oluşturan, örneğin 

(Foto© Alex Robinson/JAI/Corbis) São Paulo’nun Iburepuera parkının Bosque da Leitura bölümünde bir kadın kitap okurken.

Şehrin Mercado Municipal adlı bölgesinde, değişik yerel ürünleri bulabilir, alan içindeki 
kafelerde bu ürünleri tadabilirsiniz (üstte); Brezilya’lıların ulusal içkisi Caipirinha 

(ortada); Futbol ise bu şehrin adeta dini. Çocuklar genç yaşta bu sporu sokaklarda 
yapmaya başlıyorlar. (altta)
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meyva jöleli ızgara istiridyelerin yapı-
lışını izleyebilir ve onları tadabilirsi-
niz.

São Paulo’da uygun fiyatlar-
da yemek isterseniz de fazla bir şey 
kaybetmezsiniz. Bölgesel özellikler 
taşıyan Brezilya mutfağının deniz 
ürünlerinin zengin sunumunun ya-
pıldığı ve kendinizi evinizde hisse-
deceğiniz  lokantaları oldukça yay-
gın. Bunların en meşhuru şehir mer-
kezinden 40 dakikalık araba mesa-
fesinde Vila Medeiros’da bulunan 
Mocotó. Brezilya’nın kuzeydoğuda-
ki kuraklık bölgesi Pernambuco’dan 
göçmen olarak gelen José Oliveira de 
Almeida’nın duvardaki bir delik şek-
linde başlattığı restoran bugün geniş 
bir müşteri kitlesine sahip. Gizli bir 
tarifi olan et ve fasulya çorbası o ka-
dar çok ilgi çekmiş ki, zaman içinde 
Newsweek dergisi burasını dünyada 
yemek yenecek en iyi 101 restoranlar 
listesine almış.

Mocotó’da dünyanın ilk ve tek 
cachaça (şeker kamışından distile 
edilerek elde edilen bir içki) some-
liyesi de bulunuyor. Leandro Batis-
ta bu konudaki uzman kişi olarak 
ziyaretçilere tadımda yardımcı olu-
yor. Havana markası malt viskinin 
yumuşaklığı ve fiyatını yansıtırken, 
Weber Haus, ağır bir içkiden ziyade 
iyi bir Sautern üzümü şarabının va-
nilya kokulusunu hatırlatıyor.

Karnınızı doyurup cüzdanınızı 
hafiflettikten sonra, şehrin tutku-
su olan futbolu da izleyebilirsiniz. 
São Paulo’da futbol milli bir tutku-
dan öte adeta bir dini sembol gibi. İs-
koçyalı bir trenyolları mühendisinin 
oğlu olan ve 1874’de burada doğan 
Charles Miller, İngiltere’de okur-
ken Londra’nın Corinthians takı-
mında futbol da oynamaya başlamış. 
Brezilya’ya dönerken beraberinde iki 
adet deriden yapılmış top ve kuralları 
içeren bir kitap getirmiş. Brezilya’da 

(Foto© Alex Robinson/JAI/Corbis) São Paulo’nun Iburepuera parkının Bosque da Leitura bölümünde bir kadın kitap okurken.

20 milyon insanın yaşadığı 
bu şehirde biraz kafa 
dinlemek istiyorsanız, São 
Paulo’nun çimen, tropik 
ağaçlar ve göllerin yer aldığı 
Vila Mariana bölgesindeki 
Ibirapuera Parkını ziyaret 
edebilirsiniz. São Paulolular 
buraya piknik yapmak, 
yeşiller arasında dolanan 
yollarda koşmak için 
gelirler. Gün batımından 
sonra göldeki çeşmeler 
kırmızı ve turuncu renklerde 
aydınlatıldığı için adeta 
bir meşale şölenine şahit 
olabilirsiniz.
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inanılmaz bir hızla yayılan bu spor, 
kısa zamanda ülkede milyonlarca ki-
şinin futbola merak sarması ile sonuç-
lanmış. Sonuçta Brezilya herkesin bil-
diği beş dünya şampiyonluğu olan ve 
dünyaca ünlü futbol yıldızlarının çık-
tığı bir ülkeye dönüşmüş.

Corinthians adı halen ülkenin en 
zengin kulüplerinden biri ile özdeşleş-
miş durumda. Kulübün taraftarları o 
kadar tutkulu ki, kulüp, destekleyenler 
için cenaze hizmeti de veriyor ve takı-
mın renklerini taşıyan renkli bir tabut 
ve kulübün marşını çalan bir kemancı-
yı cenaze törenlerinde isteyenlerin hiz-
metine sunuyor. São Paulo’nun 2014 
Dünya Futbol Şampiyonası açılış ma-
çının yapıldığı yer olması anlayacağı-
nız boşuna değil. Yaklaşık 500 milyon 
dolara mal olan stadyum da Corinthi-
ans’ların yeni evi olmuş.

Bir maça gitmek istiyorsanız, 
SãoPaulo, Palmeiras, ve Portuguesa 
takımlarından birisini yakalayabilirsi-

(Foto© Bruno Ehrs/Corbis)
São Paulo’da gece hayatı, hava karardıktan sonra hızlı bir aktiviteye dönüşüyor. Kafeler, barlar, gece kulüplerinde eğlence dorukta denebilir.
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niz. Stadyumun yolunun devamında 
ünlü yıldız Pelé’nin oynadığı Santos 
takımının merkezi bulunuyor.

Şehrin yemek zevki ile futbolu 
beraber yaşamak isterseniz Morum-
bi stadyumuna gidebilirsiniz. Orada 
harika bir Japon restoranında somon 
sushi’sinin üzerine limon sıkarak aç-
lığınızı bastırırken, Brezilya’nın en-
der içki satılan stadyumunda içkinizi 
de içebilirsiniz.

Futbola ilginiz fazla ise, 
Higienopolis’in eğimli tepeleri-
ne 1940’lı yıllarda oturtulmuş Pa-
ulo Machado de Carvalho stadı-
nın tribünlerinin altındaki “Museu 
do Futebol”u ziyaret edebilirsiniz. 
Brezilya’da futbolun başladığı ilk 
dönemlerdeki eski fotoğrafların yer 
aldığı odanın dışında, ünlü futbol-
culara ait eşyalar, futbol hatıralarını 
anlatan ünlü futbolcular, en meşhur 
golleri anlatan radyo sunucularının 
ilginç anlatımları bu müzede yer alı-

yor. Ünlü bir futbol yorumcusu, ba-
basının batıl inancını vurgularken, 
her dünya kupası maçında aynı kol-
tuğa oturduğunu ve kolunun altında 
daima kıvrılmış bir dergi bulundur-
masının şans getirdiğine inandığını 
söylüyor.

Hızlı büyüme ve yeniden yapılan-
ma nedeniyle, Avrupa’nın koloniyal 
stilinde inşa edilmiş olan tarihi São 
Paulo’dan fazla bir şey kalmamış. 
İngiliz yazar James Scudamore’nin 
2010 yılında yazdığı “Heliopolis” ro-
manında belirttiği gibi, şehir planla-
ması burada hiç olmadı zira yeterin-
ce zaman yoktu. Kahve, şeker ve ka-
uçuk taleplerinin artmasıyla, kimse 
plan yapacak, hatta nefes alacak za-
manı bulamadan şehir kendiliğinden 
gelişiverdi ve bu gelişme de hala de-
vam etmekte. 

Planlı olmamasına rağmen, São 
Paulo gezilmesi kolay bir şehir. Yay-
gın metro sistemi temiz ve güvenli, 

taksiler ise çok sayıda ve ücretler ma-
kul. Ancak mümkün olduğu kadar 
otobüslerden uzak kalmaya gayret 
edin. Hepsi dolu, kaotik ve güvenlik 
açısından çok hızlı hareket ediyorlar.

20 milyon insanın yaşadığı bu 
şehirde biraz kafa dinlemek istiyor-
sanız, São Paulo’nun çimen, tropik 
ağaçlar ve göllerin yer aldığı Vila Ma-
riana bölgesindeki Ibirapuera Parkı-
nı ziyaret edebilirsiniz. São Paulo-
lular buraya piknik yapmak, yeşiller 
arasında dolanan yollarda koşmak 
için gelirler. Gün batımından sonra 
göldeki çeşmeler kırmızı ve turuncu 
renklerde aydınlatıldığı için adeta bir 
meşale şölenine şahit olabilirsiniz.

Şehrin vahşi gelişmesinden kur-
tulan ender binalardan bir tanesi 
1895 senesinde inşa edilen “Museu 
Paulista”dır. Bir zamanlar Tabiat Ta-
rihi Müzesi olan bu bina, şimdi şe-
hir tarihi müzesi olarak ziyaretçile-
re açıktır. Bir tepeden aşağıya doğru 

Şehirde metropol alan ve metro trenlerinin değişim istasyonu olan Estação da Luz’da Mario Bonomi adlı sanatçının yaptığı Epopeia 
Paulista adlı pano, binanın duvarını süslüyor. 
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inen ve Portekiz’den kazanılan ba-
ğımsızlığı simgeleyen taş abidenin 
bulunduğu meydana inen yeşil alanın 
üstünde bulunan bu binanın karşı-
sındaki parkta çeşmeler ve havuzlar 
bulunmaktadır.

Ancak şehirden gerçekten kaç-
mak istiyorsanız bir taksiye binin 
ve Instituto Butantan’a gidin. São 
Paulo’nun batı banliyösünde yer alan 
bu bölge, şehrin en pastoral ve olağa-
nüstü bölgelerinden biridir. Bir asır 
önce tıbbi araştırma merkezi olarak 
inşa edilen alanda en zehirli yılanla-
rı görebilirsiniz. Araştırma merke-
zi olarak faaliyetini sürdürdüğü için 
de Latin Amerika’nın en büyük aşı, 
antitoksin ve antizehir üretim mer-
kezi burada bulunmaktadır. Çıngı-
raklı yılanlar, kobralar, boa yılanları 
ve tropik örümcekleri burada göre-
bilirsiniz. Parkın kenarında orma-
nın başladığı alanda bir uyarı işareti 
bulunmakta ve ormana girilmemesi 

istenmektedir. Tüm bu hayvanları 
gördükten sonra da insanın böyle bir 
yere girmesini düşünmek de herhalde 
gerçekçi olmayacaktır.

São Paulo’da samba temposuy-
la insanı canlandıran bir müzik her 
zaman vardır. Şehir merkezinde Pra-
ça Roosevelt’deki Você Vai Se Qu-
iser adlı bar müzikseverler için bir 
mıknatıs rolü oynamaktadır. Vila 
Madalena’daki Bar Favela’da, Sam-
ba de Rainha adlı gruptaki kadınlar 
her saman mekanı doldurmaktadır-
lar. Dans bar olarak bilinen Grazie 
a Dio’da yerel yeteneklerin dans per-
formanslarını da izleyebilirsiniz. 

Hava karardıktan sonra, eski 
şehrin merkezindeki Sé’nin yakın 
alanlarından uzak durmanız tavsi-
ye edilir. Ancak Jardim Paulista ve 
Pinheiros’ta yürümek rahat ve gü-
venlidir.

São Paulo’da bir günü sonlandır-
manın en iyi yollarından biri cachaça 

kokteyli olarak bilinen “caipirinha”yı 
limon ve şeker ile içmektir. Bunun 
zevkine varılacak en iyi caddelerden 
biri de restoranlar ve barların bu-
lunduğu, genç paulistanosların (São 
Paulolular) dolaştığı ve günü gün et-
meye çalıştıkları bohem görünümlü 
Vila Madalena mahallesindeki Rua 
Aspicuelta’dır. 

“6-9 Haziran 
2015’de yapılacak 
Uluslararası Rotary 
Konvansiyonunda 
özel indirimler için 15 
Aralık’a kadar kayıt 
olunuz. 
www.riconvention.
org’u ziyaret edin.

Yazan: James Hider

São Paulo’nun sadece kadınların çaldığı en ünlü orkestrası Samba de Rainha Vila Madalena’daki Bar Favela’da performans sergiliyorlar.


