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Barselona, Nerede Kalmıştık?
Barcelona, Where Were We?

Barselona’nın bir “pazarlama harikası” olduğuna inananlara ve “Barselona’yı 
zaten biliyorum.” diyenlere aldırmam. Bu şehir her ziyaretimde bana yeni 

sürprizler sunan, hatta hiç değişmese bile kendini özletebilen müstesna bir 
şehir. İşte yine özlediğim yerdeyim…

I pay no attention to those who believe that Barcelona is a “marketing wonder” or 
who say “I already know Barcelona.” Because this city is a rare place which offers 

new surprises with every visit and can make you miss it even if it's never changed. 
And now, I’m back to the city I’ve missed so much.

Yazı Story - Gamze Kantarcıoğlu
Fotoğraf Photography - Manfred Gottschalk

Barselona’nın uluslararası havalimanı El 
Prat’tan çıkışa doğru ilerlerken sarışın bir genç 
kız yanıma yaklaştı ve Barselona’ya yeni mi 

geldiğimi yoksa buradan geri mi döndüğümü sor-
du. Yarım yamalak İspanyolcamla kızın ne dediğini 
anlayıp biraz heyecanlandım ve “Geliyorum.” dedim. 
Gülümseyerek baktı, sonra elime bir çift metro bileti 
tutuşturdu ve şöyle dedi: “Ben döneceğim için bun-
lara artık ihtiyacım kalmadı. Barselona’nın tadını 
çıkar!” Şehre ışıl ışıl parıldayan bir güneşin altında 
adım atarken keyif dolu “Barselona’nın tadını çıkar.” 
cümlesi adeta bir doping oldu benim için. O andan 
sonra seyahatimin kalanını iple çekmeye başladım.

Barselona’nın mahallelerini, geniş bir ailenin 
farklı karakterlere sahip fertlerine benzetirim. Fert-
lerinin her biri diğerinden çok farklı bir mizaca sa-
hip olsa da bir araya geldiklerinde ahenkli, kocaman 
bir ailedir Barselona. Şehri gezmeye, epeydir görme-
diğim bu "aile"nin yaşını başını almış ama genç ruh-
lu ve sofistike üyesi El Born’dan başlıyorum bu defa. 

Şehrin açık ara en iyi tapasçıları Euskal Etxea, 
El Xampanyet, Sagardi, Tapeo buradalar ve müş-
terilerine yenilerini ekliyorlar. Ünlü Mercat de la 
Boqueria tarzı yiyecek pazarlarından hoşlananlar 
bu mahalledeki Mercat de Santa Caterina’da gez-
meye devam ediyor. Bir not; öğle saatlerinde gi-
derseniz burada Katalan mutfağının lezzetlerini 

As I walk towards the exit in El Prat, the 
international airport in Barcelona, a blonde 
girl comes up to me, asks if I’m leaving or 

arriving at Barcelona. I feel a bit excited to be able to 
understand what she says with my little knowledge of 
the language, and answer “Arriving.” She smiles, gives 
me a couple of subway tickets, and says “I don’t need 
them because I’m leaving today. Enjoy Barcelona!” 
This is the perfect invitation to explore the city under 
a glittering sun. I already feel impatient for the rest of 
my travel.

I always see the barri (neighborhoods) in Barcelona 
as members of a big family with different quirks and 
characteristics. Though they’re all quite distinct from 
one another, they make up a unified and large family. 
This time, I begin with one I haven’t seen for a while 
- El Born, the one who’s advanced in years but still 
retains a young and sophisticated spirit.

By far the best tapas shops in the city – Euskal 
Etxea, El Xampanyet, Sagardi, and Tapeo – are all 
located here, and gain new customers every day. Those 
who enjoy the famous Mercat de la Boqueria-style 
food markets will surely love Mercat de Santa Caterina 
in this neighborhood. Let’s make a quick note: if you 
visit around noon, you can find affordable, daily 
menus where you can sample the finest examples of 
Catalan cuisine.
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Türk Hava Yolları 
ile IST → BCN  
4 sa 20 d
Türk Hava Yolları, 
İstanbul ile  
Barselona arasında 
her gün karşılıklı 
seferler düzenliyor.

Fly Turkish  
Airlines IST → 
BCN in 4 h 20 min
Turkish Airlines has 
daily round-trip 
flights between 
Istanbul and  
Barcelona.

turkishairlines.com

Semt pazarı Mercat 
de la Boqueria'da yerel 
lezzetleri bulabilirsiniz. 
La Boqueria market 
sells all kinds of local 
delicacies.
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uygun fiyatlara tadabileceğiniz günlük menüler 
bulursunuz. 

Barselona, XX. yüzyılda yaşayan avangart sanat-
çılar için bir erime potası olmuş. Bunu çok iyi bir 
şekilde yansıtan El Born’da Avrupa Modern Sanat 
Müzesi, Dünya Kültürleri Müzesi, Fundacio Gas-
par, Fousion gibi birçok müze ve galeri bulunuyor. 
Vaktiniz bolsa hepsine gidin, ama tek bir hakkınız 
varsa tercihiniz kesinlikle Picasso Müzesi’nden 
yana olmalı. Aralarında ünlü Las Meninas serisi-
nin, First Communion ve Science and Charity tab-
lolarının da bulunduğu 4 binden fazla eserin sergi-
lendiği müze, Picasso’nun özellikle erken dönem 
sanatsal bakış açısına ışık tutuyor. Müzede ayakla-
rıma kara sular inene kadar gezdikten sonra günü-
mün kalanını Parc de la Ciutadella’da keyif sürerek 
geçirebilirim. Şehrin en güzel parkındaki anıtsal 
çeşmenin önünde mutlaka fotoğraf çektirmeli-
siniz. Bu görkemli çeşme, döneminin önde gelen 
mimarı Josep Fontsère tarafından tasarlanmış ve o 
zamanlar henüz çok genç olan Antoni Gaudí’nin de 
bu tasarıma katkıda bulunduğu biliniyor.

Sırada ailenin en yaşlı üyesi, Orta Çağ’dan kalma 
Barri Gòtic var. “Eski Şehir” anlamına gelen, Ciutat 
Vella olarak da anılan bu mahalleye "yaşlı" dediğime 
bakmayın. Barselona’nın göbeğindeki bu bölge, 
şehrin belki de en çok turist çeken ve en eğlenceli 
yeri. Dar sokakların arasında adeta kayboluyorum 
önce, görkemiyle yükselen gotik katedralin yanın-
dan geçiyorum ve kendimi La Rambla’ya atıyorum. 
Her mevsim bir curcunanın hâkim olduğu şehrin 
en kalabalık caddesinde uzun uzun yürüdükten 
sonra eski ve yeni Barselona’yı birleştiren Plaça 
de Catalunia’ya varıyorum. Burası dünyaca ünlü 
markaların dizildiği, alışverişiniz için farklı seçe-
nekler bulabileceğiniz devasa bir meydan. Kalan 
son enerjimi mağazaları gezmek için harcıyorum 

Barcelona has become a melting pot for 20th-
century avant-garde artists, and you can see its 
reflections in many museums and galleries in El 
Born including the Museum of European Modern 
Art, the World Cultures Museum, Fundacio Gaspar, 
and Fousion. I suggest you visit all if you have 
the time but if you need to pick one, it should be 
Picasso Museum. Displaying over 4,000 works 
including the renowned Las Meninas series, First 
Communion, and Science and Charity paintings, 
the museum sheds light on Picasso’s artistic view, 
especially during the early years of his career. After 
exploring the museum until I’m worn to my bones, 
I feel like I can enjoy the rest of the day at Parc de 
la Ciutadella. Make sure to take a picture in front 
of the monumental fountain in the loveliest park 
in Barcelona. Though it was designed by architect 
Josep Fontsère, it’s known that young architect 
Antoni Gaudi also contributed to its form.

Next comes the oldest member of the family, 
the medieval Barri Gòtic, also known as Ciutat Vella 
(meaning “Old Town”). Don’t let my description fool 
you. Situated in central Barcelona, the district is 
arguably the most popular and fun area in the city. 
I let myself get lost in its narrow streets, salute the 
brilliantly tall Gothic cathedral, and find myself at 
La Rambla. Filled with a sense of hustle and bustle 
in every season, the city’s most crowded street 
deserves a long walk. I follow suit and arrive at Plaça 
de Catalunia which links old and new Barcelona. 
This is a giant square where you can have a whole 
other shopping experience at the world-renowned 
stores surrounding it. I spend the last drops of my 
energy window-shopping, and call it an early day to 
make the most of tomorrow.

Baharatlı domates sosuyla 
hazırlanan patatas bravas en 
çok tercih edilen aperatifler-
den biri.
Prepared with spicy tomato 
sauce, patatas bravas is one 
of the most popular local 
delicacies.

1888 yapımı Arc de Triomf'un 
cephesinde tarımı ve 
endüstriyi, diğer cephesinde 
ise ticaret ve sanatı 
simgeleyen kabartmalar 
bulunuyor.
Built in 1888, Arc de Triomf's 
façades feature reliefs that 
symbolize agriculture and 
industry, and commerce and art.

1- Gaudi'nin imzasını taşıyan Palau de la 
Musica Catalana.
Palau de la Musica Catalana by Gaudi.

2- Sagardi Euskal'da geleneksel İspanyol 
tapaslarının tadına bakabilirsiniz.
You can sample traditional Spanish tapas at 
Sagardi Euskal.
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ve ertesi sabah erkenden kalkmak üzere günümü 
sonlandırıyorum.

Yeni günde ziyaret ettiğim ilk yer, ailenin asi ve 
genç üyesine benzettiğim Raval oluyor. Üstelik öyle 
değişmiş ki Raval, yıllar önce gördüğüm bakımsız 
yere hiç benzemiyor. Karşımda alternatif butikleri, 
eski plak ve kitapçılarıyla bohem ve kozmopolit bir 
mahalle var. Turist olduğumu belli etmemeye çalı-
şarak semtteki “hipster” kafelerden El Colectivo’ya 
giriyorum. İçeride hepi topu 4-5 masa var ve “genç 
profesyonel” olduğunu düşündüğüm insanlar ya 
bilgisayarlarıyla çalışıyor ya da aralarında sessiz-
ce sohbet ediyor. Bir café con leche sipariş ederek 
önümdeki dergilere gömülüyorum usulca ve ken-
dimi bir “Ravallı” gibi havalı hissediyorum. Tekrar 
yola çıkıp semtin yaya yolu olan Rambla de Raval’da 
tur atıyorum. Burada beni kocaman bir tombik 
kedi karşılıyor. Kolombiyalı ressam Botero’nun 
yaptığı bu bronz heykel, civarın en ilgi çeken sanat 
eseri. Sanat demişken... Barselona Çağdaş Sanat 
Müzesi MACBA da burada yer alıyor. Önünde kay-
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1- Barselona Çağdaş 
Sanat Müzesi (MACBA) 
Barcelona Museum of 
Contemporary Art (MACBA)

2- Turistik cadde  
La Rambla
Touristic street La Rambla

3- Picasso Müzesi
Picasso Museum

My first stop next day is Raval, which I always think 
as the family’s young, adolescent and rebellious 
member. But it’s changed so much that it’s nothing 
like the disorderly Raval I saw years ago. Here’s a 
bohemian and cosmopolitan district with alternative 
boutiques and second-hand vinyl- and bookstores. 
Trying not to look too “touristy,” I enter El Colectivo, 
one of the district's hipster cafés. There are four or 
five tables inside, and people who look like “young 
professionals” either work on their computers or 
quietly talk to each other. I order a café con leche 
and bury myself in the pile of magazines on the 
table, feeling like a local in Raval. I leave the café to 
take a tour around the pedestrianized Rambla de 
Raval which welcomes me with a giant cat. Made by 
Colombian painter and sculptor Botero, this bronze 
sculpture is the most interesting artwork around 
here. Talking about art, the Barcelona Museum of 
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kaycı gençlerin vakit geçirdiği müzede 1950’lerden 
bugüne Katalan ve İspanyol çağdaş sanatından eser-
ler sergileniyor. 

Şimdiki durağım, Barselona’nın sokağa makyaj-
sız adımını bile atmayan, hep güzel “süslü teyze”si 
Eixample. Eski şehre ek olarak XIX. yüzyılda moder-
nist bir mimari anlayışla inşa edilen bu bölgeye kuş ba-
kışı bakarsanız şehir planlamasının en nizami örnek-
lerinden birini görürsünüz. Kibrit kutusu gibi dizilen 
evler oya gibi işlenmiş ferforjeleriyle sadece uzaktan 
değil, yakınına gelince de bakanı büyülüyor. Burası Ga-
udí'nin başyapıtlarından Casa Batlló, Casa Calvet, Casa 
Milà; Josep Puig i Cadafalch’ın başyapıtı Casa Amatller 
ve Art-Nouveau’nun Katalan karşılığı olan Modernis-
me akımının daha pek çok mimari şaheserini birkaç 
saat içinde görebileceğiniz zenginlikte bir bölge. 

Son olarak, Barselona’yı bir anne gibi kucakla-
yan Montjüic'te, yani Yahudi Tepesi’ndeyim. Burası 
şehrin en yüksek tepesi ve bu özelliğini korumakta 

Contemporary Art (MACBA) is also located in Raval. 
The museum, where skaters hang around all day, 
displays Catalan and Spanish contemporary works 
from the 1950s to the present. 

My next stop is Eixample – the beautiful and 
stylish aunt who never walks out of the house without 
her makeup. Built as an extension of the Old Town 
with a 19th-century modernist style, the district is 
one of the most orderly examples of urban planning 
especially if observed from above. Houses lined one 
after another like matchboxes and their lacy wrought 
iron fences mesmerize from all angles. It’s a priceless 
experience to be able to see masterpieces of the 
Modernisme movement (the Catalan equivalent of 
Art Nouveau) in merely a few hours including Gaudi’s 
Casa Batlló, Casa Calvet and Casa Milà; and Josep Puig 
i Cadafalch’s Casa Amatller.

Lastly, I visit Montjüic (Mountain of the Jews) 
which embraces Barcelona like a mother. This is the 

Klasik, kemerli 
saraylarla çevrili 
Plaça Reial, kafe ve 
restoranlarıyla yerli 
halkın olduğu kadar 
turistlerin de gözdesi.
Plaça Reial (Royal 
Plaza) is a square 
surrounded by classical 
palaces with archways. 
There are many cafés 
and restaurants with 
terraces, while the 
square is popular with 
tourists and locals alike.



Görkemli binasıyla  
W Hotel'in etkileyici bir 
fon oluşturduğu kumsal 
her mevsim buluşma 
noktası.
With the glamorous W Hotel 
in the background, the 
beach is a popular meeting 
place all year round.
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da kararlı. Öyle ki, “bitmeyen kilise” lakaplı La 
Sagrada Familia’nın tamamlanması planlanan 
en uzun kulesi bile, bu tepeyi aşmasın diye, 171 
metrede bırakılacakmış. 1992 Olimpiyatları’na 
ev sahipliği yapan Olimpiyat Stadı ve İspanya’nın 
her bölgesinden mimari tipolojilerin bir örneği-
nin inşa edildiği yapay köy Poble Espanyol çok 
popüler. Ben tercihimi yine sanattan yana kulla-
nıyorum tabii. İlk seferinde gezmeyi bitiremedi-
ğim Katalan Ulusal Sanat Müzesi ve ünlü Katalan 
ressam Miró’nun hayattayken açtığı Fundació 
Joan Miró’da zamanın nasıl geçtiğini fark etme-
den akşamı buluyorum. 

Geniş ailenin üyeleriyle hasret giderdim ve ara-
yı çok açmadan yeniden görüşmek üzere vedalaş-
tım onlarla. Her yerinden yenilik, değişim, sanat, 
mimari ve kültür fışkıran bu mahalleleri şimdiden 
özlemeye başladım bile. Bu, Barselona’yı ilk ziya-
ret edişim değildi ama dönerken aklımdan geçen 
cümle, ilk seferkiyle yine aynı oldu: Keşke birkaç 
günüm daha olsaydı...

1- Katalan Ulusal Sanat 
Müzesi'ni gezmek için en az 
iki güne ihtiyacınız var.
You need at least two days to 
explore National Art Museum 
of Catalonia.

2-  La Sagrada Familia, 
Barselona'nın en önemli 
yapıları arasında ilk sırada.
La Sagrada Familia is one 
of the notable landmarks of 
Barcelona.

3- Barceloneta Kumsalı
Barceloneta Beach

4- Park Guell, ünlü mimar 
Gaudi'nin imzasını taşıyor.
Park Guell was designed by 
renowned painter Gaudi.
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highest hill in the city, and it insists on staying 
that way so much so that the tallest tower of the 
“unending church” La Sagrada Familia, which 
is still under construction, will be limited to 
171 meters so that it doesn’t surpass the hill's 
height. Having hosted the 1992 Olympic Games, 
the Olympic Stadium and Poble Espanyol (a 
man-made village that displays an architectural 
topology of each district in Spain) are two 
important landmarks in the region. I go with 
the artistic route to visit the Museum of Catalan 
National Art I couldn’t finish exploring on my 
first visit, and Fundació Joan Miró, opened by the 
famous Catalan painter when he was alive. The 
evening comes before I can even realize.

I’ve fulfilled my longing for the family members, 
and bid them farewell promising not to be a stranger. 
I already miss these districts filled with innovation, 
change, art, architecture, and culture. This is not my 
first time in Barcelona but I still leave with the same 
feeling: I wish I had a few more days here. 
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