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Bazı şehirler vardır; adım attığınız anda ken-
dinizi tarihin ve kültürün içinde bulursu-
nuz. Toledo böyle bir yer. Madrid’den hızlı 

trenle yaklaşık 30 dakikalık yolculuğun ardından 
ulaştığım bu şehir, etrafını çeviren surlarla ve fark-
lı kültürlerin iç içe geçtiği atmosferiyle beni daha 
ilk andan sarıp sarmalıyor. 

Buraya gelmeden önce şehrin tarihi hakkında 
epey araştırma yapmıştım; çünkü Toledo, bin yıl-
ları aşıp bugüne uzanan oldukça köklü bir geçmişe 
sahip. Milattan önce ikinci yüzyılda Romalılar tara-
fından fethedilen şehir, zaman içerisinde Endülüs 
Emevileri ve İspanyolların hâkimiyetine girmiş.

Bu sayede dünyadaki pek çok şehrin imrenece-
ği yoğunlukta ve çeşitlilikte anıtsal yapılara sahip 
olan Toledo’yu bin yıl öncesini bugüne taşıyabil-
miş bir kültürel miras olarak nitelemek hiç de yan-
lış olmayacak. 

İşte bu yüzden Müslüman, Hristiyan ve Seferad 
kültürlerini bir arada barındırdığı için “Üç Kültürün 
Şehri” ya da “Batı’nın Kudüs’ü” olarak anılıyor. Bu üç 
medeniyetin birbirleriyle kurdukları iletişim ve et-
kileşimin izlerini hem mimaride hem de ortaya çı-
kan melez kültürde sürmek mümkün. Gezdiğim her 
sokakta, girdiğim her binada ve hatta tattığım her 
yemekte bu üç kültürün etkilerini hissedebiliyorum.

Some cities envelop you in their local history 
and culture from the moment you set foot 
there. Toledo is one of those cities. After a 

30-minute ride with the fast train from Madrid, this 
city immediately lures me in with its surrounding 
city walls and unique atmosphere comprised of dif-
ferent cultures. 

I did some research before visiting because To-
ledo has a rooted history of thousands of years. Con-
quered by the Romans in 2 BC, Toledo was later ruled 
by Andalusian Umayyads and Spanish rulers.

It wouldn't be wrong to describe Toledo, which is 
home to a great number and variety of monumental 
structures that would be the envy of many cities, as a 
cultural heritage preserved for a thousand years. 

Since it is home to Muslim, Christian and Jewish 
cultures, Toledo is known as the “City of Three Cul-
tures” and “Jerusalem of the West.” You can see the 
traces of the communication and interaction be-
tween these three civilizations in local architecture 
and in the hybrid culture that emerged as a result. I 
could feel the influence of the three cultures in eve-
ry street and building I visited and with every dish I 
tasted.

I take the iconic Zoco train that leaves from Zoc-
odover Square to get a fast and general impression 

1- Toledo, kültürel 
ve anıtsal değeri 
nedeniyle 1986'da 
UNESCO Dünya 
Mirasları Listesi'ne 
alındı. 
Toledo was declared a 
World Heritage Site by 
UNESCO in 1986 for its 
extensive cultural and 
monumental heritage.

2- Yaşamının bir 
bölümünü Toledo'da 
geçiren ünlü yazar 
Cervantes'in burada bir 
heykeli bulunuyor.
A statue of Cervantes, 
the famous author who 
spent some years of his 
life in Toledo, adorns 
the city.
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Üç Medeniyetin Vitrini: Toledo
Toledo: The Showcase of Three Civilizations

Eski bir İspanyol deyişine göre eğer Toledo’yu görmediyseniz İspanya’yı 
görmüş sayılmazsınız. İspanyollara hak vermemek elde değil. Coğrafî 
olarak ülkenin merkezindeki bu şehir, üç dinin mabetlerini yaşatarak 

İspanyol tarihine ışık tutuyor. 

According to a Spanish saying “If you haven’t seen Toledo, you haven’t seen 
Spain.” It’s hard not to agree with this as centrally located Toledo sheds 

light on Spanish history by preserving the sanctuaries of three religions.
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Şehre dair hızlı ve genel bir izlenim edinmek 
için Zocodover Meydanı’ndan kalkan ikonik Zoco 
trenine biniyorum. Yaklaşık yarım saat süren yol-
culukta tren bizi surların dışına çıkarıp İberya’nın 
en uzun nehri Tajo’nun üzerinden geçiriyor. Şehre 
dışardan bakmanın kesinlikle ayrı bir etkileyiciliği 
var. Mola vermek için durunca, bir yanda Toledo 
Katedrali’nin kulesinin diğer yanda görkemli Al-
cázar’ın, yani Toledo Kalesi’nin yükseldiği panora-
mik manzarayı fotoğraflama fırsatı yakalıyorum. 

Zoco tren yolculuğu keyifli olsa da Toledo’nun 
hakkını Arnavut kaldırımı taşlı sokaklarda gezerek 
vereceğimin farkındayım. Zocodover Meydanı’nda 
ücretsiz şehir turları düzenleyen Cuéntame Tole-
do’dan rehber Luis ile buluşuyorum. Luis, dâhil ol-
duğum 15 kişilik bir grupla beraber bizi Toledo’nun 
tarihî noktalarına götürüyor ve mekânlarla ilgili 
anekdotlar aktarıyor. 

Şehirdeki yapıların hemen hemen tümü mu-
déjar üslubunda inşa edilmiş. Mudéjar, romanesk 
ve gotik üslupların Arap mimarî tarzla karışımını 
ifade eden İspanyolca bir terim. Sonradan keşiş 
kulübesi ardından da müze olan eski cami Cristo 
de la Luz, şehirde ayakta kalmayı başaran tek cami 
ve mudéjar tarzının güzel örneklerinden biri. Öyle 
ki, sonradan yapılan mudéjar binalar bu yapının 
yarım kubbesini taklit etmiş. Cami, eskiden varlık-
lı Müslümanların yaşadığı Medina mahallesinde 
bulunuyor. Yapının güneybatı yüzünde caminin 

of the city. During this nearly 30-minute trip, the 
train takes us over Tajo, the longest river in Ibe-
ria, outside the city walls. The city has a different 
charm from the outside. When we take a break, I 
seize the opportunity to take a panoramic picture 
with the tower of  Toledo Cathedral on one side 
and the glorious Alcázar, i.e., the Toledo Castle, 
on the other.

Though Zoco train offers a fun ride, I know that 
the only way to do justice to Toledo is by walking its 
cobblestoned streets. I meet with my guide, Luis, 
from Cuéntame Toledo that organizes free city tours 
from Zocodover Square. Luis takes a group of 15 
tourists, including me, to the most historic spots in 
the city and offers us intriguing information about 
them. 

Almost all the structures in the city were built in 
the mudéjar style. Mudéjar is a Spanish term that 
describes a mixture of Romanesque, Gothic, and 
Arabic architectural styles. Cristo de la Luz, an old 
mosque that became an hermitage and then a mu-
seum, is the only standing mosque in the city and 
is one of the finest examples of mudéjar style so 
much so that the mudéjar buildings that were built 
afterwards copied the half dome of this structure. 
The mosque is located in the Medina neighborhood 
where wealthy Muslims used to live. The south-
western façade of the structure has an inscription 
that depicts the details of the mosque’s foundation 
in cufic writing.
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1- Toledo Kalesi 
olarak da bilinen 
Alcázar, tüm kente 
hâkim bir konumda.
Known as Toledo 
Castle, Alcázar 
overlooks the whole 
city.

2-Alcázar'ın içi 
bugün müze olarak 
kullanılıyor.
The interior part of 
Alcázar now serves as 
a museum.

3- Toledo tarihindeki 
10 camiden sadece 
Cristo de la Luz 
ayakta kalmış. 
Cristo de la Luz is the 
only surviving of the 
ten once-existing 
mosques in Toledo.
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kuruluş detaylarını anlatan, kûfi hatla yazılmış 
bir kitabe bulunuyor. 

Yürürken bir anda kaldırım taşlarının ve 
duvarlardaki tuğlaların aralarına sıkıştırılmış, 
desenli seramik taşlar görmeye başlıyorum. Ju-
dería’ya, yani Yahudi mahallesine adım attığımı 
öğreniyorum. 1492’deki İspanyol Engizisyonu’n-
da sürgüne uğrayana dek bu mahallede yaşayan 
Sefarad Yahudilerinin şehre bıraktığı kültürel 
miras, bugüne kadar özenle korunmuş. El Tran-
sito Sinagogu ve Santa María la Blanca Sinagogu 
bunun en güzel örnekleri. Müslüman yapıları 
için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Sina-
gogu ve içindeki Sefarad Müzesi’ni ziyaret edip 
bir dönem Toledo’da yaşamış olan Sefaradların 
gündelik hayatlarına dair detayları öğreniyo-
rum.

Toledo, ufak bir şehir olsa da müzeleri sin-
direrek dolaşabilmek için en az üç güne ihtiyaç 
var… Şehre 1577’de yerleşen ressam El Greco’nun 
eserleri El Greco Müzesi’nde sergileniyor ama en 
ünlü eserlerinden Kont Orgaz’ın Cenazesi, Santo 
Tomé Kilisesi’nde. Roma, Vizigot, Arap ve Mu-
déjar kültürlerinin bıraktığı sanat eserleri ise 

As I walk the streets, I notice patterned ceramic 
tiles placed between the stones and wall bricks. 
I see that I’m in Juderia, the Jewish neighborhood. 
The cultural heritage left by the Sephardim who 
lived in this neighborhood until they were exiled 
during the Spanish Inquisition in 1492 has been 
well preserved. El Transito Synagogue and Santa 
María la Blanca Synagogue are the finest examples 
of this heritage. However, it is not possible to say 
the same for the Muslim structures. I visit the syn-
agogue and Sephardic Museum and learn about 
details relating to the daily lives of the Sephardis 
who lived in Toledo.

Though Toledo is a small city, you need at least 
three days to fully appreciate its museums. El 
Greco Museum displays the works of painter El 
Greco, who moved here in 1577; one of his most 
prominent works, however, The Burial of the Count 
of Orgaz, can be visited at Santo Tomé Church. The 
artworks that belonged to Roman, Visigoth, Arabic 
and Mudéjar cultures are displayed at Santa Cruz 
Museum and the Military Museum inside Alcázar. 
If you visit Toledo Museum of Art this month, you 

1-Yelpazeleriyle poz 
veren İspanyol kadınları 
her yerde karşımıza 
çıkıyor. 
Spanish dolls striking 
elegant poses with their 
fans can be found across 
town.

2- Toledo sokaklarında 
duyacağınız gitar 
tınıları, tipik bir İspanyol 
deneyimi yaşatıyor. 
The guitar tunes 
permeating the streets 

of Toledo offer a typical 
Spanish experience.

3- Toledo Katedrali'nin 
kulesi, sokakların 
arasından kendini 
gösteriyor. 
The tower of Toledo 
Cathedral is visible from 
the city streets.

Türk Hava Yolları ile 
IST → MAD 4 sa 10 dk
Türk Hava Yolları İstanbul 
ile Madrid arasında her 
gün karşılıklı seferler 
düzenliyor.

Fly Turkish Airlines 
IST → MAD in 
4h 10 min
Turkish Airlines has daily  
round-trip flights betwe-
en Istanbul and Madrid.

turkishairlines.com
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can visit the open-air exhibition Human Land-
scape to see the works of famous Spanish sculptor 
Jaume Plensa. 

Toledo’s cultural richness has influenced its 
cuisine as well. All kinds of traditional dishes such 
as tapas, paella, gazpacho, and tortilla de patatas 
are popular as in the rest of Spain.

However, if you must know an essential delica-
cy, I’d suggest mazapán. Mazapán, almond paste, 
was first recorded in Spanish history in Toledo in 
1577. It’s been a popular dessert ever since and is 
sold all through town in various forms. I have some 
good news for those who’d like to visit Toledo be-
fore the year ends: since it’s a city that perfectly 
blends its cultural and gastronomical heritage, To-
ledo was chosen as the 2016 Gastronomy Capital of 
Spain. You should visit toledocapitalgastronomia.
com (currently available only in Spanish) before 
your visit for some culinary suggestions.

I suggest you travel to Toledo with a large lug-
gage because the souvenirs will be hard to carry 

1- Şehre girişte daha ilk 
anda insanı tesiri altına 
alan Orta Çağ mimarîsi 
Toledo'nun alametifarikası. 
The iconic medieval 
architecture of Toledo 
enchants visitors at first 
glance. 

2- El Greco Müzesi'nde, 
sanatçının özellikle son 
dönem çalışmalarından 
birçoğunu göreblirsiniz. 
At the El Greco Museum you 
can see most of the late works 
of the famous artist.

3- Mazapán,  yani badem 
ezmesi Toledo mutfağının 
vazgeçilmezlerinden.
Mazapán, almond paste,  
is one the most essential 
elements of Toledo cuisine.
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Santa Cruz Müzesi ile Alcázar’ın içindeki Askeri 
Müze’de sergileniyor. Toledo Sanat Müzesi'ni bu 
ay ziyaret ederseniz ünlü İspanyol heykeltıraş Ja-
ume Plensa'nın Human Landscape adlı açık hava 
sergisini ziyaret edebilirsiniz. 

Toledo’nun kültürel çeşitliliği mutfağına da 
yansımış. Tapas, paella, gazpacho ve tortilla de 
patatas gibi geleneksel tatların envai çeşidi  İs-
panya’nın her yerinde olduğu gibi burada da kar-
şımıza çıkıyor. 

Ancak neyin tadına mutlaka bakmalı diye 
soracak olursanız cevabım mazapán olacak. Ma-
zapán, yani badem ezmesi, İspanya tarihine yazı-
lı olarak ilk kez Toledo’da, 1577 yılında geçmiş. O 
yıldan bugünlere hâlâ popülerliğini koruyan bu 
tatlıyı şehrin her yerinde görmek mümkün; hem 
de birbirinden farklı şekilleriyle. Toledo’yu yıl 
sona ermeden ziyaret etmeyi düşünenlere güzel 
bir haberim var: Toledo, kültürel ve gastronomik 
mirasını çok başarılı bir şekilde birleştirdiği için 
İspanya’nın 2016 Gastronomi Başkenti seçilmiş. 
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back. The most famous crafts in Toledo are Damas-
cus steel inlaid with gold and silver threads and 
swords made from Damascus steel. Developed by the 
Arabs who traveled from Damascus to Spain and kept 
this craft alive, it is called damasquinado in Spanish. 
It may not be reasonable to put a sword in your lug-
gage but I’m sure you’ll find something suitable to 
your tastes such as a handmade pocket knife, neck-
laces, brooches, and plates. If you’d like to see the 
production of these handmade products, you can 
visit the workshops all across town.

Tourists usually take a day trip to Toledo from 
nearby Madrid but this does not do justice to the city. 
A witness to civilizations, Toledo is a unique cultural 
route that requires at least a few days.

Gitmeden önce “Nerede ne yenir?” sorunuza cevap 
bulmak için şimdilik yalnızca İspanyolca hizmet 
veren toledocapitalgastronomia.com adresine göz 
atmanızda fayda var.

Toledo’ya büyük bir valizle gitmenizi öneririm, 
çünkü alacağınız hediyelik eşyalar için epey boş 
yere ihtiyacınız olacak. Toledo’nun en ünlü zana-
atları Şam çeliği üzerine altın ya da gümüş kakma 
ve Şam çeliğinden kılıç yapımı. Şam’dan İspanya’ya 
gelen Araplar tarafından geliştirilen ve günümüze 
kadar ulaşan bu zanaata İspanyolca Damasquino-
do deniyor. Valizinize kılıç koymak pek mantıklı 
olmayabilir; ancak el yapımı çakı,kolye,broş ve ta-
baklardan zevkinize uygun bir parça bulacağınıza 
eminim. Bu ürünlerin elde nasıl yapıldığını izle-
mek isterseniz şehrin birçok yerindeki atölyeleri 
ziyaret edebilirsiniz.

Toledo, genelde Madrid'e gelen turistlerin gü-
nübirlik olarak ziyaret ettikleri bir kent. Ancak 
buraya az zaman ayırmak çok büyük haksızlık olur. 
Medeniyetlerin beşiği Toledo, kesinlikle günlerini-
zi harcamanız gereken özgün bir kültür rotası.

Konaklama • Stay
Hotel Carlos V
Plaza Horno Magdalena 
s/n 45001
Tel: +34 925 222 100

Hotel Pintor El Greco
Alamillos Del Transito, 13, 
45002 
Tel: +34 925 285 191

Real de Toledo Hotel
Real Del Arrabal, 4, 45003
Tel: +34 925 229 300

Yemek • Eat
La Abadía
Plaza de San Nicolas, 
345002
Tel: +34 925 25 11 40

Casa Aurelio
Calle Sinagoga, 6, 45001
Tel: +34 925 22 20 97

Restaurante Kumera
Calle Alfonso X El Sabio, 2, 
45002
Tel: +34 925 25 75 53

Tüyolar • Facts

Alışveriş • Shop
El Foro de Toledo
Plaza de Zocodover, 8, 
45001
Tel: +34 925 284 555

Jacinta & María 
Chocolates
Calle de Santa Fe, 8, 
45001
Tel: +34 925 25 81 81

Mariano Zamorano 
Swords Factory
Calle Ciudad, 19,
45002 
Tel: +34 925 22 26 34

Pedro Maldonado 
Gonzalez Souvenirs & 
Gifts
Calle Ciudad, 19,
45002 
Tel: +34 925 22 26 34

Casa Cuartero
Calle Hombre de Palo, 5, 
45001
Tel: +34 925 22 26 14

1- Çelik üzerine altın ya 
da gümüş kakma, Tole-
do'nun en köklü zanaati. 
El yapımı olanların fiyatı 
hâliyle daha yüksek.
Gold or silver inlaying on 
steel is the oldest craft in 
Toledo. The handmade 
works are exquisite but 
very expensive.

2- Toledo'da yeni 
mağazalar bile eskiye 
ayak uydurmuş.
Even old shops in Toledo 
have caught up with the 
times.

3- El kakması bir tabak, 
dönerken sevdikleri-
nize alabileceğiniz en 
güzel hediye olabilir.
A handmade inlaid plate 
is the best souvenir you 
can take back to your 
loved ones.

4- Renk renk yelpaze-
ler hediyelik eşya dük-
kanlarının vitrinlerini 
süslüyor.
Colorful fans adorn 
the glass windows of 
souvenir shops.
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