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SEYAHAT

Eskimeyen 
eskiler 
SAN SEBASTIAN & BILBAO

BIR MÜZEYLE ÇEHRESI VE KADERI DEĞIŞEN BIR KENT VE ALTIN RENGI 
KUMSALLARI, GURME RESTORANLARI VE SOKAK LEZZETLERIYLE ÖNE 

ÇIKAN BIR KASABA… ISPANYA’NIN ÖZERK BASK BÖLGESININ IKI YILDIZI 
BILBAO ILE SAN SEBASTIAN’I KEŞFE ÇIKIYORUZ. 

YAZI SERDA BÜYÜKKOYUNCU
@serdabuyukkoyuncu
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GQ’daki ilk yazımla sizleri İspanya’nın 
kuzey, Fransa’nın ise güney 
batısında kalan Bask bölgesine 
götürmek istiyorum. Bölgenin 
iki önemli kenti, Bilbao ile San 
Sebastian’ı anlatacağım. Bir sanayi 
kenti Bilbao’nun çehresinin bir 
müze ve içindeki sanat eserleriyle 
nasıl değiştiğini görecek; altın 
rengi plajları, yemyeşil doğasıyla 
San Sebastian'ın 80 yılda nasıl oya 
gibi işlenerek sanatın ve yemeğin 
vazgeçilmezi haline geldiğine 
tanıklık edeceğiz. 

Bask bölgesindeki ilk durağımız Bilbao. 
Burada mutlaka ziyaret etmeniz gereken 
yerse Guggenheim Müzesi. Düzensiz 
eğrisel biçimlerin hakim olduğu yapı, ünlü 
mimar Frank Gehry tasarımı. 1997 yılında 
tamamlanan bu bina, içinde sergilenen 
20. yüzyıl çağdaş sanat eserlerinden daha 
fazla üne sahip. Bilbao, Bask bölgesinin 
en gelişmiş endüstri kenti aslında. Ama 
Guggenheim Müzesi'nin açılmasıyla birlikte 
kent turistik bir kimliğe bürünerek çok sayıda 
turist çekmeye başlıyor.

Guggenheim Müzesi dev yapısıyla, neredeyse 
terasına kadar yanaşıp, sanatseverleri 
selamlayan Nervion Nehri ile el sıkışıyor. 
Güneş ışınlarıysa titanyum kaplaması 
üzerinde dans ediyor. Aslında Gehry, 
kurşun-bakır alaşımı kullanmak istemiş 
binanın kaplamasında. Ancak çoğu ülkede 
bunun kullanımının yasaklanmasıyla farklı 
bir malzemeye ihtiyaç duymuş. Önce 
alüminyumu düşünmüş ama rengi değiştiği 
ve kirliliğe dayanıklı olmadığı için uygun 

bulmamış. Paslanmaz çeliği de Bilbao'nun 
ışık koşulları nedeniyle beğenmemiş. 
Anlatılana göre, yerde rastlantı eseri bulduğu 
bir parça titanyumun yağmurda altın rengini 
alması Gehry'nin aradığı cevabı bulmasına 
yetmiş. Camlı dış cephe düzenlemelerinde 
kullanılan üçgen ve kırık cam 
kompozisyonları güneş ışığını, farklı açılarda 
kırarak unutulmaz ışık oyunları yaratıyor. 
Müzenin baş döndürücü kıvrımları ve 
mimarisi bir süre sonra insanın hangi yöne 
gideceğiyle ilgili karmaşa yaşatabiliyor. 
Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi 
ağırlayan müzenin ilgi alanı 20. yüzyıl çağdaş 
sanatı. Resim ve heykelden çok, yerleştirme 
ve benzeri sanat objeleri var. Müzede, çok 
sayıda sanatçıya geçici sergi düzenlemek 
yerine, birkaç sanatçıya yoğunlaşıp onların 
çok sayıdaki eserini sergilemek tercih 
ediliyor. 

Müzenin hemen girişindeki 12 metrelik 
çelik, toprak ve binlerce çiçekten oluşan ve 
yaşayan bir yapıt niteliğindeki Jeff Koons 
imzalı köpek müzeye bekçilik yapıyor gibi 
görünüyor.

Fransız sanatçı Louise Bourgeois'in annesine 
adadığı Mama yani ‘anne’ adlı bakır, mermer 
ve çelikten yapılma örümcek, 9 metre 
yüksekliğinde. Sanatçı eserinde anneliğin 
hem koruyucu hem yırtıcı yönünü betimlemiş. 
Örümceğin ince bacakları kırılganlığı, çelik 
olmaları ise dayanıklılığı simgeliyor.

Anish Kapoor’un havuzun ortasına 
yerleştirilmiş 13 metre yüksekliğindeki eseri, 
paslanmaz çelikten yapılmış kürelerden 
oluşuyor. Küreler üzerine yansıyan şehir 
manzaraları ziyaretçilere insan gözünün her 
zaman doğruyu göremeyebileceğini anlatıyor.

SAN SEBASTIAN
Sıradaki Bask durağımız, son zamanlarda 
adından sıkça yemekleriyle bahsettiren San 
Sebastian. Tarih, doğa ve gastronominin iç 
içe olduğu müstesna yerlerden biri. Atlas 
Okyanusu kıyısındaki şehir, 1014'te St. 
Sebastian manastırının çevresinde kurulmuş. 
16. yüzyıldan itibaren İspanyollar için 
önemli bir askeri limanmış. 1700’lü yıllarda 
iki kez de Fransa tarafından işgal edilmiş. 
1813’te özgürlüğüne kavuşmuş ama şehrin 
neredeyse tamamı yanmış. Kraliçe Maria 
Cristina’nın tatillerini geçirmeye başladığı 
1800’lerde ise Miramar Sarayı, Victoria 
Ohenya Tiyatrosu gibi gösterişli binalar, geniş 
bulvarlar ve yemyeşil parklar ile en parlak 
dönemini yaşamış. Tekrar inşa edilişinin 
ardından Kraliçe 2. Isabella'nın yazlık şehri 
olmuş.  Kraliçe'nin varlığı aristokrat çevrenin 
de San Sebastian'a gelmesini sağlamış. 
Günümüzde restoranları, pintxo barları, 
şık otelleri ve butikleri ile eşsiz bir sahil 
beldesi San Sebastian. Muhteşem plajlarını, 
özellikle de La Concha koyunu, nefes 
kesici manzaraları ile Igueldo tepesini de 
unutmamak lazım. Halk buraya Bask dilinde 
Donostia diyor. Donostialıların ‘hayattan ve 
doğanın sunduklarından zevk alma’ prensibi 
şehrin her köşesinde hissediliyor.

2016 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen 
kentte her yıl 20 Ocak’ta Tamborrada 
Festivali düzenleniyor. Belediye Başkanı, 
Parte Vieja denilen eski kentte şehrin 
bayrağını göndere çekiyor ve 24 saat 
boyunca davul sesleri duyuluyor. Her 
Temmuz’da San Sebastian Caz Müzik 
Festivali var. 1939’dan beri de her yıl Ağustos 
ayında klasik müzik festivali düzenleniyor. 
Eylül ise dünyanın dört bir yanından yıldızların 
akın ettiği San Sebastian Film Festivali’ne 
ayrılmış. 

Gelelim sahillerine… Atlas Okyanusu 
kıyısındaki San Sebastian’ın en büyük koyu La 
Concha’nın kumsalı altın rengi, suları turkuaz. 
Hemen yanındaki La Zurriola koyu ise daha 
küçük. Genellikle sörfçüler tarafından tercih 
ediliyor. Bir diğer plaj olan Ondarreta çocuklu 
aileler için ideal. Gros plajı daha sakin bir 
yer. Tekne ile gidilebilen en büyük ada Santa 
Clara’nın plajları ise korunaklı koylar. 

Limandaki Donostia akvaryumu şehrin ilgi 
merkezlerinden biri. 700 yıllık balina fosilleri 
ve antika teknelerin de sergilendiği sualtı 
tünelleri insanı denizin altında hissettiriyor.
Dünyada kişi başına en fazla Michelin yıldızlı 
restoranın olduğu yerin San Sebastian 
olduğunu biliyor muydunuz?  Şehirde 
bir, iki ve üç Michelin yıldızlı çok sayıda 
restoran var. Hem gurme restoranları, hem 
de pintxo barları mutlaka denemelisiniz. 
Geçmişte sadece erkeklerin girebildiği 
gastronomi kulüplerinde yapılan ‘pintxo’lar 
küçük bir parça baget ekmeğinin üzerine 
konulan mezelerle hazırlanıyor. İspanyolların 
‘tapas’ına benzese de onlardan biraz 
daha farklı. Bazıları küçük çubukların 
ucuna takılarak sunuluyor.  Atıştırmalık 
ama her birinden tatmadan geçmek çok 
zor olduğu için fark etmeden karnınızı 
doyurabiliyorsunuz.


