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ULUSLARARASI AKDEN~Z ETNOLOJ~~TARIHI
KONGRESI
M. MEHDI ~ LHAN
Portekiz seyahatim için vize almam gerekti~ini ö~rendi~imde her ne
kadar üzüldü isem de elçilikte bu i~ lemin sadece üç dakika sürmesi beni
rahatlatm~~~ve gidece~im ülkede pek güçlüklerle kar~~ la~m~ yaca~~ m kanaatini uyand~ rm~~t~ . Daha sonra kongreye kat~ lmak üzere Lizbon havaalan~ nda ye~ il pasaport ile varan di~er Türk arkada~~ n üç saat al~ konulmas~~ ve
sonunda kendisinden özür dilenerek ülkeye girmesine izin verilmesi bu
ülke ile olan münasebetlerimizin zay~ f oldu~u ve makamlar~ n gerekli i~lemler hakk~ nda ayd~ nlat~ lmad~ klar~~ anlam~ na gelmektedir. Nitekim Lizbon'da ki "Instituto Mediterranico"nun (Departmento de Sociologia, Faculdade de Seiencias Sociais e Humanos, Universidade Nova de Lisboa,
Av. de Berna 26-C, '000 Lisboa-Portekiz) 4-8 Kas~ m 19,91 tarihleri aras~ nda haz~ rlam~~~ oldu~u Uluslararas~~ Akdeniz Etnoloji Tarihi Kongresi'ne
(Congres Mediterraneen d'ethnologie Historique) kat~ ld~~~ m sürece bize
(di~er Türk arkada~~m ~~ kastediyorum) yak~ nl~ k göstermeleri Portekizlilerin
tarihte oldu~u gibi Türkleri uzaktan tan~d~klar~ , yak~ n ili~kilerin kurulmad~~~ , ancak kurulursa bir çok aç~ dan faydal~~ olaca~~~intiba~ n~~ bende uyand~ rd~ .
Münih aktarmal~~ Lizbon'a ula~t~ m ve hiç bir güçlükle kar~~la~madan
gümrükten geçtim. Lizbon'un havadan görünümü Tac (Tejo) nehrinin
Okyanusa döküldü~ ü yerde olu~turdu ~u geni~~rezervoas~~ ve üzerinde ki
asma köprüsü ile Istanbul'u and~ rmaktad~ r. Lizbon'un Istanbul ile ortak
bir di~er özelli~i de ara sokaklar~n~ n ve ana caddelerde ki kald ~r~ mlarm~ n
ufak ta~larla örülmü~~olmas~d~ r. Lizbon'un en geni ~~caddelerinden biri
olan Av. da Liberdade'nin (Hürriyet Caddesi) dörtlü geni~~kald~ r~ mlar~~
küçük beyaz ta~ larla i~lenmi~~ve siyah ta~ lar ile de ~ekillendirilmi~lerdir.
Lizbon'da "Mercedes"lerin taksi olarak kullan ~ lmalar~~ ve taksi ücretlerinin
Türkiye'dekiler kadar ucuz olmas~~ dikkatimi çeken bir di~er özellik idi.
Havaalan~ n~ n ~ehrin merkezine çok yak~ n olmas~~ ve Pazar günü caddelerde trafi~in yo~un olmamas~ ndan dolay~~ Fon Preira de Mebo caddesinde ki Americana Residencial oteline k~sa zamanda vard~ m. Resepsiyonist'in ad~ n~ n Armenio olmas~~ dikkatimi çekti. Ama Ermeni de~ilmi~. AnBelleten C. L VII, 39
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cak daha sonra ülkede baz~~ Ermenilerin oldu~unu ve kat~ld~~~m~z kongrenin finansman~n~n büyük bir k~sm~ n~ n bir Ermeni kurulu~u olan Calouste
Gulbenkian Kurulu~u taraf~ ndan yap~ld~~~ n~~ ö~rendim. Kongre de zaten
bu kurulu~ un salonlar~nda yap~ld~.
4 Kas~ m Pazartesi sabah~~ Portekiz Cumhurba~kan~~ ve beraberinde ki
heyet taraf~ndan aç~ lan kongreye, yüzelli civar~ nda ilim adam~~ birer bildiri
ile kat~ld~ lar. Hemen hemen tüm Akdeniz ülkeleri ile Almanya, ~ngiltere

ve Kanada'dan Tarih, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Filoloji ve hatta
Zooloji mütehass~ slar~n~ n biraraya geldi~i bu kongrede çok ilginç bildiriler
okundu. Frans~ zca okunan bildiriler Portekizce'ye ve Portekizce okunan
bildiriler de Frans~ zca'ya tercüme edilmekle birlikte ancak bir kaç Ingilizce bildiri Frans~ zca'ya tercüme edildi. Türkiye'yi ilgilendiren konular~n
ba~l~klar~n~~ ~öyle s~ ralayabiliriz:
Daniel Panzac (Fransa), "Communates et commerce maritime dans
l'Empire ottoman au XVIIIe siecle".
ha"

Jak Yakar (Israil), "Reciprocal exchange systems in prehistoric Anato-

M. Mehdi ~ lhan (Türkiye), "Tripoli (Trablus~am) in the sixteenth
century: a demographic and ethnologic study based on two ottoman cadastral registers".
Jean-Louis Bacque Grammont (Frans~z Anadolu Ara~t~rmalar~~ Enstitüsü-Türkiye), "Cemetieres Islamiques: etude, problemes et methodes",
(~stanbul mezarl~ldann~~ ele almas~~ aç~s~ ndan önemli).
Harun Güngör (Türkiye), "Steles funeraires f~gure es de la vallee de
Zamanti, Kayseri".
Mamafih Türkiye'nin bir Akdeniz ülkesi ve Akdenizin bir zamanlar
bir Osmanl~~ gölü olmu~~olmas~~ aç~s~ndan di~er bildirileri de göz ard~~ etmemek gerekir. Örne~in "Histoire Diplomatique du Maroc" adl~~ on ciltlik
Arapça yaz~lm~~~eserini Arapça olarak tan~ tan Dr. Abdulhadi Tazi Osmanl~lara çok geni~~yer verdi~ini bizzat kendisi bana söyledi.
Be~~gün süren kongrenin son gününün ö~leden sonras~~ dilek ve temennilere ayr~ ld~ . Bilhassa Akdeniz ülkeleri aras~nda ki ba~lar ve ba~lar~n
nas~ l güçlendirilebilece~i üzerinde duruldu. Mümkün oldu~u kadar politika tart~~malar~ n d~~~ nda tutuldu.
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Kongre merkezine gönderilen bildiri özetleri yay~ nlanm~~~olup teslim
edilen bildirilerin de yay~ nlanaca~~~bize söylendi.
Kongre'nin yap~ ld~~~~sürece sosyal faaliyetler de ihmal edilmedi. Çantam~z~~ Gulbenkian'da teslim ald~~~m~ zda içinde baz~~ davetiyeler bulduk.
Portekizi tan~tmak amac~ yla düzenlenmi~lerdi.
Kongrenin ba~lad~~~~4 Kas~ m Pazartesi günü ak~am~~ Lizbon Belediye
saray~ nda Kongreye kat~lanlar~ n onuruna verilen kokteyle gittik. Saray~n
giri~inde sa~~ve sol duvarlar üzerinde onsekizinci as~rdan bu yana Belediye ba~kanl~~~~yapanlar~ n adlar~~ kaz~lm~~t~ . Resepsiyon salonunda da Belediye ba~kanlar~ndan baz~lar~n~n ya~l~~ boya portreleri tavana çizilmi~ti.
Sal~~ günü için her hangi bir sosyal aktivite yoktu. ~ehri dola~mak için
f~ rsat bulduk diyemem. Çünkü, kongre geç saatlara kadar sürmü~tü.
Asl~ nda turistik ve sosyal gezilerimiz 6 Kas~m Çar~amba günü ba~lad~. Bu günün ak~am~~ otobüslerle bir kale görünümünde olan Belem kulesine ve daha sonra ayn~~ ak~am bir kilise olan Jeronimos müzesine
götürüldük. Ke~iflerin yap~ld~~~~dönemin bir sembolü olan Belem kulesi
Tac (Tejo) nehri üzerinde ve nehrin denize döküldü~ü yerde in~a edildi~inden bilhassa Lizbon için tarih boyunca büyük bir stratejik öneme haiz
oldu~u ~üphesizdir. Kuleden nehrin a~z~ na hakim olmak ve dolay~s~ yla
Lizbon'a yakla~acak gemileri kontrol alt~ na almak mümkün oldu~u gibi
denizden gelecek her hangi bir tehlikeyi zaman~ nda anlamak da
mümkündür. Belem kulesini yapm~~~oldu~u i~lev aç~s~ndan Rumeli ve
Anadolu hisarlar~ na benzetmemiz mümkündür. Ancak Rumeli ve Anadolu hisarlar~~ Istanbul'un fethini gerçekle~tirebilmek için Avrupa'dan gelecek
askeri yard~mlar~~ engellemek amac~yla in~a edilmi~ler, Belem kulesi ise
Lizbon'u ve Tac (Tejo) nehrinin olu~ turdu~u liman~~ korumak için in~a
edilmi~tir. Gerçekten de Romenesque-Gothic stilinde in~a edilen ve gözetme kulelerinde Arap-Islam tesiri gözüken bu kule Tac (Tejo) nehrinin a~z~ nda bir kale vazifesini görmektedir. Karaya ba~lant~s~~ aç~l~ r-kapan~r bir
köprü ile olup karadan hücum eden ki~ilerin kara ile kule aras~nda ki ark~~
a~malar~~ gerekti~i gibi denizden kuleye yakla~mak ancak gemilerle
mümkündür. Kademe kademe be~~kat yükselen kulenin kendisi ve burçlar~~ dü~mana mukabelede bulunmay~~ rahatça sa~l~ yacak bir plana sahiptir.
Kulenin san~ r~m dördüncü kat~ nda bir bölme kilise olarak in~a edildi~i gibi kad~ n ve çocuklar~ n dü~man~n ok ve ate~inden emin olabilecekleri bir
s~~~ nak görevi vazifesini de görmektedir.
Kulenin giri~ inde ki salon bu gün bilhassa turistlere konser vermek
için kullan~lmaktad~ r. Ancak bize konser de~ilde ilkin orta ça~~gemileri ve
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gemicili~i hakk~ nda bir bildiri sunuldu ve daha sonra mandoline benziyen
ve bizde kullan~lan saz~ n görevini yapan bir telli enstruman tan~t~ld~. Bu
salonda ayr~ca çe~itli flütler de sergilenmi~ti.
Bu günün ak~am~~ saat sekize do~ru halen bir bölümü müze olarak
kullan~ lan Jeranimos manast~ nna götürüldük. Gecenin dokuzunda özel
olarak bizim için aç~ lan müzede müzenin müdürü taraf~ ndan henüz sergilenmemi~~materyalin bulundu~u mahzene al~ nd~ k. Kutular içinde raflara
sistematik bir ~ekilde yerle~tirilmi~~olan bu materyal müzenin vitrinlerini
süsliyecek zaman~~ bekliyorlard~ . Yorgun bir günün ve ak~am~ n geç saatlerinde gezdi~imiz bu müzede insan~ n evelasuyonunu temsil eden maket,
resim ve fosiller ile özel bir bölmede bulunan Roma ve sonra ki devirlere
ait kad~ n tak~lar~~ dikkati çekmekte idi.
Bir bölmesi müze olan Jeronimo manast~nn~n di~er k~s~ mlann~~ gezmeye f~ rsat~m olmad~ . Ancak bu manast~ r~n mezarl~~~ nda tarihte ün yapm~~~iki ~ahs~ n sembolik mezarlar~n~ n bulundu~unu ö~rendim. Onlardan
biri ~air "Lusiadas"~ n yazar~~ Cameos di~eri de 1498 y~l~ nda Ümit Burnu'nu dolanarak Hindistan'a ula~an yolu ke~ fetmesiyle ün yapan Portekiz
ka~if Vasko de Gama'd~ r'.
' Portekiz'in tarihi ve Portekizlilerin Osmanl~ lar ile olan münasebetleri hakk ~ nda ~u
eserler gözden geçirilebilir:
Ferdinand Denis, Portugal, Paris 1864.
Le Vtede Caix Sain-Agmour, Portugak Paris 1886.
F. Ch. Danvers, The Portuguese in India, London 1894.
A. da Silva Rago, Portuguese colonisation, Johannesburg 1959.
Armando Cortesao, The Portuguese discove~y, Comptes Rendus.. 196o.
R.B. Serjeant, The Protuguese off the South Arabian Coart, Oxford 1963.
Yakub Mughul, "Ponekizlilerle Ka~ ldenizde mücadele...", T T Belgeler: Dergisi II, 3-4,

1965.

Yakub Mughul, Kanuni Devri Osmanl~ lar~ n Hint Okyanusu Politikas~~
ve Osmanl~ -Hint
M~isl~imanlan Manasebederi, 1517-1528, ~stanbul 1974.
C.R. Boxer, The Protuguese Seaborne Emp~ re, 1415-1825, London 1969.
C.R. Boxer, "A note on the Portuguese reactions to the revival of the Red sea spice
trade and the rise of Acheh, 154.43-1600", journal of the History of Southeast Asia, X, 1969.
Edward Glacier, Portuguese Studies, Paris 1976.
R.S. Whiteway, The Rise of the Portuguese Power in lndia, London 1967.
Salih Ozbaran, "The Ottoman Turks and the Portuguese in the Persian Gulf, 15341581", joumal of Asian History, yol. 6, Wiesbaden 1972, s. 45-88 (Bu makale Abdullah Jabbar Naci taraf~ ndan Arapçaya çevrilmi~~ve El-Etrak el-Osman~yyun vel-Burtugaliyyun
c~ 'l-I-Arabi, 1534-1581 ad~~ alt~ nda 1979 y~l~ nda Ba~dad'da yay~ nlanm~~t~ r).
Salih özbaran, "Osmanl~~ Imparatorlu~u ve Hindistan Yolu: Onalt~ nc~~ Yüzy~ lda Ticâret Yollan Üzerinde Türk-Portekiz Rekabet ve Ili~kileri', Tar~k Derg~s~~ Istanbul 1978,
s. 65-46.
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7 Kas~m Per~embe günü iki gruba ayr~lan Kongre üyelerinden bir
grup ~ehire ve nehire hakim bir tepe üzerinde in~a edilen ve yukanda
bahsetti~imiz Belem kulesi gibi, ancak daha ziyade karadan gelecek tehlikelere kar~~~koyabilecek bir konumda olan Sao Jorge kalesine, di~er grup
da ayn~~ kaleye yak~ n ve tipik Lizbon sokaklar~ ndan birinde yer alan Parreirenha de Alfama lokantas~ na yemek yeme~e ve fado müzi~i dinlemeye
gittiler.
8 Kas~ m Cuma günü ak~am~~ Comissao Nationa da Unseco'nun davetlisi olarak Rua de Sao Jese, 22-24, adresinde ki Cooperativa Militar
(Askeri Kooperatif) restorant~na Kongrenin yerli ve yabanc~~ tüm partisipantlan davetli idiler. iki büyük salona ancak s~~abildik. Masam~zda biri
Italyan di~eri Portekizli iki ki~i daha vard~. Ak~am~m~z güzel bir sohbet
havas~~ içinde geçti. Ak~am~ n sona erdi~ini sand~~~m~z bir anda masalar~n
aras~ ndan Portekiz milli k~yafetlerini giymi~~gençler dola~~ p di~er kap~dan
ç~kt~lar. Portekizlileri milli k~yafetleri içinde görmek bizleri sevindirmi~ti.
K~sa bir süre sonra biti~ik bir bölmeye aç~lan kap~lar aç~ld~~ bu gençler ve
gene milli k~yafetler içinde baz~~ di~er ki~iler gösteri yapmaya ba~lad~ lar. ilkin k~yafetler ve enstrumanlar tan~ t~ld~~ ve daha sonra folk ~ark~lar~~ söylenmeye ba~land~ . Bir müddet sonra da dans pozisyonlan al~nd~~ ve müzi~in
ve folk ~ark~lann~ n e~li~inde el ele, kol kola danslar yap~ld~. Misafirlerin
de kat~l~ m~yla dans fasl~~ kapat~ld~~ ve dansç~lar tipik giysi ve baz~~ e~yalar ile
san~r~ m bize geldilderi yöreleri sergilediler. Müzisyenler, ~ark~c~ lar ve dansç~lar alk~~lar içinde salonu terkettiler ve bizler otellerimize döndük 2. S~ra
art~k Lizbon'un d~~~na yapaca~~m~z bir günlük geziye gelmi~ti.
Ertesi günü sabah Marquese de Pompal'dan otobüslere binip günlük
gezimize ba~lad~ k. Lizbon'dan ç~ kt~ ktan bir müddet sonra k~ rsal kesim
görünmeye ba~lad~. Portekiz, topra~~~ve bitki örtüsü ile bir Akdeniz ülkesi
oldu~unu gösteriyordu. Beja'ya varmadan önce yol üzerinde bir restorantda, ihtiyaçlanm~z~~ gidermek ve kahve içmek üzere durduk. Onbe~~yirmi
dakika sonra buran~ n köylüleri bize bir gösteri yapmaya karar verdiler. iki
s~ ra halinde dizilen bir grup köylü bir kaç folk ~ark~lar~~ söylediler. Bu grubun ilginç taraf~~ Askeri Kooperatif salonunda ki milli grubun aksine sadece
erkeklerden olu~mas~yd~. Nitekim Portekizli baz~~ gençlerden edindi~im bilgilere göre Portekiz'in kuzeyinde kad~n ve erkek kol kola dans edip ~ark~~
söyledikleri halde, güney kesiminde erkekler dans edip ~ark~~ söyler ve ka2 Portekiz'in müzik ve danslar~~ hakk~ nda bak~ n~z: Rodney Gallop, Portugal: A Book of
Folk-Ways, Cambridge 1967.
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d~nlar da onlar~~ seyrederlermi~, veya kad~ nlar ve erkekler ayr~~ ayr~~ dansedip ~ark~~ söylerlermi~.
Bu k~ sa gösteriden sonra tekrar yola koyulduk. ~ç k~s~ mlara do~ru
ilerledikçe s~ k ve orman tipi a~açlar seyrekle~mi~~yerini meyve a~açlar~~ ile
geni~~ekin alanlar~ na b~ rakm~~t~. Turuncgillerin yan~ nda s~ k s~k zeytin
a~açlar~~ göze çarp~yordu. Zeytin a~açlar~n~n oldu~u yerler, Gaziantep'in
Nizip yöresini and~ nyordu. Roma Imparatoru Julius Ceasar taraf~ndan
M.Ö. 48 y~l~nda "Pax Juha" ad~ yla kurulan ve bugün Portekiz'in Bu~day
Ambar~~olarak bilinen Alentejo ovas~n~ n merkezi olan Beja'y~~ geçtik ve
ö~lene do~ru Mertola'ya ula~t~ k. Burada ö~len yeme~ini yemeden önce
Guadiana nehrine dökülen nehir görünümündeki Oeiras çay~~ üzerinde ki
köprüye kadar bir gezinti yapt~k.
Mertola, Guadiana nehrinin bat~~ yakas~nda kurulmu~~ufak ama ~irin
bir kasabad~r. Köprüden ve daha sonra gezdi~imiz kulesinden bak~ld~~~ nda Moorlann (Ma~ribiler) neden buray~~ bir yerle~im bölgesi olarak seçtikleri anla~~lmaktad~ r. Nehrin hemen ötesinde yükselen da~lar Ispanya'ya
buradan geçit vermektedirler. Nitekim köprüyü geçtikten sonra araba ile
yar~m saat içinde Ispanya s~ n~ r~na ula~mak mümkündür. Ayn~~ zamanda
nehrin bat~~ yakas~nda da~lar~ n hemen gerisinde bir ova uzanmaktad~r.
Köprüden bir müddet Oeiras çay~~ yata~~n~ n muhte~em görüntüsünü
seyrettikten sonra ö~len yeme~ini yemek üzere kasaban~n merkezinde ki
bir Ana okuluna gittik. Yeme~imiz gene bal~kt~, ama bu defa bonfile de
vard~. Yemeklerin güzel olmas~~ ve servis yapanlar~n anlad~~~m kadar~yla
böyle bir kalabal~~a al~~k~n olmamas~~ burada epeyi vakit kaybetmemize
de~ilde tatl~~ dakikalar geçirmemize sebep oldu. Zira Kongre üyeleri art~ k
samimi bir hava içinde kayna~m~~~ve sohbete doyam~yorlard~.
Yemekten sonra kasaban~n dar sokaklar~ndan Iç kaleye do~ru t~rmanmaya ba~lad~k. Anlad~~~m kadar~yla Roma devri kal~nt~lar~~ üzerine Moorlar taraündan nehre ve vadiye hakim bir tepe üzerinde kurulan bu ufak
kasaba Diyarbak~ r'~n surlar~~ kadar kal~n olmasa da yeterince sa~lam surtarla çevrili idi. Kasaban~ n ve etraf~ n~~ çevreliyen surlar~n konumuna bak~ld~~~nda dü~man~ n gözükmeden kasabaya yakla~mas~n~ n mümkün olamad~~~~anla~~l~r. Ayr~ca surlar dik yamaçlann bitti~i yerde yükseldi~inden
dü~man~n geriye püskürtülmesi oldukça kolayd~r.
Iç kalenin giri~~kap~s~n~n önünde bu gün kilise olarak kullan~lan bir
cami bulunmaktad~ r. H~ ristiyan aleminde kiliseye çevrilen caminin bir tek
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bu oldu~u söylenmektedir. Cami kiliseye çevrildi~inde mihrabi duvar ile
örülmü~, ancak daha sonra, büyük bir ihtimalle son zamanlarda, caminin
orijinal halini korumak için bu duvar tekrar y~ k~ lm~~t~ r. Caminin tavan~~
oniki sütun üzerinde yükselen ufak kubbelerden olu~maktad~ r. Daha sonra sütun ba~l~ klar~ n~ n ve caminin giri~~kap~s~n~n çepeçevre insan portreleri
ile süslendi~i göze çarpmaktad~ r. Bu kabartma portrelere dikkatlice bak~ld~~~ nda her birinin ayr~~ ayr~~ ~ rklar~~ temsil ettikleri hemen anla~~lmaktad~r.
Caminin güney-do~u kö~esinde yükselen çan kulesinin daha sonra eklendi~i söylenmektedir.
Caminin hemen arkas~nda Roma devrine ait baz~~ kaz~lar yap~ lm~~~ve
anlad~~~ m kadar~yla üzerinde yap~ lan incelemeler devam etmektedir. Kaz~larda ç~ kan çanak çömlek parçalar~~ hülle ~eklinde üst üste istif edilmi~~inceleme bekliyorlar.
~ç kalenin ana kap~s~ ndan içeri girdikten sonra bir kaç basamak t~ rman~ p oldukça geni~~avlu ~eklinde bir alana giriyoruz. ~ç kalenin duvarlar~ nda yiyecek ve silah depolar~~ gözden kaçmamakta ve avlu diyebilece~imiz bir saban~ n tam ortas~ nda oldukça büyük bir su sarma bulunmaktad~ r.
~ç kalenin kuzey-bat~~ kö~esinde ki oldukça yüksek kulenin giri~~kap~s~na ula~abilmek için yüksek bir merdivenin basamaklar~ n~~ t~ rmanmak gerekir. Bu merdivenlerden ayn~~ zamanda askerlerin dü~man~~ geri püskürtrnek
için rahatça hareket edebilecekleri bir terasa geçilmektedir. ~ç kalenin
güney-bat~~ kö~esinde pek yüksek say~ lm~yan kule tipinde bir burç bulunmaktad~ r. Bu cephede de askerlerin rahatça hareket edebilecekleri teraslar
bulunmaktad~ r. ~ç kalenin genel plan~~ gözden geçirildi~inde etraf~~ surlarla
çevrili kasabay~~ gözetlemek mümkün oldu~u gibi herhangi bir yönden gelecek tehlikeyi zaman~ nda görüp tedbir almak da mümkündür. Böylece
bölgenin her taraf~~ ~ç kaleden gözetlenebilmektedir.
Kasaban~ n surlar~~ üzerinde herhangi bir sald~ r~~ s~ ras~ nda askerlerin s~ k
bir s~ ra halinde mevzilenebilecekieri mazgall~~ ve pencereli siperler in~a
edilmi~lerdir. ~ç kaleden bu siperler ve askerlerin hareketleri rahatl~ kla
görülebilmektedir.
Kasaban~ n d~~~ nda yanyana Müslüman mezarl~~~~ile Roma mezarl~~~~
bulunmaktad~ r. Bu mezarl~ klarda kaz~ lar~ n ne safhada oldu~unu bilemiyorum.

616

M. MEHDI ILHAN

~ç kale ve yan~ nda ki Roma harebelerini gezdikten sonra kasabada ki
müzeleri gezmek için sokaklar~ n aras~ na dald~ k. Duvarlar~~ bembeyaza kireçle s~vanm~~~birbirilerine biti~ik evler küçük küçük ta~larla donanm~~~darac~k sokaklara bir güzellik kat~yordu. Bu sokaklarda su mecralar~~ genellikle ortada olmakla birlikte baz~~ sokaklarda her iki yan~nda olduklan
göze çarp~yordu. Ya~mur ya~cl~~~ndan bu mecralarda akan sular kasaban~ n kanalizasyonundan ziyade kasaban~n duvarlar~ nda yer yer aç~ lan deliklerden nehire ak~ld~ klar~~ anla~~lmakta idi.
Kasaba gerek dönemeçli sokaklar~~ gerekse biti~ik düzen evleri ile oryantal bir yap~ya sahiptir. Kasabada dört müze bulunmaktad~ r. Biz bunlardan ancak ikisini gezme f~ rsat~~ bulabildik. Kutsal sanatlar Müzesi ile
Roma müzesi. Geriye kalan iki müzeden ~slam Müzesi herhalde aç~ k olmad~~~ ndan ve H~ristiyanl~k-ilmi Müzesi de kasaban~ n öbür ucunda bulunmas~ndan ve vaktimizin dar olmas~ ndan dolay~~ gezemedik.
Kutsal Sanatlar Müzesinde yer alan e~yalar daha ziyade çanak
çömlek, çe~itli çarm~ klar ve H~ ristiyan azizlerinin heykel ve ya~l~~ boya tablolar~ ndan olu~maktayd~. Roma Müzesinde de bir Roma devri yap~n~ n kal~nt~ lar~~ üstü kapal~~ bir yerde yeniden kal~ nt~~ halinde in~a edilerek korumaya al~nm~~t~r.
Bir araya gelip Lizbon'a geri dönmeye ba~lad~~~m~zda saat ak~am~ n
sekizine geliyordu. Tekrar ayn~~ restorantda durup birer kahve içtikten sonra yola devam ettik. Lizbon'a vard~~~ m~zda saat onbire geliyordu. Vedala~mak zaman~~ gelmi~ti art~ k. En zoru bize çok yak~ nl~ k gösteren kongre organizatörlerinden ve ba~kanlar~~ Prof. Dr. Anaises Espirito Santo'dan ayr~lmak oldu. Böylece Kongre bir vedala~ma ile ba~lanm~~~bulunuyordu.
Ama benim plan~mda ertesi günün sabah~~ Lizbon caddelerinde bir gezinti
daha vard~. Cebimde kalan bir kaç bin eskudoyu harcamam gerekiyordu.
Hafta içi ak~amlar~~ ve Çar~amba günü sabah~~ ~ehir içinde bir tur
yapm~~t~m. Dolay~s~yla al~~-veri~~için nereye gidece~imi biliyordum. Lizbon'un al~~-veri~~merkezine kadar yürüdüm. Fakat maalesef günlerden Pazar idi ve resepsiyonistin saat onda aç~l~ r demesine ra~men hiç bir yer
aç~ k de~ildi. Hatta çanlar~ n sesine cevap verip kiliseye giden bir kaç Portekizli ve ~a~k~n bir kaç turistden ba~ ka kimseler de yoktu ortada. Bu al~~veri~~alan~ na arabalar~ n da girmemesi sessizli~i artt~ nyordu. Mamafih ben
daha ziyade gençler ve turistler için aç~ lan Hürriyet caddesi üzerinde ki
kapal~~ bir çar~~ya dönüp al~~veri~imi yapt~m. Art~ k otele dönme ve sonra
da Lizbon'a veda etme zaman~~ gelmi~ti.

AKDEN~ Z ETNOLOJ~~TAR~ H~~KONGRES~~

617

1755'te büyük bir deprem geçiren Lizbon, Marques de Pompal taraf~ ndan çok geni~~caddeler ve görkemli binalar ile yeniden in~a edilmi~tir.
Dolay~s~ yla Lizbon'un en gözde yerlerinden biri Marques de Pompal meydan~~ ve bunun arkas~ nda uzanan görkemli VII. Edward park~~ ile önünde
uzanan çok geni~~Hürriyet caddesidir. Hürriyet caddesinin bitti~i yerde
al~~-veri~~merkezi ba~ lamaktad~ r. Al~~-veri~~merkezini arkas~ na alan ve
görkemli bir ~ ekilde denize bakan Terreiro da Paço depremin akabinden
yap~lan en muhte~em binalardan biridir. Asl~ nda Lizbon'da ki binalar~ n
ço~u oldukça dikkati çekmektedirler. Baz~~ tarihi evlerin ön cepheleri çinilerle kapl~d~ rlar. Turistlerin ilgisini çeken bu çinilerin yer yer sökülüp
al~ nd~ klar~~ göze çarpmaktad~ r. Hürriyet Meydan~ 'n~ n bitiminde göze çarpan binalar istasyon binas~~ ile Ulusal Tiyatro binas~d~ r.
Al~~veri~imi yap~p otele dönece~im s~ rada Hürriyet Meydan~'nda bir
resmi törene ~ahit oldum. Ne münasebetle yap~ ld~~~ n~~ anl~yamad~~~ m bu
törende askeri bandonun refakatinde Hurriyet Abidesi'nin önüne çelenkler
konuyordu.
Son olarak Gulbenkian vakf~~ ve müzesinden bahsetmek istiyorum.
Calouste Gulbenkian Turkiye'den Portekiz'e göç eden bir Ermeni olup
söylendi~ine göre Arap ülkelerinden (muhtemelen ~ rak) birinin petrolleri
ile Portekiz'de ki pazarlamac~lar aras~ nda °k 5 bir hisse ile simsarl~ k yapm~~~ve k~ sa zamanda çok zengin olmu~~biridir. Gulbenkian dolay~s~yla "°/0
5 Adam" lakab~ yla da Lizbon'da tan~ n~ r. Kurmu~~oldu~u vak~f çok geni~~
bir bahçenin içinde olup merkezi büyük bir bina ve baz~~ lojmanlardan
olu~maktad~ r. Merkezi binada çe~ itli etkinlikler yürütülmektedir. Vak~ f ayn~~ zamanda baz~~ ö~rencilere burs vermektedir. Merkezi binan~ n hemen
biti~i~inde Gulbenkian Müzesi bulunmaktad~ r. Bu müzede Gulbenkian'~ n
hayat~~ boyunca sat~n alm~~~oldu~u hemen hemen dünyan~ n her taraf~ndan
heykeller, tablolar, sikkeler, biblolar, gümü~~tak~lar sergilenmi~tir. ~nsan
bu müzeyi gezdikçe antikaya olan sevgisi art~yor. Türkiye'den sat~ n al~ nm~~~çiniler, vazolar, tablolar ve hahlar her Türk'te antikac~l~ k ruhunu canland~ racak güzelliktedirler. Di~er bölmelerin de geri kald~~~ n~~ söyliyemem 3.

3 Gulbenkian'~ n hayat~, seyahatlar~~ ve müzesinde ki kolleksiyonlar
~~ hakk~ nda bak~ n~z:
Jose de Azeredo Perdigao, Calouste Gulbenkian Collectioneur, Lizbon 1969.
Francesco Guardi, Cokcfao Calouste Gulbenkian, Lisboa, tarihsiz.

M. Mehdi ~lhan

Res. ~~— Mertola ve Guadiana nehrine dökülen Oeiras çay~n~ n köprüden görünümü.

Res. 2

-

Mertola ve kalesinin köprüden görünümü.

Res. 4 — Nlertola cam iinin giri~~kap~s~ .

M. Mehdi Ilhan
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M. Mehdi Ilhan

Res. 5 — Mertola camii içinin genel görünümü ve sütunlar~.

Res. 6 — Mertola camiinin "altar" olarak kullan~lan mihrab~.

M. Mehdi Ilhan

Res. 7-8 — Mertola camiinin hemen arkas~ nda yer alan Roma devrine ait kal~ nt~lar.

M. Mehdi ~lhan

Res. g — iç kalenin genel görünümü, ortada sarn~ç yer almaktad~r.

Res. ~~ o — iç kalenin kuzey-bat~s~ nda yer alan kule.

M. Mehd~~ Ilhan

Res. ~~ ~~ — iç kaleden Mertola surlar~n~ n ve surlar üzerindeki siperlerin görünümü.

Res.
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Mertola müzelerinden görünüm.

M. Mehdi Ilhan

Res. 13 — Pr. da Figueira Meydan~~ ve Sao Jorge Kalesi.

Res. 14 — Terreiro de Paço'nun genel görünümü.

