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Önsöz 

Okuduğumuz kitaplar üzerine dostlarımızla ve diğer okurlarla 
söyleşmek için Ekin Yazın Dostları’nın ilk öbeğini 2006’da kurduk. 
Ankara’dan iki okur öbeği aramıza katıldı.  

2008’den itibaren Tüyap Kitap Fuarları’na katılmaya başladık. 
İstanbul’da yeni öbekler doğarken, İzmir, Antalya ve Karadeniz 
Ereğli’de de yeni  okur öbekleri oluştu.  

Kitap söyleşilerine yazarlar ve çevirmenler de çağrılmaya başlandı. 
Kitap toplantılarına 2008’de Tiyatro, 2012’de de Felsefe toplantıları 
eklendi. Toplantılara katılanlar aynı zamanda dostluklarını de 
pekiştirdiler, birlikte geziler düzenlediler. Bu gezilerden ilki 2007’de 
Turgut Özakman ile “Diriliş” romanını tartışmak için Ankara’ya 
yapıldı. 2013’de ise Hıfzı Topuz ile Karadeniz Ereğli’ye gidildi, 
oradaki öbeğimizle yazarın “Ardından Yıllar Geçti” kitabı tartışıldı. 

“Lizbon’a Gece Treni” romanının kahramanı Raimund Gregorius 
“Sözlerin Büyücüsü” kitabının kahramanı Amadeu Prado’nun 
peşinden gider. Biz de Raimond Gregorius’un peşinden Lizbon’a 
gitmenin hayalini kurduk. 

Bunun üstüne bir de Lizbon’da Portekizli okurlarla Saramago’nun 
kitaplarını tartışmak düşüncesi  eklenince iş iyice büyüdü. Hiçbir 
yardım almadan dokuz gün sürecek bir serüven için kolları sıvadık, 
birkaç koldan araştırmalar yaptık, aldığımız teklifleri değerlendirdik, 
sonunda Temmuz 2013’de geziyi gerçekleştirdik.  

Geziye İstanbul öbeklerimizden Aysel Sakarya, Ayşegül Yıldızhan, 
Baha Oral, Bilge Aytekin, Gülcihan Keleşoğlu, İlknur Odabaşı, 
Nurdan Ergil, Selma Köktürk, Seray Anıl, Şerife Ertaş, Şeydağ 
Köktürk, Zehra Sönmezgil, Zeynep İnci ve ben katıldık. 

Geziye katılan tüm arkadaşlar, İstanbul’a döndüklerinde çok 
mutluydular, José Saramago Vakfı’nın yöneticileri de oraya ilk kez 
kitap tartışmak üzere giden öbeğin Türkiye’den olmasının onlara 
mutluluk verdiğini belirttiler. Aslında bir amacımız daha vardı ama 
zamanımız onu gerçekleştirmeye yetmedi, o da Lizbon’da Portekizli 
okurlarla bir Türk yazarının kitabını tartışmaktı.  

Bu derleme, aynı olayları yaşayan beş kişinin, yaşadıklarını kendi 
açılarından yazarak karşılaştırmaları  düşüncesiyle yapıldı. İki arkadaş 
da yaşadıkları olayla ilgili katkıda bulundular. Günlükleriyle katkıda 
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bulunanlar: Aydın Ergil, Aysel Sakarya, Bilge Aytekin, Nurdan 
Ergil, Şerife Ertaş. İlknur Odabaşı ve Zehra Sönmezgil de kısa 
anılarıyla kitaba katkıda bulundular. Gülcihan Keleşoğlu’nun ve 
benim çektiğim fotoğrafları kitabın içinde ilgili oldukları bölümlere 
ekledik.  

Paris – Lizbon gezisini 32. Tüyap Kitap Fuarı’nda düzenlediğimiz bir 
panelde fuarın ziyaretçilerine anlattık, geziden video ve resimler 
izlettik. 

 
Gezi ve bu kitabın yazımı hepimiz için çok heyecan verici bir 
deneyimdi.  
 
Şimdi sıra geldi yeni geziler düzenlemeye yeni kitaplar 
yazmaya.  
 

Aydın Ergil, Aralık 2013  
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Gezi Fikrinin Doğuşu 

Nurdan Ergil: 

Ocak 2009, Yıldız Hisarüstü tesisleri, Tolstoy’un son 2 yılını anlatan 
“Son İstasyon” (yazarı Jay Parini)  kitabını konuşuyoruz.  İstanbul 1 
ve İstanbul 4 üncü gruplardan arkadaşların ve de çevirmen “İlknur 
Özdemir” in katılımı ile, kitap sahibi Çiğdem arkadaşımız. Çok 
ayrıntılı ve verimli bir toplantı sonrası hep içimizden birinin yazar veya 
çevirmenlere sorduğumuz soruyu İlknur Özdemir’e bir arkadaşımız 
yöneltti “hangi kitapları okumamızı önerirsiniz?” 

İlknur Özdemir birkaç kitap saydı bu arada yeni ve çok severek 
çevirdiğim kitap diyerek “Lizbon’a Gece Treni” ni tavsiye etti. O 
toplantıdan sonra bazılarımız aldı okudu kitabı, bazılarımız da alıp 
okunacak kitaplar listesine ekledi benim gibi,  bilemiyorum. 

Mayıs 2012, Oyuncular Kahve'de  Felsefe toplantılarımızın ilkindeyiz 
"Sokrates'in Savunması"  kitabımız ve hocamız Hatice Dolu. Toplantı 
sonunda, Seray  “bir kitap aldım” diyerek “Lizbon’a Gece Treni” 
kitabını gösterdi, Aysel arkadaşımız ise hevesle ''Bu kitabı okuyalım, 
ben kitap sahibi olayım'' dedi.  

24 Haziran da Çatalca'da Aysel arkadaşımızın evinde "Aylak Adam" 
kitap buluşmasındayız ve Aysel arkadaşımız, "Lizbon'a Gece Treni" 
kirtabı için "Aynı kitapta içiçe iki roman olması, hayata ve insana dair 
çözümlemeler, bir de benim maceracı yanıma çok hoş görünen o ‘bir 
şeyin peşine takılıp gitme’ olgusu beni hayran bıraktı kendine." der. 
Çatalca'da yine Lizbon'a gitme konusu konuşulur. 

Ben (Nurdan) “o zaman Lizbon’a gece trenine binip yolda konuşalım o 
kitabı, üç sene önce İlknur hanım önermişti” dedim.  Arkadaşlardan 
gelen yanıtlardan bazıları “yok artık”, “nasıl gideriz”, “gidebilir miyiz 
gerçekten”, ”keşke”, bu arada Aydın “Ben trenle Lizbon’a gittim 1974 
yılında, neden olmasın gideriz, istedikten sonra”... Toplantı bitti ama 
konuşulanlar bitmedi ondan sonraki her toplantıda “Gidebilir miyiz? 
Gidersek Lizbon’da bir Portekizli yazarın kitabını konuşabilirmiyiz?” 
gibi birçok soruyu birbirimize sorduk. Sonuçta, araştıralım uygun bir 
yol bulursak kaç kişi gelebilire baktık 10 kişinin üstünde olacağımız 
çıktı ortaya. 
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Kasım 2012 Tüyap kitap fuarı Ekin Yazın Dostları 5. kez fuara katılıyor 
4. salonda standımız var iki de etkinliğimiz, yoğun günler ben bir fırsat 
bulup Kırmızı Kedi Yayınevi Genel yayın yönetmeni İlknur Özdemir’i 
görmeye gittim ona ilk söylediğim tümce “Bizi zehirlenidiz” oldu, İlknur 
hanımla uzun uzun konuştuk “Çevirdiğiniz ve yıllar önce okuyun diye 
önerdiğiniz Lizbon’a Gece Treni kitabı ile yola çıkıyoruz ve Paris –
Lizbon arasını trenle geçerek kitaplar konuşacağımız bir yolculuk 
planlıyoruz, gruptan 14 kişi karar verdik gideceğiz yol araştırıyoruz” 
dedim. “Yazarla görüşüp görüşemiyeceğimizi” sordum. İlknur hanım 
“yazarın (Peter Bieri) Bern’de yaşadığını (aynı kitabın kahramanı 
Gregorius gibi) yazarla haberleşip  o dönemde Paris'te olup 
olmayacağını ve toplantımıza katılıp katılamayacağını soracağını” 
söyledi. 

Ocak 2013  ne zaman gidilebilir? Katılım araştırmaları... Çoğunluk 
Temmuz 2013  dedi  ve 14 kişi gidiyoruz.. 

Bir taraftan seyahat acentaları araştırılırken bir taraftan da tarih ve 
trene bineceğimiz istasyonun belirlenmesi gibi konulara girdik. 
Sonunda çizimi yaptık... Paris'e uçakla gidecektik, oradan, gece, trene 
binip Lizbon’a gidecektik. Romanda Mundus – Riamund Gregorius 
Bern’den trene biniyordu biz Bern-Paris arasını es geçecektik. 
(İsviçre oldukça pahalı bir ülke). 

İstanbul - Paris uçak (20-21-22 Temmuz  Paris’te konaklama), 
gitmişken Fransa’da bir yazar (Pascal Mercier olmazsa bile) Pascal 
Quignard “Dünyanın Bütün Sabahları”, filmi yapılmış ve gişe rekorları 
kırmış Gérard Dépardieu oynamış baş rolü. Pascal Quignard’a 
Facebook’dan yazdık yanıt alamadık. 

23 Temmuz Paris’ten Gare Montparnasse’dan sabah 10:30’da trene 
biniyoruz Paris-Irun-Lizbon gece teni sabah 11:00 gibi Lizbon’dayız.  

Lizbon’da 29 Temmuz'a  kadar kalınıyor. Lizbon’da Saramago 
Vakfı'nda (yakınları ve okur topluluğu ile) José Saramago’nun 
“Görmek” ve “Körlük” kitapları konuşulacak... 

Gezide, video çekilecek, notlar alınacak tüm gezi belgelenecek, iş 
bölümü yapılacak. Yolculuğa tam bir ayımız kaldı... 
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Şerife Ertaş: 

14 Ekim 2012 Çatalca, sevgili Aysel’in evinde  Aydın ve Nurdan bir 
projeden bahsettiler, Aysel’in önerisi ile LİZBON’a GECE TRENİ  adlı  
kitaptaki yolu takip ederek Lizbon’a gitmek !!!!! orada bulunan 
arkadaşların büyük çoğunluğu hemen tamam dedi. Böylece sevgili 
Aydın ve Nurdan’ın büyük emek ve çabaları ile gezi programı 
oluşturulup hayata geçirildi. Paris  lise yıllarında üniversiteyi orada 
okumak istediğim şehir daha önce bir türlü gidemediğim gençlik 
hayallerimin şehrine  emekli olduktan sonra gitmek ilginç oldu.  

Benim için Paris – Lizbon yolculuğu Altınoluk’tan İstanbul’a dönerken 
Edremit havaalanında başladı. Uçakta tesadüfen yanımda oturan 
genç karı koca ile sohbet ederken benim Lizbon’a gideceğimi 
duyunca  çok kıskandıklarını daha önce Lizbon’a gittiklerini ve oraya 
aşık olduklarını söylediler görmeyi çok istediğim ve çok merak ettiğim 
şehirlerden biri olan Lizbon’u daha çok merak etmeye başladım. 
İstanbul’daki ön hazırlıklar sırasında heyacanım giderek arttı.  

Aydın Ergil: 

Ben, bu yazıya, geziyi birlikte düzenlediğimiz dostlarımızı bir araya 
getiren Ekin Yazın Dostları’nın1 kısa öyküsüyle başlamak istedim. 
2006 yılında çevremizde kitap okuduğunu, ekinle yakından ilgisi 
olduğunu bildiğimiz dostlarımızı buluşturararak bu unutulmaz gezinin 
tohumlarını ektiğimizi düşünüyorum. Beş ayrı kentte her ay bir kitap 
okuyarak kendi aralarında tartışan okur grupları, İstanbul’da tiyatro 
söyleşileri, tiyatro ödülleri, felsefe toplantıları...  
 
Sonunda, bir toplantıda adı geçen bir kitabın adından hareketle bir 
gezi düzenliyoruz, kitap, “Lizbon’a Gece Treni”, geziyse “Paris’ten 
Lizbon’a Gece Treni ile Saramago Yolunda”. Gezi düşüncesinin 
ortaya çıkışıyla ilgili öykü diğer arkadaşların yazılarında olduğundan 
ona fazla değinmeyeceğim. Amacımız, Paris’te, yazarı Pascal 
Mercier (gerçek adı Peter Bierri) ile “Lizbon’a Gece Treni’ni” 
tartışmak, sonra da bu tren ile Lizbon’a giderek orada José 
Saramago’nun kitaplarını değerlendirmek. Tahminimiz tutmadı, 
Pascal Mercier Fransız değil İsviçreliymiş ve Paris’te değil Bern’de 
yaşıyormuş, ona iletilen buluşma önerimizi nazikçe geri çevirmiş. Biz 
de peki öyleyse bir başka fransız yazar bulalım, yine Paris’te 
yaşadığını sandığımız Pascal Quignard’ın “Dünyanın Bütün 
Sabahları” adlı kitabını okuyup onunla tartışalım diyoruz. Ne yazık ki, 

                                                 
1 http://ekinyazin.wordpress.com/ 
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yaptığımız çağrıya bir yanıt bile alamıyoruz, insan ünlü olunca aldığı 
iletileri yanıtsız bırakması hoş karşılanmalı mı?  
 
Sıra geliyor gezinin tarihine ve kapsamına. Geziye katılmak isteyen ve 
tarihle ilgili sınırlamaları olanları belirliyoruz. Gezinin olası başlama 
tarihi 14 Temmuz gibi uygun oluyor, bir de bakıyoruz ki 14 Temmuz 
fransız devriminin başladığı tarih, Fransa’nın en büyük bayramı, 
Paris’te yaşayan değerli arkadaşım Nejat’a danışınca, “Aman o gün 
gelmeyin burada her yer ana baba günü oluyor, hiçbir yere 
gidemezsiniz” diyor. Biz de gezimizi bir hafta erteliyoruz. Gezi 20 
Temmuz’da başlayacak (o gün de bizim Kıbrıslıların bayramı), üç 
gece Paris, ertesi gün Lizbon’a Gece Treni ile 22 saat sürecek 
yolculuk, sonra da Lizbon. 

* * *
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Hazırlık 

Aydın Ergil: 

Gezinin planı iyi de, uçak biletleri, vizeler, otel rezervasyonları, tren 
biletlerinin alımı, havaalanı ve istasyon transferleri işin içine girince 
tüm bunları bir gezi acentasına yaptırma düşüncesi ağır basıyor. Önce 
ünlü bir acentadan yüksek bir teklif alıyoruz, arkasından Emel 
arkadaşımızın önerisiyle ZNF Turizm’den Hakan beyle iletişim 
kuruyoruz, düşüncemize uyan bir öneri alıyoruz. Öneride akşam 
yemekleri de var, bunun bize önemli bir katkısının olacağını 
düşünüyoruz. 
 
Tüm bunlar olurken bir yandan da Lizbon’da José Saramago’nun 
“Körlük” ve “Görmek” adlı kitaplarını tartışacağımız bir kurum 
bulmaya geliyor sıra. Ben Lizbon’daki Portekiz’li arkadaşım Rosario 
ile yazışıyorum, o, bizim düşüncemizi Saramago Vakfı’nın 
yöneticilerine açıyor, onlar bizim bu projemize büyük ilgi gösteriyorlar. 
José Saramago’nun ikinci eşi Pilar del Rio vakfın başında, o da bize 
büyük ilgi duyuyor. Vakfın yöneticileriyle uygun toplantı gününün 
belirlenmesi konusunda yoğun bir iletişim başlıyor, sonunda 25 
Temmuz Perşembe en uygun tarih olarak ortaya çıkıyor. Bu da 
tamam. Sıra geliyor gezinin gün gün ayrıntılarının belirlenmesine. 
 
Kızım Aslı’nın kısa bir süre önce Paris’e gitmesi bir de internette 
gezinirken bulduğum “Çocuklu bir ailenin” Lizbon güncesi çok işimize 
yarıyor, onlardan esinlenerek Nurdan’la birlikte günlük izlencemizi 
hazırlıyoruz. Bu izlence yazının içinde yer alacağından buraya ayrıca 
almıyorum. 
 
Gezimizdeki tüm rezervasyonları yaptıran acentayla yaşadığımız 
başlıca sıkıntı, son ana kadar işlemleri yapmaması. Kalacağımız 
oteller belirsiz, tren bileti alınmamış. Oysa her ikisini de ben kişisel 
olarak internet üzerinden alabiliyorum. Acentayı aradığımda hep bir 
gün sonra herşeyin belli olacağı konusunda yanlış bilgi almam beni 
endişelendirmeye başlıyor. Bizim gezi faturasını taksit taksit ödüyoruz, 
son taksidi ödemek üzere acentaya gidiyorum. Acentanın bulunduğu 
ikinci kattaki dairenin kapısını çalıyorum, kapı açılıyor. Bir de ne 
göreyim, her zaman belgelerle dosyalarla dolu masaların ve 
çalışanların bulunduğu odalar bomboş. Şansım varmış, içerde bir 
hanım var. Bizim acentaya ne olduğunu soruyorum. Acentanın aynı 
caddede başka bir binaya taşındığını söylüyor da içim rahatlıyor. 
Doğrudan oraya gidiyorum. 
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Yine oteller belirsiz, tren biletleri ortada yok. Yine ben internetten 
araştırıyorum, bizim almaya razı olduğumuz pulman koltuklar dolmak 
üzere. Acentaya son uyarımı yapıyorum. Bir daha acentayı aramama 
kararını alıyorum. 
 
Valiz hazırlıklarımız hızla sürüyor, ertesi gün uçacağız, eşim 
Nurdan’la bir nefes alalım diyoruz, son akşam yemeğimizi dışarda 
yemeyi kararlaştırıyoruz, saat 18:30 suları, tam dışarı çıkacağız, 
telefonum çalıyor, karşımda acentadan Hakan bey, Paris’te 
kalacağımız her akşam için iki yemek seçeneğimiz varmış, 
arkadaşlarımızın (toplam 14 kişiyiz) yarım saat içinde (!) seçimlerini 
ona bildirmelerini istiyor. “Yahu bu kadar da olmaz” diyorum. Neyse 
mönü seçenekleri bana ulaşıyor, ramazan ayında tam da iftar saatine 
yaklaşırken, kimi arkadaşımı çarşıda, kimini de mutfakta yakalıyorum, 
telefonda mönüleri okuyorum, bir yandan da elimde kalem not almaya 
çalışıyorum. Büyüğümüz Baha beye ise erişilemiyor, adamcağız son 
akşamında dinleniyor olmalı. Bulduğum arkadaşlarımın mönü 
seçimlerini Hakan beye iletiyorum, bu arada bizim yemeğe çıkışımız 
da epeyce gecikiyor, keyfimiz de kaçmış oluyor. 
 
Otobüs şirketini arayarak “Uçağımıza yetişmek için hangi otobüsle 
Sabiha Gökçen Havaalanı’na gitmemiz gerektiğini” soruyorum, 
yolculuğun 90 dakika sürdüğünü belirtiyorlar başka da bilgi 
vermiyorlar.  
 
Not: Eşim Nurdan ile birlikte geziye çıkmadan önce bir gezi planı 
yaptık ve bunu geziye katılacak arkadaşlara duyurduk. Ben o gezi 
planımızı değiştirmeden, çerçeve içinde bu yazının içine aldım. Bu 
şekilde gezinin hangi kısımlarını gerçekleştirebildiğimiz hangilerini iptal 
ettiğimiz kolaylıkla belirlenebiliyor. Belki sonda söylemeliydim, ama 
planımızı büyük ölçüde gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Birçok 
profesyonel turda bile bu oranın sağlanmadığını biliyorum, bu 
başarıda arkadaşlarımızın büyük payı var. 

* * *
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Sabiha Gökçen Havaalanı ve Uçak Yolculuğu 
 

> 20 Temmuz 2013 Cumartesi 
Saat 10:00'da Sabiha Gökçen Havaalanında buluşma. ZNF Turizm 
yetkilisi check-in işlemlerimizde yardımcı olacak. 

Nurdan Ergil: 

20 Temmuz 2013, Ekin Yazın Dostları’nı temsil eden 14 kişiyiz  Paris 
- Lizbon kültür turumuz havaalanında sabah 10:00 da buluşmakla 
başlıyor. Hepimizde bir heyecan, daha önce İstanbul’da çeşitli müze 
ve sergileri Ekin Yazın Dostları olarak üçer beşer gezdik. Ama 14 kişi 
birden, bir kitabın arkasından iki ayrı Avrupa şehrine böyle bir kültür 
gezisini ilk kez gerçekleştiriyoruz. 

Şerife Ertaş:  

Böylece seyahatin başlangıç günü 20 Temmuz 2013 Cumartesi’ye 
geldik sabahın köründe benim için en az benim kadar heyecan duyan 
canım oğlumla Sabiha Gökçen’in yolunu tuttuk arkadaşlar gelene 
kadar  kahvaltımızı edip onları beklemeye başladık. 9.30 civarı 
hepimiz buluşup işlemlerimizi yapıp nihayet uçağımıza binip yola 
koyulduk.  
 
14 kişinin uçakta birlikte yolculuk etmesi etrafta biraz merak uyandırdı, 
yanımda oturan hanımlar yolculuk amacımızı ve grubumuzun 
yaptıklarının duyunca çok ilgilendiler. 

Aydın Ergil:  

Ertesi sabah, saat 8:30’da Taksim’den kalkacak Sabiha Gökçen 
Havaalanı otobüsündeyiz, Ekin Yazın Dostları tek tek dökülmeye 
başlıyorlar: Zeynep, Aysel, Bilge bizimle aynı otobüse binenler 
arasında. Baha bey ise çoktan gitmiştir mutlaka. Cumartesi sabahı 
tüm yollar açık olduğundan, 20-25 dakikalık bir yolculuk sonunda 
vardığımız havaalanında diğer arkadaşları buluyoruz. Hepsi 
planladığımız buluşma saati 10:00’da oradalar. Buradan, 
arkadaşlarımızın tümünün planlanan buluşma saatlerine ne denli 
uyacağının ilk ipucu çıkıyor. Kısa bir süre sonra da acentadan Hakan 
bey elinde bizim otel kuponlarıyla yanımıza yaklaşıyor. Doğrudan 
uçağımızın kalkacağı kapının salonuna yöneliyoruz. Yol üzerinde de 
gümrüksüz mağazalar, Yeşilköy’de 17,5 avro olan koca Yeni Rakı 
burada 19 Avro, Yeşilköy’de satılmayan yeşil Efe ise 18 Avro. “Eğer 
orada içemezsek eve getiririz” diye aldığımız bir şişe rakıyı çantamıza 
koyuyoruz. Bekleme salonunda hepimiz bir aradayız.  
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Elinde değerli bir fotoğraf makinası olan Gülcihan gezimizin “resmi” 
fotoğrafçısı, bir yandan da bir ses kayıt cıhazı almış, hepimizle tek tek 
görüşüyor, bu geziye neden çıktığımızı soruyor, aynı zamanda da 
görüştüğü kişilerin portrelerini çekiyor. Benim de bir elimde fotoğraf 
makinası diğerinde video kayıt cıhazı, elimden geleni yapmaya 
çalışıyorum. 
 
Uçağımızda gecikme yok. Yerlerimiz ise uçakta epeyce dağınık, giriş 
kartlarımızı alırken rica ediyoruz, bizim önceden ayırttığımız 19. 
sıradaki yerimiz çok önlere 5. sıraya aktarılıyor. Raslantı bu ya, 
dönüşte de aynı koltuklarda oturacağız. Önümüzdeki koltuklar, 
biletlere çok para ödeyenler için ayrılanlardan. Biz bu şekilde Ekin 
Yazın Dostları’nın en önde oturanları konumundayız. Uçağımız, 
zamanında hareket ediyor. Birazdan yiyecek ikramları başlayacak, bir 
de ne görelim, hostes elinde iki tepsiyle Nurdan ve Aydın Ergil Paris 
uçağında eşimle bana yemeklerimizi getiriyor, başkaları ne 
düşünmüştür bilmiyorum, işin aslı şöyle: Bizim ikimizin de THY 
kartımız var, oradaki profilimizde, bizim, uçuşlarda deniz ürünlerini 
yeğlediğimiz belirtilmiş, uçakta sunulan yemek ne olursa olsun, bize 
deniz ürünleri yemekleri sunuluyor.  
 
Geçenlerde bir “ayyaş” furyası oldu ya, biz de ayyaşlık yapıyoruz, 
Ekin Yazın Dostları olarak uçağın yabancı şaraplarına hücum 
ediyoruz. Birincileri içtikten sonra arkadaşları tek tek ziyaret ederek 
ortamlarından mutlu olduklarını gözlüyoruz. Gülcihan tek başına çıkış 
kapısının bulunduğu yerdeki koltuklara yayılmış, “çilingir” sofrasına 
benzetmiş bulunduğu yeri. Herkes güleryüzlü herkes mutlu.  
 
Ben Paris’e ilk kez 2-3 günlüğüne 1974’de gitmiştim, demek ki arada 
39 yıl geçmiş. İkinci gidişim 1977’de yine 2-3 gün kalmıştım. Üçüncü 
gidişim 1991’de 3-4 gün kalmıştım. Bu, Paris’e dördüncü gidişim, 
bakalım ne değişiklikler bulacağım. 

Bilge Aytekin: 

İnsanın kafasının içinde ölmeden önce yapılası şeyler listeleri dolaşır 
ya, bu gezi benim iki düşümü birden gerçekleştirdi: ilk yurt dışı 
seyahat deneyimi ve bir kitabı takip etmek… 
 
Her şey bir muhabbet sofrasında beraber hayal etmekle başladı; 
“düşer miyiz bir kitabın peşine?” “neden düşmeyelim ki?” 
 
Önce hayal ettik sonra planladık ve uyguladık. Ben Sabiha Gökçen 
Havaalanı’na çok sevinçli ve heyecanlı gittim. Grup bir araya 
toparlanmaya başlayınca da her şeyin yolunda ve düzgün gideceğine 
olan inancım zirve yaptı.  
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Havaalanının en önemli olayı duty free’de rakı yağmasıydı tabi ki. 
Ayyaşlığın şanındandır diyerek gururla rakı şişelerimle poz verdim. 

 

 
Üstte: Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Altta: CDG Havaalanı’nda, Paris 
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Paris 1. Gün 

20 Temmuz 2013 Saat 12:40'da kalkan TK 1819 uçağı ile Paris 
Charles de Gaulle’e varış: yerel saat ile 15:20 
Havaalanında ZNF Turizm’in rehberi bizi karşılıyor, bir Paris turu yapıyoruz. 

Ardından Otelimize varış ve akşam yemeği. 

Hotel Ibis Paris Alésia Montparnasse (3*) 14ème, 49, rue des 
Plantes 75014 – PARIS Tel :(+33)1/53904000  
Métro: Alésia, Porte d’Orléans yönünde giden 4 numaralı metro hattı 
Akşam Yemeği: Café Barjot 18, avenue Ledru-Rollin - PARIS 12 
M°GARE DE LYON M° Quai de la Rapée 

 

Trocadéro Alanı, Paris 

Şerife Ertaş: 

Uçağımız Paris’e yerel saat ile 15.30 civarı indi giriş işlemleri 
yapılırken bizi “hoş geldiniz” diye karşılayan Hint asıllı görevli güzel bir 
sürpriz oldu. ZNF turun rehberi sevgili  Gülşen  ile Paris’te şehir 
turumuz başladı , aracın sürücüsü sayesinde  İstanbul  trafiğinde gibi 
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tüm araçları sollayarak ve ilaveten sağlayarak  turumuz sürdü 
sonunda öğrendik ki o da bizim gibi Ortadoğu kökenli bir hemşeri!!!! 
Zafer Anıtı,  orada 2. Dünya savaşında Alman işgali altında iken bile 
yakılı tutulan ateş ilk durağımız oldu, sırası ile Concorde meydanı , 
Notre Dame kilisesi, Champs-Elysées ve Eyfel kulesi görüldü, 
burada klasik Eyfel resimleri bol bol çekildi. Rehber ve sürücü kafadar 
olunca bizi, tura ilave olarak J.P.Sartre ve Simone de Beauvoir’ın 
gittikleri, zaman zaman buluştukları kafelere götürdüler. Paris’teki ilk 
hayal kırıklığım bu kafedeki garsonun hırçın ve kaba tavırları oldu, 
garsonun tavırlarına fena kızdığım için  protesto olarak hiç bir şey yiyip 
içmedim (onun da pek umurundaydı sanki). Otele yerleşmemizin 
akabinde ZNF turizmin değişik bir uygulaması ile karşılaştık üç gün 
boyunca akşam yemeklerimizi Paris’in değişik semtlerinde üç ayrı 
restoranda yedik bu da  yemeğe saatinde yetişme telaşı ile yorucu idi 
ama daha çok yer görmemize de neden oldu.  İlk restoranımız her 
yerinde değişik büyüklüklerde kırmızı boğa heykelleri olan güzel şirin 
bir yerdi, yemekler güzel, garsonlar da  kibar ve nazikti.  
 
Otelimiz Ibis 3 yıldızlı, odalar çok küçük ama temiz ve şirindi. Oda 
arkadaşım sevgili Ayşegül ile otele döner dönmez kendimizi yataklara 
attık. 2. gün bizim için erken başladı, burada kahvaltıda zeytin, 
dometes, salatalık v.b bizim alıştığımız kahvaltılıklar yok, ünlü Fransız 
ahçıların dediği gibi herşey tereyağ, tereyağ ve tereyağ, ama 
kruvasan’lar gerçekten güzeldi bol bol yedik kiloları aldık!!!!  

Nurdan Ergil: 

Saat 16:00 Paris’teyiz. Uçak ve tren biletlerini, otel ve transferleri satın 
aldığımız şirketin temsilcileri, Paris’te bizi karşılayarak şehir turu 
yaptırıyorlar. En son 1991 de gördüğüm Paris’te turist kalabalığı 
dışında pek bir değişiklik yok gibi.  
 
Fransız devriminin yüzüncü yıl kutlamarı için yapılan, 20 yıl sonra 
yıkılması gerekirken, bazı sanatçı ve yazarların yıkılması için imza 
toplamalarına karşın gelir kaynağı olduğu için yıkılması durdurulan 
Eyfel Kulesini en güzel görünen yerden resimledik. Zafer Takı, 
Louvre müzesi, Panthéon, Notre Dame kilisesi, Sacré-Coeur 
Bazilikası kiminin yanından geçiyoruz,  kimini uzaktan görüyoruz. 
Kısa kısa da olsa rehberimiz bilgiler veriyor. 
 
Çarçabuk otele valizleri atıyoruz ve yarım günü tamamlamak için yine 
rehberimizle yola çıkıyoruz. Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, 
Albert Camus’nün buluştuğu Boulevard Saint Germain’deki Café de 
Flore’da kahve molası, fransız şarabı, kahve, çay sonra günün son 
durağı ve akşam yemeği yiyeceğimiz restaurant, ilk gün için dolu dolu 
saatler. 
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Arşınlamakla bitmeyecek sokalarındaki hangi müze, hangi tarihi alan, 
hangi kafe, hangi etkinlik, hiçbiri değil biz sadece iki gün ayırdık Paris’i 
arşınlamaya. Louvre ve Eyfel biletleri internetten bile bizim gezi 
süremizce dolu olduğundan arkadaşlar istekte bulunmadı, iki gün 
içinde ikisine de zaman ayıramayacak olmamız aşikardı. Kızımız 
Aslı’nın yaptığı program çerçevesine iki günümüzü önceden planladık. 
Aslı 2012 Ekim’inde Paris’e kısa bir yolculuk yaptığından “2 güne 
neler sığdırılabilir ve tavsiyeleri nelerdir”e yanıtı bizim için çok faydalı 
oldu. Arkadaşaların hepsi de programı uygulamayı seçince sorun 
kalmadı. 

Aysel Sakarya: 

Paris Charles De Gaulle Havaalanına yerel saat ile 15.20 de vardık. 
ZNF tur rehberi bizi karşıladı. Birlikte Paris şehir turu yaptık. Arc de 
Triomphe (Zafer Anıtı), Concorde Meydanı, Notre Dame Kilisesi, 
Champs-Elysées'yi panaromik turda gördük. Eyfel kulesinin en güzel 
göründüğü İnsanlık Müzesi'nin olduğu bölgede fotoğraf molası verdik.  
 
Akşamüzeri J. P. Sartre'ın yazılarını yazdığı, oturduğu Les Deux 
Magots ve Simone de Beauvoir'ın yazılarını yazdığı  Café de Flore 
adlı mekanlara gittik. Ayrı ayrı oturur bazen bu kafelerden birinde 
buluşurlarmış:)) 

 

Ibis Otel’e varış, üç yıldızlı küçük ama temiz bir otel, yerleşme, acele 
akşam yemeğine çıkıyoruz yemekler otelde değil, her akşam farklı 
yerlerde yenilecekmiş. İlk gittiğimiz restoranın adını hatırlayamadım... 
Avokadolu kerevit, soslu dana ve tiramisu yedim, bira içtim... Yemek 
güzeldi, özellikle kerevit... 

Aydın Ergil: 

Uçağımız Paris’e zamanında iniyor. Paris’te valizlerimizi de alarak 
dışarı çıkacağız. Dışarda bizi acentanın yetkilisi bekleyecek, acaba tek 
çıkış mı var? Onları bulabilecek miyiz? Aklımda bir yandan bu sorular 
var, bir yandan da sıkça yaşanan valiz yitirilmesi olacak mı, onu 
düşünüyorum. Neyse herkesin valizleri tamamlanınca çıkışı aramaya 
koyuluyoruz, sonunda dışardayız ve karşımızda acentanın adının 
yazılı olduğu bir levha ile bizi bekleyen Gülşen Hanım ve Engin Bey. 
Gülşen Hanım bizim rehberimiz, Engin bey de ona destek vermek 
üzere orada. Şoför ise bir yabancı. Bizi orta boy bir otobüse 
bindiriyorlar, Gülşen Hanım kendini tanıtarak başlıyor bizi Paris’te 
gezdirmeye. Gülşen Hanım bir yandan rehber bir yandan da 
Sorbonne’da doktora öğrencisi, böyle ekinli bir hanımın rehberimiz 
olması bizi sevindiriyor, o da bizimle olmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getiriyor. Aslında bu tur bizim acentayla anlaştığımız pakette yok, biz 
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bunu sonradan istedik, Hakan bey de bizi kırmadı bunu pakete ekledi. 
Bu tur büyük önem taşıyor, çünkü eğer bu tur olmasaydı bu kadar kısa 
zamanda toplu halde gördüğümüz yerleri gezmek için çok zaman 
harcayarak gezimizdeki başka planları gerçekleştiremeyecektik.  
 
Havaalanından sonra Paris’in ana bulvarlarını arşınlıyoruz, 
şovumuzdaki ilk anıt Paris’in baş simgelerinden “Zafer Anıtı” (Arc de 
Triomphe), sonra geldiğimiz yer, Eiffel kulesinin en iyi görüldüğü 
Trocadéro alanı. Burada birçok yontu ve tarihi bina var, ama Eiffel 
“tabak” gibi karşımızda.  
 
Yanımıza birşeyler satmak için yaklaşan zencilerden bazıları Türkçe 
biliyor, şaşırıyoruz. Adamlar bizim Kapalı Çarşı esnafından çok şey 
öğrenmiş olmalılar, oysa Fransızlar İngilizceyi bile konuşmak 
istemezler. Bizim 25-30 kuruşa aldığımız küçük pet şişe sular 2,5 
Avro, ister al ister alma. Hava güneşli ve sıcak, uçağa su sokmak 
yasak, kavrulmadan suları kapıyoruz.  
 
Etraf “ucube” yontularla dolu, bunlardan “heyecanlananlar” herhalde 
burada kriz geçirirler...  
 
Sonra sıra geliyor dünyanın en geniş caddelerinden biri olan Champs 
Elysées’ye (Şanzelize okunur). Sağlı sollu büyük mağazalar, 
sinemalar, yıllardır aynı binada olan THY bürosu hep bu bulvar 
üzerinde. Biraz ileride bizim Dikilitaş’ın kopyası. Seine üzerindeki 
köprülerden geçiyoruz, tam yanımızda bir simge daha: Notre Dame 
Kilisesi. Birkaç dakika sonra Panthéon’un önündeyiz, içerde ünlü 
Fransızların gömütleri ve Foucault Sarkacı (ne yazık ki sarkaç 
bozulmuş ve bir teknik lisenin deposuna kaldırılmış, bunu daha sonra 
öğreneceğiz). 
 
Laf attığım şoförün Ürdünlü olduğu çıkıyor ortaya, adamın bizim 
oralardan olduğu belli, hem hızlı kullanıyor otobüsü hem de arada bir 
korna çalıyor, buna Fransa’da pek raslanmaz. Adını soruyorum, 
“Marc” diyor, “yahu senin başka adın yok mu?” diyorum, “Memduh” 
olduğunu söylüyor. Onun Fransızlardan duymaya alışık olmadığı 
şekilde Memduh’u telafuz etmemiz çok mutlu ediyor onu. 
 
Bu kısa ama çok yararlı turun sonunda ulaştığımız yer Alézia 
semtindeki Ibis Oteli, biz kendi aramızda ona İbiş Oteli diyoruz. 
Aslında tur burada sona eriyor, herkes odasına çekilip elini yüzünü 
yıkayacak ve dinlenecek, daha sonra da şehrin bir başka bölgesinde 
akşam yemeğine gidilecek. Gülşen Hanım, eğer beş dakika içinde 
hazır olursak Memduh’un bizi kent merkezine bırakabileceğini 
söylüyor. Başından beri hep dakik olan dostlarımız gerçekten beş 
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dakika içinde otelin kapısında buluşuyor ve Paris’in en ünlü 
“kafelerinin” olduğu bölgeye doğru yol alıyoruz. Otobüsten tam 
indiğimiz yerde ünlülerin buluşma noktası “Les Deux Magots”, 
dışarıdaki masalarda oturacak yer yok, oturanlardan bazıları Türk. 
İçeriye giriyoruz, orada yer beğenemiyoruz.  
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Sonra rehberimiz onun tam yanındaki kahvenin de (Café de Flore2, 
172 Boul. St. Germain) onun gibi ünlü olduğunu söylüyor, oraya da 
ünlüler gelirlermiş. Kahvenin ikinci katında boş yer buluyoruz. Café de 
Flore, kapısını 1887’de açmış. Onu ilk keşfeden yazarlardan biri 
Guillaume Appolinaire. Gerçeküstücü akımın ve dadaizmin 1913 – 
1930 arasında bu kafede toplanan yazarlarca geliştirildiği söyleniyor. 
André Malraux bu kafeye gelir içkisini içermiş. Troçki’nin ve Çu En 
Lay’ın, kafenin müşterilerinden Albert Camus’nün “Descartes” adını 
verdiği filozof garsondan etkilendikleri kafenin tarihinde yazılı.  

 

Jean Paul Sartre ile Simone de Beauvoir oranın tutkunlarındanmış, 
kavga ettiklerinde de Albert Camus onların arasını bulurmuş (!). 
Rivayetler çok, ama onların bu kafede buluştukları bir gerçek.  
 
Sartre’ın varoluşçuluk akımının kökenini dile getirirken “Flore’un yolu, 
benim için, özgürlük yolunda dört yılım anlamındadır” demiştir. Birçok 
başka ünlü yazar gibi Boris Vian da Café de Flore tutkunları 
arasındadır. Biz orada bir ünlü görmedik, ama bizim kim olduğumuzu 
bilselerdi, belki bizim adımızı da eklerlerdi özgeçmişlerine. Café de 
Flore 1994 ile 2010 arasında yazın ödülleri de vermiş. 
 
Garsonlar suratsız, hatta onlardan biri bir müşteriyi anlamadığım bir 
gerekçeyle bayağı azarlıyor. Kimimiz maden suyu yudumlarken 
bazılarımız da Paris’teki ilk şaraplarını içiyorlar, ben şarap zevkimi 
akşam yemeğine bırakarak gerçek bir ekspressonun keyfini 
yaşıyorum. Herhalde, tuvalete girenler unutmasınlar diye, tuvaletin 
başına da birini oturtmuşlar, girenden çıkandan para kesiyor, sen gel 
de unut onca para vererek girilen tuvaleti...  
 
Paris’te ilk Akşam yemeğimiz Gare de Lyon yakınlarında (belki de 
uzaklarında) Café Barjot’da3, siparişleri ilettik ya bakalım yemekler 
nasıl olacak? Paris’te yemekte ne içilir? Tabii ki şarap, dileyenler 
şarap ısmarlıyorlar, bardakla ya da sürahiyle. Ana yemek seçenekleri 
şöyle:  

 Sotelenmiş patates eşliğinde Ördek Confit  
 Pirinç eşliğinde Dana Sote  
 Tereyağında pişirilmiş Somon 

 
Ben, Hakan Beyin sormacasında (anketinde) çorbalardan balıklı 
olanı, yemeklerden de somonu seçmiştim. Çorbayı hiç beğenmiyorum 
ama somon çok hoşuma gidiyor. Diğer yemekleri seçenler şikayet 
etmiyorlar, lokantadan mutlu ayrılıyoruz. 

                                                 
2 http://cafedeflore.fr/  
3 http://www.cafebarjot.fr/  
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Rehberimiz otelimize dek bize eşlik ediyor. Metro istasyonlarında çok 
çıkış olduğundan ve doğru çıkışı bulmak çevredeki tüm sokak adlarını 
bilmeyi gerektirdiğinden çevreye yabancı birinin doğru çıkışı bulması 
çok zor. Rehberimizin bulduğu çıkışın bile otele doğru en kısa yola 
çıkmadığını ertesi gün anlayacağız. 
 
Hava aşırı sıcak, herkes daha ilk günden yorgun, istemeye istemeye 
odalarımıza çekiliyoruz, otel temiz, yataklar rahat. Sabaha doğru 
pencere kenarından bir titreşim sesi geliyor, ben odada bir maddenin 
rezonansa geldiğini düşünüyorum ama ne ile rezonans onu 
açıklayamıyorum. 5-10 saniyelik bir titreşim sesi geliyor, birkaç dakika 
süreyle susuyor, sonra yeniden başlıyor. Artık yeter ben bunu 
bulacağım dediğimde bir de ne göreyim benim titreşimli diş fırçamın 
düğmesi açılmış, o zırıldayıp dururmuş... Otelde yaşadığımız tek 
sorun odaların kilitlerini açmaya yarayan çipli kartlarla ilgili. İşin ilginç 
tarafı kart bozuk ise asansörde de işe yaramıyor, kartınızı okutmadan 
asansörde dilediğiniz kata çıkamyorsunuz. Bizim kartlar üç gün içinde 
en az beş kez bozuluyor, her seferinde resepsiyondaki görevli, kartı 
değiştirmek zorunda kalıyor. 

Bilge Aytekin: 

 
Nihayet Paris… Ben şehre bayıldım, tamamen insan yaşasın ve mutlu 
olsun diye tasarlanmış. Müzeler, sanat, mimari, kafeler; her şey 
harika, her yeri başka güzel. Şehrin metro sistemini çözmek çok hoş 
bir duygu oldu, kendimi oralı gibi hissettim. Paris’e karşı tek kusurum, 
sanırım mecbur değilsem asla şarap içmememden dolayı sürekli bira 
içmem olmuş olabilir. Paris beni affetsin ama biralarına da bayıldım.  
 
Ekip arkadaşlarımızdan farklı olarak Aysel ile birlikte “macerom” 
yemek için Champs Elysées’de bir Ladure pastanesi kaçamağımız 
oldu. 1873 ten beri hizmet veren pastanenin dekorasyonu ve seçtikleri 
tablolar harikaydı, maalesef “macerom” için yorum yapamıyorum 
çünkü kendileri hali hazırda bu konudaki ilk tecrübem oldu. Bir de çok 
değişik olan bir konu, daha sonra Paris’te ilk gün gittiğimiz Café de 
Flore’un yalnızca bir kafe değil aynı zamanda her yıl edebiyat ödülleri 
veren bir mekan olduğunu “aşkın ömrü üç yıldır” filminden öğrenmekti. 
Filmin o sahnelerini zıplayarak, ben de o masalarda oturdum diyerek 
izledim. Her telden insan ve kurumun sanatla bu kadar iç içe 
yaşaması ne kadar imrendirici, kim bilir belki bir gün bizim mütevazi 
tiyatro ödüllerimiz de birini zıplatır koltuğundan. 

* * *
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Paris 2. Gün 
 

>21 Temmuz 2013 Pazar 
M Charles de Gaulle-Etoile: Arc de Triomphe (Zafer anıtı)(eğer ilk 
günkü tur yeterli değilse) 
M Concorde: Concorde Meydanı, Dikilitaş, Musée de l’Orangerie 
(Monet’nin resimleri) 
Yürüyerek Musée d’Orsay (Monet, Van Gogh, Cézanne, vs) (Not: her iki müze de 

Trip Advisor’da bir numara) (16-17 Avro) 

Cité Adası, Notre Dame Kilisesi 
Öğle Yemeği (Cité Adası’nda Crepe yenebilir) 
Pont Neuf’ten kalkan Vedettes du Pont Neuf botuyla Seine Nehri Turu 
(13 ya da internetten 9 Avro) 
Saint Michel bulvarı Quartier Latin  

zaman kalırsa Panthéon (Foucault sarkacı) ve Luxembourg Parkı 

Akşam Yemeği Brasserie Mollard 115 rue Saint-Lazare 75008 
Paris 
M°Station Saint-Lazare 

Aysel Sakarya: 

 Sabah erken uyandık, Paris'te uyanmanın heyecanı vardı tabii... 
Otelde kahvaltımızı yaptık. Aydın Bey'in ''Mutlaka kruvasan 
yemelisiniz'' önerisine uyarak ikişer tane mideye indirdik:))) Peynirler 
güzel değildi. Kahvaltıda zeytin, domates, salatalık vb yoktu... 
 
Otelimiz Alésia metro istasyonuna yakındı, yürüyerek istasyona gittik 
ve Tuileries bahçelerine yakın bir yerde indik. Musée de 
l'Orangerie'ye gittik önce. Tek biletle iki müze fırsatını kullandık, 
Musée d'Orsay ve Musée de L'Orangerie için bilet aldık. Zemin katta 
Renoir, Cézanne, Matisse, Picasso, Modigliani, Utrillo, Derain, 
Rousseau ve Soutine'nin eserleri sergileniyordu. Monet'nin şahane 
nilüfer çiçekli bahçe resimlerini, giriş katında, oval iki galerinin dev 
duvarlarında tüm görkemiyle karşımızda bulduk. Hepimiz hayran 
olduk. 
 
 
Musée d'Orsay tren istasyonu olarak inşa edilmiş muhteşem 
binadaydı. Mimarı binayı bitirdiğinde ''Çok güzel oldu, burası müze 
olsa'' demiş yıllar sonra dileği olmuş. Burada çok eser vardı resim 
sanatı denildiğinde aklımıza gelen Gaughin, Monet, Manet, Van 
Gogh, Renoir vb ünlü ressamların çoğunun tablolarını gördük.  
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En üst kata çıktık, Seine nehriyle nefis bir manzara bizi bekliyordu. 
Dinlendik, seyrettik... 
 
Öğle yemeğini bir sokak lokantasında Café des Beaux Arts’da 
(Couchou La Jeune'de) yedik. Ben peynir tabağı ve bira aldım. 
Öğleden sonra Pont Neuf (Yeni köprü) den kalkan bir nehir gemisiyle 
Seine nehri turu yaptık. Çıkışta Notre Dame Kilisesi’ni ziyaret ettik, 
günlerden Pazar olması nedeniyle ayin vardı, çok görkemliydi...  

 

Bu muhteşem yapıda adet üzere dilek dileyip mum yaktım. “Sen 
biliyorsun Sevgili Meryem Amin” Sonra kilisenin önündeki Paris'in sıfır 
noktasında fotoğraf çektik.  
 
Köprülerden birinde binlerce kilit asılıydı, ee Türkiye'den giden biri 
olarak nedenini anlamamak mümkün değildi:)))  
 
Hemen bir kilit alıp, üzerine gerekeni yazıp köprüye kilitledim ve 
anahtarları Seine nehrine attım:))) Hah hah ha halime çok güldüm:))  
 
Dönerken metroda müzisyenler vardı,bazılarımız müziğe dansla eşlik 
etti, hatta hızımızı alamayıp istasyonda indikten sonra da devam 
ettik:))))) 
 
Akşam yemeğini 1867 yılından bu yana hizmet veren Mollard 
Restaurant'ta yedik. Mekan çok gösterişliydi. Aynalar, tavan 
süslemeleri, duvar resimleri , hayranlıkla seyrettik. Yemekler de 
güzeldi. Peynirli salata, soslu tavuk ve dondurma aldım. 

Şerife Ertaş: 

2. gün  Paris gezisine başlamadan metrodan bilet almak tam bir 
komediye dönüştü otomatik makinalardan bilet almak için epey 
uğraştık sonunda Aydın bey olaya el koyup herkese tek tek biletlerini 
aldı da yola devam edebildik. Metro çıkışında bizleri bekleyen yeni 
sürpriz ise biletlerin tekrar okutulması işlemi yeni bir krize neden oldu 
neyse bu krizde atlatılıp biletlerin düzgün bir şekilde saklanması 
gerektiği de öğrenilmiş oldu. Sonraki seferlerde herkes metroyu terk 
edene kadar biletini gözü gibi korudu. Paris’teki 2. hayal kırıklığım ise 
metronun tüm şehri kapsamasına rağmen eski, çok kalabalık ve  kirli 
olması koca metroda yürüyen merdiven, yürüyen bant gibi yardımcı 
modern ulaşım araçları çok az olanların büyük çoğunluğu da arızalı, 
bazı yerlerde raylar arasındaki sular dikkatimi çekti meğer  metronun 
bir bölümü nehrin altında imiş.  
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Seine üzerinde Dilek Köprüsü 
 
Musée de l’Orangerie ve Musée d’Orsay’ı gezmek üzere Tuileries 
bahçelerini geçtik.  İki müzeyi de gezmek isterseniz indirimli bilet alma 
imkanı var.  

 
Tuileries Bahçeleri 



26 

 
 
Musée de l’Orangerie’de Renoir, Cézanne, Matisse, Picasso, 
Modiglani, Utrillo, Derain, Rousseau, Soitine ve Monet’nin  
muhteşem eserleri var özellikle Monet’nin nilüferleri harika  Monet’nin 
gerçek bahçelerine gidemedik ama güzel resimlerini gördük.  
 
Musée d’Orsay bir zamanlar gar binası imiş şimdi müze olarak 
kullanılıyor darısı Haydarpaşa’nın başına inşallahhhhhhh, burada 
Gauguin, Monet, Manet,Van Gogh , Renoir gibi ünlü ressamların 
yanı sıra Osman Hamdi Bey’in de bir tablosu ile karşılaştık ben 
tanıdık çizgileri görünce heyacandan olsa gerek “Aaaaaa Kurbağa 
Terbiyecisinin resmi” diye tezahürat yaparken bizim kızlar kurbağa 
lafına gülmekten öldüler. Heykellerin olduğu bölümdeki  mermer bir 
bahçe fıskiyesine özellikle hayran oldum gerçekten muhteşemdi. Bu 
müzede gezinin sonlarına doğru  yorgunluktan pek çok şeyi pas geçtik 
ve  çok fazla Türk’le karşılaştık  yorgunluğumuzu en üst kattaki seyir 
terasında atmaya çalıştık.  

 

Bir sokak lokantasında öğle yemeğimizi yedik hayatımda ilk defa 
soğan çorbası içtim tadını pek de beğendiğim söylenemez. Yemek 
sonrası havanın sıcaklığına rağmen nehir kenarında yürüyüş yapıp 
filmlerde gördüğümüz küçücük eski kitap, dergi,  hediyelik eşya ve kilit 
satan kulübe tarzı dükkanlardan minik minik Paris hatıraları satın 
aldık. Seine nehri üzerindeki köprülere çok fazla sayıda kilit takılmış, 
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özellikle sevgililer kilidi beraber takıp sonrada anahtarını nehre atıp 
sonsuza kadar beraber olmayı dilerlermiş, bazı köprülerde kilit 
takılacak yer kalmamış herhalde belediye bir gün onları ya mecburen 
sökecek ya da yeni köprü yapmak zorunda kalacaklar (bu arada kilidi 
sökülenler şanşına küssün ne yapalım, şaka şaka.....) Paris aşkın 
şehri derler burası gerçekten aşkın şehri mi biraz şüpheli ama bu 
köprüler belki öyle olduğunu düşündürebilir.  
 
Yemek sonrası sevgili Nurdan ve Aydın’ın daha önceden internet 
üzerinden biletini aldığı nehir gezisine çıktık şehri bu sefer de 
nehirden izledik nehir kenarlarında sonradan oluşturulmuş plajar var 
insanlar güneşleniyorlar  sanırım nehre girme imkanı yok sonra da 
duşta serinliyorlar. Paris gerçekten sanatın şehri  bu şehir yaşayan bir 
açık hava müzesi, heykeller her yerde parklarda, köprülerde, 
meydanlarda, kiliselerde, büyük binalarda, caddelerde ve 
muhteşemler.  
 
Sonraki durağımız tabii ki Notre Dame Kilisesi, kilisede Pazar ayini 
vardı belki yüzlerce kişi kiliseyi gezerken ayin devam ediyordu. Çan 
kulesine çıkılıyormuydu bilmiyorum zaten yorgunluktan çıkacak 
halimiz de yoktu ama Notre Dame’ın kamburunun çaldığı çanın 
yanına da çıksaydık fena olmazdı. Kilisenin önündeki Paris’in sıfır 
noktasını gösteren noktanın üstünde tabii ki resim çektik. Bu arada 
buradaki hediyelik eşya dükkanlarından da minik hatıralar aldık.  
 
Rehberimiz Gülşen’le burada buluşup  akşamki yemek için deniz 
ürünlerinin sunulduğu çok şık ve çok eski bir restorana gittik. 
Restorandaki aynalar, tavan süslemeleri, mobilyalar kadar özellikle 
bayan garsonlar da çok şıktı. Deniz ürünleri ve şarap da nefisti. 
Yemeğe giderken mi yoksa dönüşte mi tam hatırlayamıyorum ama 
metroda arkadaşlarla hiç sokak şarkıcıları görmedik derken sanki bizi 
duymuş gibi iki şarkıcı birden beliriverdiler,  metrodaki konserleri 
gerçekten güzeldi herkesi çoşturdular, hızımızı alamayıp metrodan 
indikten sonra bile biz de şarkı söyleyip Türk usulü oynamaya devam 
ettik.   

Nurdan Ergil 

Programda Pazar günü yapacağımız ilk iki etkinlik Orangerie ve Orsay 
müzelerini gezmek. Ertesi gün Pazartesi ve aşağı yukarı tüm müzeler 
kapalı, pazar müzeleri bitirmeliyiz. 
 
Tuileries bahçesinin Concorde Meydanı girişindeki Musée de 
l’Orangerie’den iki müzeye de girmek için gerekli biletlerimizi alıp bir 
saat ayırdığımız ilk müzemiz Orangerie’yi gezmeye başlıyoruz. Bu 
bina eskiden Tuileries Sarayının limonluğuymuş. Müzede Paul 
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Cezanne, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Claude Monet, 
Pierre-Auguste Renoir gibi resamların eserleri binanın 2 katı 
arasında tarihlerine göre kronolojik sıraya paylaştırılmış. 
 
En çok ilgimizi çeken üst kattaki Monet tabloları. Üst katta iki  yuvarlak 
salonda Claude Monet’nin Paris’in Giverny bahçelerinde yaptığı 
Nilüferler’i yer almakta. Paris’e 80 km uzaklıkta olan Monet’nin 50 
yaşından sonra yaptırdığı sonrada resimlerine konu olan Nilüfer 
bahçelerini yerinde Giverny’de görme şansımız yok, Orangerie 
müzesinde Nilüferleri seyrederken bahçenin görkemini anlamaya 
çalışıyoruz. Tabloların yüksekliği 2 metreymiş uzunlukları da 17 
metreye kadar çıkıyormuş. İki odada 8  panel resim var. Yani her 
odada 4 adet, yuvarlak (yarı oval) salonlar 4’e bölünmüş, resimlerde 
doğuda güneşin doğuşu ile aydınlık olan Nilüferler batıda ise karanlık 
yani daha koyu renk Nilüfer tabloları yer alıyor.  Gözleri iyi 
görmemesine karşın renkleri kullanımı ve tabloların görkemi bizi 
büyülüyor. Yuvarlak odalarda döne döne Nilüferleri seyrederken sanki 
bahçelerde geziniyoruz. Monet  resimde “İzlenimci (Empresyonist)” 
hareketin öncüsü olmuş. Monet’den sonra en çok Renoir’ın tabloları 
müzede yer alıyor, hatta müzede alınan biletimizin birinin üzerinde  
“Piyano Çalan Kızlar” tablosunun küçük bir kopyası var. Sonunda 
müzenin alışveriş köşesinde buluşup hediyeler seçiyoruz. 
 
İkinci olarak “Yarı Louvre” ya da “Küçük Louvre” dedikleri Orsay 
müzesindeyiz, 2 saat süre tanıdık kendimize. Bu bina Seine nehrinin 
sol kıyısında yer alıyor, eskiden tren garıymış, içinde heykeller, 
resimler, fotoğraflar, opera binası maketi, mobilyalar bulunmakta. Tren 
garı olarak kullanıldığı zamandan kalma kocaman bir saat tavana 
yakın üst bölümde yerini koruyor. Girişte önünüze gelen büyük salona 
girip orta bölmeye kadar ilerleyip geriye dönüp de saati gördüğünüzde 
Orsay’ın eski gar halini hayal edebilirsiniz. Bizim de görkemli tarihi 
tren istasyonlarımız var eskidiği zaman herkesin kullanımında böyle 
değerlendirilmesi için ne yapmak gerekli ?   
 
Birinci katta labirentler şeklindeki sağlı sollu odaları dolaşırken tek tek 
ilgilendiğimiz resimler heykeller bitince ikinci katı hızla geçiyoruz. 
Geçerken oryantalizm bölümünde “Osman Hamdi Bey”in resmini 
kaçırmıyoruz. Opera binasının maketlerini ve değişik yönlerden 
kesitlerini görüyoruz.  
 
En üst kata daha çok vakit gerekli çünkü orada “Empresyonist“ler var.  
Edouard Manet, Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Cezanne, 
Henri de Toulouse-Lautrec’in “Jane Avril Dans Ediyor” tablosu, 
Vincent Van Gogh’un Ayçiçekleri yoktu ama “Otoportresi”ni ve 
Auguste Rodin’nin “Yürüyen adam” heykelini görüyoruz. Yine bu 
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katta Claude Monet’nin boyutu daha küçük (Orangerie’dekilerden 
daha küçük normal tablo boyutlarından ise büyük) nilüfer tablosu da 
var. Şerife ile bu tablonun İstanbul’daki Sakıp Sabancı’ya geldiğini 
anımsıyoruz. 
 
Bu katta aralara oturma yerleri yapmışlar dinlene dinlene 
tamamlıyoruz. Sanırım eşim Aydın’ın karşısında oturduğu (ciddi ve 
ayık olarak) resim Edouard Manet’nin “Olimpia” sıydı. Karşısında 
daldığı ilk resim ise Paul Cézanne “Kafeterya’da Kadın” o sırada 
uyukluyordu herhalde ama “Olimpia”da uyumadığı kesin.  
 
Orsay müzesini doya doya gezmek isterseniz yarım gün yetmez. En 
son üst kattaki kafeteryada oturabilirmiyiz diye bakıyoruz oldukça uzun 
bir kuyruk var. Oradan terasa çıkıyoruz alın size Paris, seyredin, 
resimleyin, kenarlarda dinlenin. Aşağı yukarı tüm ekip en sonunda 
burada birbirimizi buluyoruz. 
 
Bugünlük müze gezilerimiz bitti, arkadaşlarla buluştuk iki müzeyi de 
doyamadan bırakıp acıkan karınlarımızı doyurmak için dışarı çıkıyoruz 
Orsay’ın dibindeki metro ayağı kapalı tabana kuvvet Seine nehri 
solumuzda yürüyoruz ilk gözümüze kestirdiğimiz kafe-bar’da birşeyler 
yiyip kendimize geliyoruz.  
 
Şimdi sıra Seine nehrinde nehir turunda. Bunun için Pont Neuf’e 
gitmeliyiz, yol boyunca Seine kıyısında eski resimler, kitaplar ve hatıra 
eşyaları satan minik çardaklardan alışveriş yaparak 16:30 turuna 
yetişiyoruz.  
 
Paris nehirden ayrı bir güzel gemide sağa sola kayarak görkemli 
yapıları resimliyoruz 1.5 saat hem dinlenme hem de gezi oluyor bizim 
için.  
 
Artık bugünlük başka bir plan yok akşam yemeği için Notre-Dame 
önünde rehberle buluşacağız. Oraya kadar yürüyüp Notre-Dame 
ziyaretimizi Pazar günü ayin sırasında yapıyoruz.  
 
Akşam ilkinden daha güzel ve tarihi bir restorandayız.  

Aydın Ergil: 

Bizi uyandırması için kurduğumuz cep telefonunun saatini geri almayı 
unuttuğumuzdan bizi bir saat erken (Türkiye saati ile) uyandırıyor. 
Kızıyorum ama pişman değilim, ödevlerimi daha rahat yapıyorum. 
Arkadaşlarımızın tümü sabah saat 8’den önce kalkmışlar, açık büfe 
kahvaltı tabaklarını doldurmuşlar, Paris’te kahvaltı keyfi yapıyorlar, biz 
de onlara katılıyoruz ve Paris’in dünyada eşi bulunmayan 
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kruvasanlarını övüyoruz. Daha önce onu denememiş arkadaşlar da bu 
tada hayran kalıyorlar. Paris’in kruvasanları hep taze hep çıtır çıtır ve 
içi yumuşak, tadında da tereyağını algılıyorsunuz.  
 
Her günkü planımızda sabah 8’de kahvaltı, 9’da da otelden hareket 
var. Bu plan başka hiçbir grupta bu kadar disiplinle uygulanmamıştır 
eminim. Planımızı uygularken bunun önemini bir kez daha anlıyoruz. 
 
Gezi planımızdaki Zafer Anıtı’nı ilk günkü turumuzda gördüğümüzden 
doğrudan Concorde alanına gidiyoruz. Alanın bir yanında Dikilitaş ve 
Luna Park var, bir yanında da Orangerie Müzesi, hemen karşı kıyıda 
da gardan dönüştürme Orsay Müzesi. 
 
İki günlük Paris gezisinde Louvre’un yanından bile geçilemez, bunu 
bildiğimizden önümüze gerçekçi hedefler koyarak ilerliyoruz. 
Orangerie ve Orsay müzeleri daha kısa zamanda gezilebilen ve 
önemli yapıtları barındıran müzeler. Arkadaşlarımız ekine ve sanata 
meraklı olduğundan Paris gezimize bu iki müze ile başlıyoruz. 
 
Kızım Aslı’nın önerisine uyarak, önce, bilet kuyruğu olmayan ve 
Orsay Müzesi ile ortak biletlerin satıldığı Orangerie Müzesi’ne4 
gidiyoruz. Biz tam kadro (14 kişi) oradayız. Ben doğrudan gişedeki 
güleryüzlü genç hanıma gidiyorum ve bizim çok uzaklardan gelen bir 
grup olduğumuzu söyleyerek aslında grup indirimi almak için gerekli 
yirmi kişi olmamamıza karşın grup indirimi istediğimizi belirtiyorum. 
Genç hanım, amiri olan asık suratlı ve bize bir iyilik yapma şansı 
olmayan adamı yanına çağırıyor, adam gişeye gelerek bizim isteğimizi 
duymazdan gelerek bize ne almak istediğimizi soruyor. Açıklaması da 
peşinden geliyor bireysel bilet fiyatı, grup bileti fiyatı ve grup bileti için 
gerekli sayı. Ben de adama yapıştırıyorum tepkimi, “bu bilgiyi 
hanımefendi vermişti, oradan bunu yinelemek için mi geldiniz?” diye. 
 
Pazarlığımızdan sonuç yok, olsun, biz küçük ama önemli müzeyi 
indirimsiz bilet alarak geziyoruz. Monet’nin geçen yıl İstanbul’a da 
gelen tablolarından bildiğimiz Nilüfer tablolarına5 uygun yapılmış geniş 
salonlarda sergilenen yapıtları hepimizin ilgisini çekiyor.  
 
Müzenin içeriğini internet sitelerinde bulabilirsiniz, tek tek 
saymayacağım. Müzenin çıkışında bulunan mağazada herkes kendine 
uygun bir ürün buluyor, kimi resimlerin basılı olduğu kartlardan, kimi 
de saat yüzük gibi anı eşyalardan alıyor.  
 

                                                 
4 http://www.musee-orangerie.fr/  
5 http://www.musee-orangerie.fr/homes/home_id24799_u1l2.htm  
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Sözleştiğimiz saatte kapıda buluşarak başlıyoruz Orsay Müzesi’ne6 
doğru yürümeye. Müzenin bahçesinden dışarı çıkıp Seine nehrinin 
karşı yakasına geçmemiz epeyce yürümemizi gerektiriyor, köprünün 
başında ise birçok müzik aletiyle italyan müziği yapan bir müzisyen. 
Keşke Fransız müziği yapsaydı da bahşişi hak etseydi. Köprünün 
korkuluklarında binlerce kilit asılmış. Anahtarları da Seine’dedir 
mutlaka. 
 
Orsay Müzesi eskiden tren garıymış, 1973’de, binayı AVM ya da otel 
yapmak yerine Paris’in en çok gezilen müzelerinden birine 
dönüştürmüşler. Louvre ile boy ölçüşemese de çok zengin bir müze. 
İyi ki giriş biletimizi Orangerie Müzesi’nde almışız, bu şekilde hiç 
kuyrukta beklemeden doğrudan müzeye giriyoruz. Müzede her salon 
bir diğerine açılıyor ve kat kat, bir de devasa bir orta alan var. Ben 
yorulduğumda küçük salonlardan birinde ortada bulunan banka 
oturuyorum, karşımda da suratsız ifadesiz bir yüzle bakan bir kadının 
resmi, benim oraya baktığımı gören birileri bir süre tabloya bakıyorlar, 
bir şey anlayıp anlamadıklarını merak ediyorum, ama benim amacım 
tablo değil, dinlenme.  

 

İkinci kez üst katta yoruluyorum, yine bulduğum ilk banka oturmak 
istiyorum, karşımda ne olsa beğenirsiniz, çıplak bir hanım resmi. 
Aşağıda beni anlamsız kadına bakarken görenler yine yanıma 
yaklaşmasınlar mı? Gelenler bir bana bakıyorlar bir de tabloya, ne 
düşündüler hala anlamış değilim, ama onların bilmediği bir durum 
vardı, her ikisinde de yorgundum ve karşıma çıkan ilk banklar, o 
tabloların karşısında olanlardı. Nurdan da beni tam bu sırada 
yakalamasın mı? 
 
Aslında yemek molamız Notre Dame Kilisesi ziyareti sonrasında 
planlanmıştı, ama yorucu müze ziyaretleri ve zamanın epeyce 
ilerlemesi bizi yemek molasını öne almaya itiyor. Biz de bulduğumuz 
ilk yerde yemek yiyeceğiz. Seine nehri kıyısında ilerliyoruz. Bir lokanta 
kapalı, İstanbul’da kapısında “ramazan dolayısıyla kapalı” yazılı birçok 
lokanta gördüğümüzden burada da aynı durum olabilir mi diye 
düşünüyoruz. Bir lokanta daha kapalı. Oysa günlerden Pazar, 
herhalde onun için kapalı olmalılar.  

 

Sonunda açık birini buluyoruz: Café des Beaux Arts7. Kafenin türkçe 
adı Güzel Sanatlar Kahvesi, içi de tablolarla dolu. Garson yine 
suratsız. Zamanı kısıtlı olmalı sorularımızı hızla yanıtlayıp yok oluyor. 
Paris’te (ve Lizbon’da) bazı yemekleri ve içkileri tek başına 

                                                 
6 http://www.musee-orsay.fr/  
7 http://www.cafe-des-beaux-arts.com/fr,1,7970.html 
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ısmarlamak yerine günün yemeği mönüsünden seçerseniz çok daha 
ucuza gelebiliyor, biz de bunu öğrenerek arkadaşlarımıza anlatmaya 
çalışıyoruz. Susayanlar bira, susamayanlar şarap içiyorlar. Bu arada 
yaptığım bir hatanın bedelini ağır ödüyorum. Yıllar önceden bildiğim 
bir sözcüğün anlamını unutmuşum, “carpaccio de boeuf” kulağıma 
cazip geliyor, diğer arkadaşlara hep bildiğimiz yemekleri ısmarlarken, 
kendime bu özgün yemekten ısmarlıyorum, önüme gele gele 
pişmemiş ince bir et dilimi geliyor, derdimi kimseye açmadan kendime 
kıza kıza yanındaki garnitürlerle harmanlayarak bunu yiyorum. 
Carpaccio sözü de kafamdan bir daha çıkmamak üzere en derin 
köşelerine yazılıyor.  
 
Yemek sonrası Seine kıyısında yürüyoruz. Gündüz açık gece kapalı 
olan “sahafların” ve ayaküstü resim satıcılarının önünden geçiyoruz, 
rasladığımız Türkler de oluyor. Sahaf sözcüğünün Fransızcası 
“bouquiniste” (bukenist okunur). Bu bölüm doğal olarak Ekin Yazın 
Dostları’nın ilgisini çekiyor. Hatta onlarla anı fotoğrafı bile çektiriliyor.  
 
Seine Nehri turunu öne alıyoruz, Notre Dame’a daha sonra gideceğiz. 
Tam bineceğimiz nehir gemisinin kalkacağı Yeni Köprü anlamına 
gelen Pont Neuf’e yaklaşırken, bu sahaflardan birine soralım diyoruz: 
“Doğru yolda mıyız” diye. Muzip sahaf bize eliyle aşağı yönü gösterip 
hızlıca konuşarak “eğer yüzme biliyorsanız buradan, bilmiyorsanız 
(işaret etmeden) biraz ilerden” diye yol gösteriyor. Biletini internet’ten 
indirimli aldığımız Vedettes du Pont Neuf ile Seine Nehri üzerinde bir 
saatlik yolculuğumuz başlıyor. Eiffel ve Notre Dame nehirden bir 
başka gözüküyor. Aynı turu yaptıran başka firmaların gemileri de var, 
onları gördüğümüzde hepsi tıklım tıklım ve tur boyunca yer değiştirme 
şansı da yok, oysa bizim bindiğimiz gemide az yolcu olduğundan 
gölge ve fotoğrafa uygunluk açısından dilediğimiz kadar yer 
değiştirebiliyoruz. 
 
Tur sonunda gemiden iniyoruz. Bu kez hedefimiz Notre Dame 
Kilisesi.  
 
Tahminimizden daha uzun bir yolculuktan sonra karşımızda Paris’in 
simgelerinden Notre Dame Kilisesi. İçerde ayin var. Kilise hınca hınç 
dolu. Biz de önde kenardayız. Kilise görevlilerinden biri bizim 
kenardaki bölümden geçeceklere yol açmamızı istiyor. Hemen 
arkasından da kıdemli rahip gibi birini ve önde dumanı tüten bir tütsü 
çanağını sallayan daha genç bir rahibi görüyoruz. İyi ki Nurdan 
uzakta, yoksa bu dumandan astım krizi geçirirdi, diyorum.  
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Seine Kıyısı 

 
Seine Kıyısı Sahafları: Bouquiniste’ler 
 
Rehber ile bu akşamki buluşma yerimiz otel yerine Notre Dame 
Kilisesi çıkışı, orada diğer arkadaşları beklerken bir gelin yaklaşıyor 
bulunduğumuz yere, benim de elimde video kamera, önce beni 
kendilerinden biri sanıp bana doğru yaklaşıyor, bakıyor ki tanımadığı 
biri, “uyanıp” yönünü değiştiriyor. Video görüntüleri bende kayıtlı. 
 



34 

Herkes yorgun, hava çok sıcak, gün çok dolu geçiyor, Saint Michel’e 
zaman kalmıyor. Sıra, rehberimiz Gülşen hanımla buluşmakta ve 
akşam yemeğinde. 
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Önceden belirlediğimiz buluşma saatinde herkes Notre Dame 
Kilisesi’nin önünde. Bu kez hedefimiz Saint-Lazare istasyonu. Paris 
metrosu dünyanın en büyük metrolarından biri, metro sözcüğüne de 
kaynak olmuş. Bizi perişan eden bir yanı var ki ne denli söylensek az. 
Otelimizden nereye gidersek gidelim hep Châtelet’de metro 
değiştirmemiz gerekiyor ve orada da yüzlerce basamak inip çıkmaktan 
başka çözüm yok. Merdiven inip çıkmak hepimizi yordu, kızdırdı, 
etkiledi, daha ne yazayım? 
 
Neyse bu akşamki lokanta herhalde Paris’te akşam yemeğine 
gittiğimiz en iyi lokantalardan biri: Brasserie Mollard8. Bu lokanta da 
çok eski, 1895’de bölgenin en lüks (hala da öyle) lokantası olarak 
kurulmuş. Lokantanın uzmanlık alanı benim her yerde seçimim olan 
deniz ürünleri. Keşke acentamız üç akşam da bizi bu lokantaya 
götürseydi. Bu kez ana yemekte seçenekler şunlar:  

 "Normand" usulü mantarlı tavuk yanında pilav  
 "Orly" soslu tavada mezgit 

 

Evet, doğru tahmin ettiniz, ben mezgiti seçmiştim. Şarapta bir sürprizle 
karşılaşıyoruz. Baha beyle mönüyü incelerken, kırmızı ve beyaz 
şaraplar var, bir de roze olanlar. Yanında roze yazmayan ama 
kırmızıların hemen altında “provence” (taşra) seçkisi sözü var, 
garsona ondan istediğimizi söylüyoruz. Gele gele soğuk pembe şarap 
geliyor. İtiraz ediyoruz, bu kez adam onun hemen altındaki kırmızı 
şarabı getiriyor sürahi ile, ama şarap soğuk.  
 
Bildiğim, kırmızı şarabın hep 16-18 derece sıcaklıkta içilmesinin 
gerektiği şeklinde, soğuk içildiğinde de fransızların buna çok 
kızdıklarını biliyorum, tam adama fırça atacakken kendimi tutuyorum, 
bu işin aslını soruyorum. Aldığım bilgi çok önemli, beni şaşırtıyor. 
Fransa’nın soğuk içilmesi önerilen tek kırmızı şarabı Brouilly9 (Bruyi 
okunur) şarabıymış. Şarap hakkında ayrıntılı bilgiyi internet üzerinde 
bulabilirsiniz. Bu şarap Fransa’nın Beaujolais (Rhône) bölgesinde 
Brouilly dağının eteklerindeki bağlarda yetişen üzümlerden yapılıyor. 
Harika balık, harika şarap Fransa’da yediğimiz en güzel akşam 
yemeğini oluşturuyor. 

* * *

                                                 
8 http://www.mollard.fr/  
9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Brouilly  
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Paris 3. Gün 
 

>22 Temmuz 2013 Pazartesi 
M Champ de Mars: Eiffel Kulesi’nin önünde toplu fotoğraf çekimi 
(Sabah 9’da açılıyor, ondan bir saat önce gidilirse bir saatlik bir 
beklemeyle kuleye çıkılabiliyor) bilet 14,5 Avro 
M Anvers: Montmartre füniküleri ile Sacré Coeur’e çıkış. Oradaki 
sokak treni ile 40 dakika gezinti (6 Avro) 
Öğle Yemeği (Montmartre’da Crepe yenebilir) 
M Luxembourg: Eğer önceki gün gezilememişse Panthéon (Foucault 
sarkacı) ve Lüksemburg Parkı 
Akşam Yemeği Chez Clément Montparnasse 106 Bd 
Montparnasse 
M°Vavin 

Şerife Ertaş: 

22 Temmuz Paris’teki son günümüzde otel civarını biraz tanımak için 
erken kalkıp etrafta  yürüdüm, insanlar dünyanın her yerinde 
gerçekten aynı  gençler işe yetişme teleşı ile koşturuyor, yaşlı 
hanımlar balkonlarındaki çiçeklerini suluyor, anneler babalar 
çocuklarını kreş ya da yuvalarına yetiştirme telaşında, bazıları da 
sıcacık ekmeklerini almış evlerine dönüyorlar yaşam her yerde aynı. 
Meşhur  kruvasanlı kahvaltı sonrası yeni bir metro macerası ile 
ressamlar tepesi denen Montmartre’a gitmek üzere yollara düştük. 
Yokuş gözümüze fazla gelince fünikülerle tepeye çıkmaya karar verdik 
yukarıda önce Sacré Coeur Bazilikası’nı ziyaret ettik burada Paris’e 
geldiğimiz andan itibaren bizi uyaranlar haklı çıktı bazilikanın içinde 
bazı kişilerin çantaları kapkaççılar tarafından çalınmış, suçlu olduğu 
söylenen kişilerin polise direnişleri ise müthişti. Bazilika ve tepenin 
manzarası harika, burada pek çok sokak sanatçısı ile karşılaştık 
özellikle pandomim yapan kızlar ilginçti.  
 
Görmeyi çok istediğim Ressamlar Tepesi’ne ulaştığımızda da 
buranın ününün boşa olmadığını anladık. Pek çok sanatçı farklı teknik 
ve konularda resimlerini yapıyorlar isterseniz satın alabiliyorsunuz.  
 
Buradan da minik hediyelikler alıp Le petit Train ile tura çıkmak üzere 
iken Gülcihan’ın yokluğunu fark ettik bütün çabalarımıza rağmen 
kendisine ulaşmak mümkün olmadı biz de nasıl olsa dönüşte buluruz 
diyerek turumuza başladık. Tren turu gerçekten güzel, Paris buradan 
daha da güzel, eğer bir gün Paris’te yaşamaya karar verirsem 
mutlaka bu güzel tepede bir yerlerde otururum.  
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Üstte Ressamlar Tepesi, Altta Pigalle’de Havalanış 

 
Tur esnasında trenimiz bu bölgede bulunan ünlü Moulin Rouge’a da 
uğradı bütün turistler gibi biz de Moulin Rouge’un önünde bol bol 
hatıra resmi çektik. Bayanlar dikkat burada metronun büyük bir 
havalandırma bacası var etek, elbise giymeyi tercih edenler istemeden 
de olsa bir Marilyn Monroe pozu verebilirler.Yemek yediğimiz küçük 
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kafede garsonlar bizi kapkaççılara karşı tekrar uyardılar demek ki bu 
aralar orada bu konu bayağı baş ağrıtıyor bu arada Gülcihan ile tekrar 
buluştuk.  
 
Sonraki adım Panthéon, Foucault sarkacının kaldırılmış olması 
canımızı sıktı ve bunu bahane ederek gişedeki kızla Türk usulu bir 
sürü pazarlık etsek de sonunda biletleri indirimsiz alıp içeri girdik. 
Panthéon insanlık tarihine ve Fransız Devrimine adanmış.  

 
Panthéon’un önünde 
Dünyanın manyetik alanındaki sapma nedeniyle Foucault sarkacı tam 
bir daire çizmediği için sarkaç teknik bir lisenin müzesine konulmuş 
ama asılı bulunduğu yer ve çizdiği daire oraya resmedilmiş.  
 
Alt katta ne olduğunu bilmeden inip bir sürü anıt mezarla karşılaştık. 
Ben aslında mezarlardan korkarım ama yanımda olan Nurdan, Seray 
ve Gülcihan’dan güç alarak bir kaç mezar gezdik, korkudan olsa 
gerek o kadar çok şamata yaptık ki  sonunda bir görevli bizi uyardı. 
Burada Fransa’ya katkıda bulunmuş yön vermiş bütün büyük yazarlar, 
bilim adamları, sanatçıların anıt mezarları var. Victor Hugo, Emile 
Zola, Pierre–Marie Curie, Rousseau aklımda kalanlardan bazıları.  
 
Bu kadar korku yeter deyip kendimizi Lüksemburg Bahçesi’ne attık 
şirin küçük bir kafede kahve içip dinlendik. Paris’in sokaklarında 
caddelerinde  olduğu gibi parklarındaki çeşmelerden akan sular da 
içilebiliyormuş bol bol yüzümüzü, elimizi, kolumuzu yıkayıp serinledik. 
Parklardaki çiçekli alanların dışı sırf kum bizdeki gibi  çim pek yok.  
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Son gecemizde otele yakın bir restoranda yemeğimizi yedik her şey 
güzeldi, duvarlara asılmış bakır tencere tavalar pek tanıdık geldi 
kendimizi hiç yabancı hissetmedik. Orada bulunduğumuz zaman 
içinde şehirde hava sıcak, etraf kalabalıktı.  Paris çok pahalı bir şehir, 
bir daha gelmeyi düşünmem herhalde dememe rağmen şimdi 
göremediğim Louvre Müzesi, çıkamadığımız Eyfel kulesine 
çıkabilmek köşe bucağı keşfedebilmek, sardunyalı balkonları yeniden 
görebilmek için bu güzel şehre tekrar gitmeyi isterim.  

Nurdan Ergil: 

Önce asansörle Sacré-Coeur (Kutsal Kalp) Bazilikasının bulunduğu 
tepeye Montmartre’a çıkıyoruz. Uzun kuyruk çabuk bitiyor. Dört 
kubbesi olan Sacré-Coeur Bazilikası’nın tavanında İsa’ya adanmış 
Fransa’nın en büyük mozaiği bulunmakta.  
 
Kilisenin içini gördükten sonra, ilk iş Montmartre’ı gezmek. Paris’in en 
yüksek tepesi olan Montmartre sanatçılar tepesi olarak bilinmekte. 
Şerife en çok buraya gelmek istemişti hakkı varmış ben de ilk iki 
gelişimde görmemiştim sanatçılar tepesi diye anılan Montmartre’ı.  
 
Hepsi birbirinden yetenekli birçok sanatçı, Paris manzaralarını ya da 
insanları resmetmişler, küçüklü büyüklü birçok resim. İsterseniz 
hemen sizi de tuvallerine alabilirler, hatta sokak araları “resminizi 
yapayım mı ?” diye dolaşan, elinde resim kağıdıyla yolunuzu kesen 
sanatçılarla dolu.  
 
Sacré-Coeur’ün yan tarafından kalkan küçük tren ile Montmartre 
sokaklarında 40 dakika dolaşıyoruz, hem dinlenip hem de etrafı 
kolayca gezmek istiyorsanız bu yolu denemelisiniz. 
 
Bugünkü ikinci durağımız Panthéon. Panthéon’a tüm arkadaşlar 
girmek istemiyor, yine de grubun yarısı orada. Panthéon Paris’in 
“Quartier Latin” bölgesinde ve Sorbonne Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nin karşısında yer alıyor. 
 
Panthéon’a gidişimizin en büyük nedeni “Foucault’s Pendulum” u 
görmek. Dünyanın dönüşünü ispatlayan bir fiziksel deney olan bu 
sarkacı görmek şart. “Foucault Sarkacı” isimli Umberto Eco’nun 
kitabını önümüzdeki aylarda Ekin Yazın Dostları’nın İstanbul’daki 5. 
Grubu tartışacak. Onların toplantısına da gittiğinden Seray daha da 
heyecanla içeri giriyor. Ama malesef dünyanın ekseninin değiştiği ve 
de sarkacın artık doğru çalışmadığı görülünce, sarkaç bu sene 
kaldırılarak bir okula taşınmış. Çok üzülüyoruz ama yapacak bir şey 
yok.  
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Panthéon Paris’in koruyucu azizesi “Geneviève” için kilise olarak 
yapılmış. Fransız devrimi sonrası ise devrimi simgeleyen heykeller, 
resimler ve devrime adını yazdırmış Fransız entellektüellerinin 
gömüldüğü anıt mezar olarak kullanılmaya başlanmış. 
 
Binanın alt katı labirentler şeklinde anıt mezarlarla dolu, hem ürkerek 
hem de merakla kim nerede diyerek yolumuzu kaybedip bularak 
geziyoruz. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Emile 
Zola, Pierre ve Marie Curie ve daha sayamadığım birçok kişinin anıt 
mezarı ve 2002 yılında ise Alexandre Dumas’nın külleri getirilmiş. 
 
Panthéon’da Fransız devrimi 1789 ile ilgili birçok anımsatma ile dışarı 
çıkıyoruz, sıra Lüksemburg Bahçeleri’nde. 
 
Lüksemburg Bahçelerinde çay, kahve ve dinlenme molasında birçok 
Paris’linin, öğrencilerin, gezintiye çıkanların da oturduğu çay 
bahçelerinde oturup günün yorgunluğunu çıkarıyoruz. 
 
Bu akşam son akşam yemeği ile Paris’e veda edeceğiz. Akşam otelde 
kızım Aslı’ya onun programını %90 gerçekleştirdiğimizi ve hepimizin 
mutlu olduğunu yazıyorum. Ondan gelen iletide ise “Aysel ve Bilge 
arkadaşlara teşekkür ediyor, gün gün neler yaptığınızı Facebook 
aracığı ile onların mesaj ve resimlerinden öğreniyorum, yoksa 
bilemiyecektim” diyor. Evet İstanbul’daki arkadaşlarımız da bu Face 
bilgilerinden bizi takip ediyorlar. 

Aysel Sakarya: 

 
Kahvaltı ertesi metroyla Montmartre'e çıkan funikülere oradan da 
Sacré Coeur'e gidiyoruz. Paris'in en yüksek yerindeyiz ve aşağıda 
şehir ve Seine nehri çok güzel görünüyor.Buluşma saati verip 
dağılıyoruz, buluştuğumuzda Le petit Train de Montmartre'a 
bineceğiz. Pek çok ressam var tepede farklı tekniklerle farklı resimler 
yapıyorlar, isterseniz portrenizi de yapabilirler... Buluşma noktasında 
Gülcihan yoktu, onu alamadan çıktık tren turuna, bu arada Aydın 
Bey pazarlık yaparak grup indirimi aldı ve kişi başı 5 Euro ya 
dolaştık:))) Dönüşte biraz alışveriş yaptık. Sacré Coeur'ü gören güzel 
bir kafede öğle yemeği yedik. (ne yedik hatırlayamadım:) 
 
Öğleden sonra hızlıca Panthéon'a gittik. Giriş 7.5 Euro neyse gezdik, 
bütün ünlü düşünürlerin, sanatçıların, yazarların, şairlerin, askerlerin, 
din adamlarının vb orada mezarları vardı. Arkadaşlardan bazıları 
Lüksemburg Bahçeleri’ne gittiler. Biz birkaç kişi Champs-
Elysées'ye gittik. Oradaki en eski pastanelerden biri olan Patisserie la 
Durée de oturduk, macaron yedik bira içtik, otele döndük. Akşam 
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yemeğini Chez Clément'da yedik. Ben peynirli yeşil salata, kömürde 
balık ve dondurma yedim, balık lezzetsiz, salata kötüydü.Neyse aç 
kalmadık:)))) 

Aydın Ergil: 

 
Yorgunluk, güzel bir uyku, sabah 8’de tereyağlı sıcak çıtır çıtır 
kruvasanlı kahvaltı sonrası saat 9’da otelin kapısındayız. Internet’te 
satılan Eiffel biletleri tükenmiş durumda, kuyrukta 2-3 saatlik 
beklemenin değmeyeceği düşüncesiyle Eiffel Kulesi’ne çıkmaktan 
vaz geçiyoruz. İlk gün Eiffel ile resim çektirmiştik ya kulenin yakınında 
çekilen hiçbir fotoğraf onlardan daha güzel olamaz. Resimlerde 
kulenin tamamı çıkmıştı. Bu yüzden hedefimiz Montmartre ve Sacré 
Coeur Kilisesi. Yine metrolarda in çık, tam Anvers istasyonuna 
yönleniyoruz bir de ne görelim, istasyon kapalı. Hızla yapılan bir 
çözümleme sonucu oraya en yakın olan başka bir metro istasyonunda 
karar kılıyoruz. Bu tür sorunlarda ulaşım açısından engin deneyimi 
bulunan Bilge’nin önerileri her zaman işe yarıyor. Seçtiğimiz istasyon 
Abbesses (siz harflerin sayısına bakmayın abes okunuyor). 
 
Doğru seçim yapmışız, oradan yokuşsuz bir yürüme ile Montmartre 
fünikülerinin kalkış noktasına geliyoruz. Gerçekten etrafı camekanla 
kaplı bir vagon, raylar üzerinde yukarı tırmanıyor, diğeri de aynı anda 
aşağı iniyor, aynı bizim tünel gibi. Birazcık kuyruk var, ama önemsiz. 
Pazarlık burada da işe yaramıyor, grup indirimi yok. Metro bileti 
geçerli. Yukarı çıktığımızda Paris’i tepeden en iyi gören yer olan 
Montmartre’a ulaşmış oluyoruz. Yine basamaklarla çıkılan kilise girişi 
ve devasa bir kilise. Kapısında çingeneler kavga ediyorlar. Polis de 
onların kavgasına karışan bir kadını sert bir şekilde azarlıyor. Aynı 
kavga kilisede ayin sırasında da yapılmış, ayine bir süre ara verilmiş. 
Burada da ayine denk geliyoruz, artık hristiyanlar açısından biz de 
hacı olmadıysak kimse olamaz herhalde. Her gittiğimiz kilisede ayin 
oluyor. Kilisenin önünden ve karşıdan baktığınızda sol tarafından ayrı 
ayrı küçük trenler hareket ediyor. Yaklaşık 50 dakika süren turla 
çevredeki mahalleler ve Pigalle geziliyor. Programımızda yer almayan 
kabare şovlarıyla ünlü Pigalle de bu şekilde görülebilecek. Bu kez 
pazarlığımız işe yarıyor. Normal olarak 6 Avro olan bilet, grubumuz 
için 5 Avro’ya düşürülüyor, adamdan makbuz istemememiz koşuluyla. 
Trenin şefi, İstanbul’da Kapalıçarşı’da yakınları olan bir Karadağlı, 
bildiği Türkçe sözcükleri sıralıyor peşpeşe. Allahtan aralarında kötü bir 
sözcük yok... Yemek için önerdiği yeri soruyoruz, yukardaki turistik 
yerlerden uzak durmamızı öneriyor. 
 
Mini trenin hareketine bir saat var, kilisenin yine sol tarafındaki 
ressamların bulunduğu bölgeyi geziyoruz adım adım. O bölgedeki her 
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sokak birer açık hava müzesi gibi. Bu bölgeyi görmeden Paris’i 
gezmek büyük eksiklik olurmuş herhalde. Gülcihan bir ressamın üç 
tablosunu satın alıyor. Arkadaşlarımız sanata büyük ilgi duyuyorlar. 
Gülcihan’ın kaçırdığı tren turuna katılıyoruz. Bu tur planımızda da 
vardı zaten, turumuza eklemekle çok iyi etmişiz, küçük parke taşlı 
caddelerde gittiğinde, bizi biraz hoplatıyor zıplatıyor ama çevreyi 
gezdirerek Pigalle alanında indiriyor.  
 
Ortada metronun havasını boşaltmaya yarayan koca bir vantilatör, 
insanlar onun üzerine çıkarak serinliyorlar, çevredekiler de onun 
üzerine çıkacak etekli hanımları bekliyorlar...  
 
Tur sonrası yürüyerek fünikülerin alt istasyonuna geliyoruz, hemen 
orada raslantı sonucu Paris’in iyi yemekleri olan le Ronsard 
lokantasında öğle yemeği yemeye karar veriyoruz. Tüm grup yine 
burada. Biz garsonla çok iyi anlaştık, internet yorumlarını okuduğumda 
garsonun herkes ile sorunlu olduğunu göreceğim. Şikayet edilen 
garson ya farklı biri ya da adam değişmiş nazik biri olmuş! Yemekler 
ve bira da iyiydi doğrusu. Sacré Coeur’ü tam karşıdan gören bir 
lokanta. Burada da doğru karar vermişiz. 
 
Yemek sonrası hep birlikte Abbesses istasyonuna gidiyoruz. Oradan 
da Panthéon’a. 
 
Ne yazık ki Panthéon’daki Foucault sarkacı bozulmuş. Burada da 
grup adına pazarlık yapıyorum, müze girişinde indirim yapıyorlar, bir 
de bakıyorum ki müzeye girecek salt 5-6 kişi kalmış. Dileyenler 
indirimsiz olarak tapınağı geziyorlar. İçinde ünlü Fransızların gömütleri 
var, boş olanlara da bizden (grubumuzdan) istemler olmuş! Panthéon 
ziyareti sonrası grup ikiye bölünecek, Lüksemburg parkına gidenler 
ve Champs Elysées’ye gidenler olarak. Biz Lüksemburg Parkı’na 
gitmeyi yeğliyoruz. Kalanlarla Saint Michel caddesinin tam karşı 
kaldırımında bulunan Lüksemburg Parkı’ndaki ağaçlıklı kahveye 
geçiyoruz. Epeyce bir yorgunluk atmanın ardından doğru otele 
gidiyoruz.  
 
Son akşamımızda gideceğimiz lokanta, istasyondan pek uzakta değil 
hem Châtelet’de aktarma da yok, “Oh be dünya varmış” diyoruz hep 
birlikte. Bu lokanta da güzel yemekleriyle ünlü: Chez Clément10 
zincirinin Montparnasse şubesi. Ana yemek seçenekleri:  

 Fırında taze kömür balığı (tereyağı ve basmati pirinç pilavı ile 
servis edilir)  

                                                 
10 http://www.chezclement.com/   
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 Fırında pişirilmiş kekikli 1/4 tavuk (Ev yapımı patates püresi ile 
servis edilir) 

 
Adı ne olursa olsun her balık benim seçimimde oluyor. “Kömür balığı” 
da ne? Bir çeviri hatası olmalı. Sonunda balık ya, ben onu yemeliyim. 
Garson cana yakın bir genç, sataşmamıza yanıt aldığımızdan iletişim 
kurabiliyoruz. Orada çok yeniymiş ondan olmalı. Listeye bakıyorum, 
örnek olduğundan rakkamlar farklı, bir bardak şarap 5 Avro, dört 
bardak kadar olan aynı şaraptan bir şişenin fiyatı 25 Avro. Garsona 
şarabı şişe ile aldığımızda kazık yediğimizi, halbuki tam tersine büyük 
miktarda aldığımızda şarabın daha ucuza gelmesi gerektiğini 
söylüyorum, bana hak veriyor.  

 

Bu kez deneyimliyiz ya “soğuk” olarak sunulmasını beklediğimiz 
Brouilly şarabından ısmarlıyoruz. Garson da o sıcak havada 
içilebilecek en iyi şarabın Brouilly olduğunu söylüyor. Söyleşimizin 
ödülü şarap ile geliyor, garson şarap şişesini önümüzde açıyor ve 
kadehlere o kadar fazla koyuyor ki şişe üçüncü kadehte bitiyor.  
 
Bize hemen kadehlerin üst kısmında olan fazlalığı içmemizi, eğer o 
fazlalığı görürse patronunun onu işten atabileceğini (!) söylüyor. İşte 
son akşamın espri dolu günlüğü. İçkiler, yemekler, gülüşmeler 
sonunda otelimize dönüyoruz. Ertesi gün Lizbon’a Gece Treni’ne 
bineceğiz, hepimiz heyecanlıyız. 
 
İlk gidişimden 39 yıl sonraki Paris izlenimim şöyle: Paris’te bir 
değişiklik yok, olduğu yerde duruyor, insanları değişmiştir mutlaka, 
müze ve yer görmekten onlarla iletişim olanağı bulamadık. Eh ben de 
değiştim doğal olarak, ilk gittiğimde bir üniversite öğrencisiydim, ikinci 
gittiğimde Nurdan ile nişanlıydım, üçüncü gittiğimde de evliydim ve 
yanımızda kızımız vardı. Metro daha kalabalık, yorucu merdivenlere 
bir çözüm getirilmemiş, kruvasanlar daha güzel. Kent merkezinde 
yıkılıp da AVM yapılan hiçbir bina yok. Tam tersine Orsay garı müzeye 
dönüştürülmüş. Paris’e ne denli gitsem az, orada görmediğim yer hep 
kalacak. Bir gün belki Paris’lilerle tanışma olanağı da bulurum, kim 
bilir? 

* * *
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“Lizbon’a Gece Treni” 
 

>23 Temmuz 2013 Salı 
Kahvaltı sonrası otelden ayrılış. Montparnasse garına transfer. 

10:23  Gare Montparnesse’dan TGV 8533 ile Hendaye’a hareket 
16:11 Hendaye’a varış 

18:40 Irun’dan TH 313 ile Lizbon’a hareket 

Aydın Ergil: 

Paris’te geçirdiğimiz iki buçuk dolu gün sonunda beni ağır bir yük 
bekliyor: Tren biletlerinin dağıtımı. İki gün önce rehberimiz Gülşen 
Hanım’ın bana verdiği tren biletlerinde isimler yok, salt yer numaraları 
var. İlk trende sorun yok, hep birlikte 10. vagondayız, yer numaraları 
da birbirini izleyen sayılar. Herkes aynı vagonda aynı ortamda. Ama 
ikincide durum farklı. İkincide grubumuz üç ayrı vagona bölünecek. 
Onlardan ikisi 19. vagonda, dördü (ikisi tek tek, ikisi yan yana) 18. 
vagonda, sekizi de 12. vagonda. İki ve dört kişilik biletlerin sınıfına 
“turist” yazılmış, demek ki onlar aynı tür vagon, peki ya sekiz kişinin 
gideceği vagon hangisi, onlar birarada mı olacaklar? Bu sekiz kişinin 
biletinin sınıfında “cama turista” yazıyor, altında bir de “senhoras” 
yazılı. Allah Allah adamlar demek ki bizi yaşlılara (belki de yaşlı 
kadınlara) ait bir vagona koymuş olabilirler. “Senyor” sanki yaşlılar için 
kullanılmış olabilir. Peki “senhoras” da ne demek oluyor? İşte bu zor 
durumda, akşamları yorgun argın geldiğimiz otel odasında bu biletlerin 
kimlere verileceğini belirleme görevini yerine getirmeye çalışıyorum. 
Tek kişilik odalarda kalmayı yeğleyen iki arkadaşa tekli biletleri 
vereceğim, ayrı bir vagonda yanyana iki kişilik bileti, iki kardeşe 
vereceğim. Yine birbiriyle kardeş gibi olan kişiye de yanyana iki kişilik 
bilet, geriye kalanlar adı “cama turista” olan vagona gidecekler. 
Vagonları görmediğimizden bu dağılımı arkadaşlara sorarak yapma 
olanağım hiç yok. Ben biletleri dağıtıyorum. Arkadaşların ilk 
farkettikleri biletlerin fiyatlarının da değişik olması. “Turist” sınıfları 69 
Avro, diğerleri 94 Avro, bu fark acaba neden geliyor? Bunun devamını 
yeri geldiğinde yazacağım, şimdi gelelim Lizbon’a doğru başlayan 
yolculuğumuza. 
 
Tüm arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi zamanında kahvaltılarını 
yapmışlar, Ibis Otel’in lobisinde gelecek araçları bekliyorlar. Otelin 
kapısında bu kez iki minibüs var, onlara rahat rahat sığacağız. Bu kez 
Memduh yok, iki başka şoför var. Hendaye’a gidecek olan TGV’ler 
Montparnasse garından kalkıyor, Trenimiz 10:20’de, gar da otelimize 
yakın sayılır, aynı semtte. Trenin hareketinden bir saat önce gara 
ulaşıyoruz. Gar ana baba günü, ortada kocaman bir elektronik çizelge, 
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onun karşısında da bir alay bizim “duran adam”lardan, nefes almadan, 
kıpırdamadan ona bakıyorlar.  

 
Üstte: Paris’te Montparnasse Garı, Altta: Trende kitaptan 
bölümler okunurken 
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Bir trenin hangi perondan kalkacağı, hareketinden birkaç dakika önce 
belli oluyor. Bu nedenle o çizelgede peronu belli olan trenin yolcuları 
koşa koşa trenlerine gidiyorlar. Bizim tren durduğumuz yerden en 
uzak olan 1. Peron’dan kalkacak. Arada yirmiden fazla peron var, 
arkadaşlarımız aynı metrobüse koşar gibi oraya yöneliyorlar, 
vagonlara girişte de aynı metrobüs telaşı yaşanıyor, birilerini itip öne 
geçmezseniz birkaç dakika sonra kalkacak tren sizi orada 
bırakabilirmiş düşüncesini taşıyorsunuz, Körlük’de işlenen doğa 
yasası kendini gösteriyor, itiş kakış başlıyor. Ama arada iyi insanlar da 
var, bazıları başkalarının bavullarının trene yüklenmesinde yardımcı 
oluyor, demek ki insanlık tam olarak ölmemiş.  
 

 
Lizbon yolcuları Irun’da 
 
Sonunda vagonumuzu ve yerimizi buluyoruz. Hepimiz onaltı kişilik bir 
vagon bölümünde biraradayız. Arada bir de yabancı var. Biz oradayız 
ama trenlere genelde elinde küçük bir çanta ya da bavul olan kişiler 
biniyor, bizim gibi herkesin birden iki üç parça eşyası olan grubun aynı 
vagon bölümüne düşmesi valizlerimizin yerleşimi açısından sorun 
çıkarıyor. Küçük çantalar için ayırılan bölüm yetersiz, vagonun 
girişinde üç dört valiz için ayırılan bölüm çoktan dolmuş. Arada 
yürüme yolu bile bırakmayacak şekilde valiz ve çantalarımızı ortalara 
koyuyoruz. Belgesellerde izlemişsinizdir mutlaka, Bilge’nin bize taktığı 
ad: Meksikalı göçmenler. Tren, tarifede belirtilen zamanda hareket 
ediyor, hızla Paris’ten uzaklaşıyor. Benim gözüm hep tren 
penceresindedir bu durumlarda, bir kentten uzaklaşırken, ya da oraya 
yaklaşırken o hızlı değişimi izlerim. Paris dışında her yer dümdüz, 
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tren, adına uygun (TGV: Très Grande Vitesse = Çok yüksek hız) 
şekilde yol alıyor. İlk durağı Bordeaux. Bizim Ekin Yazın Dostları ne 
yapıyor dersiniz, tabii ki kitap okuyorlar, yorgun olanlar uyukluyor, bir 
kısmı da otelden ve bakkaldan aldıkları yiyecekleri açmış birşeyler 
atıştırıyor, diğerlerine ikram ediyor. Lizbon’a Gece Treni’nde sayılırız 
ya, hem de toplu haldeyiz, Aysel başlıyor o kitaptan bölümler 
okumaya. Asıl amacımız buydu işte, Lizbon’a Gece Treni’nde aynı 
adlı kitabı konuşmak. Bu hayalimiz ve hedefimiz gerçekleşiyor.  
 
Tren belki de biraz gecikmeyle Hendaye garına giriyor. Hendaye 
Fransa’nın sınır kasabası, sınırın hemen öte yanında İspanya’nın Irun 
kasabası var. Bizim bindiğimiz trenin son istasyonu Hendaye, Lizbon 
treninin kalkacağı istasyon ise Irun. Biz, Irun’dan kalkan trene tam 
olarak yetişen değil de bir önceki trenle Hendaye’a geldiğimizden biraz 
rahat hareket ediyoruz. Ben duvardaki dev elektronik çizelgede 
belirtilen Hendaye’dan kalkacak tren saatlerine bakıyorum, orada 
Lizbon’u göremiyorum. Doğru danışmaya koşuyorum. Aldığım bilgi 
şöyle: Bir sonraki TGV Irun’a dek gidiyormuş, ama bizimkinin son 
durağı Hendaye’mış. Bizim hep birlikte gardan dışarı çıkarak sağ 
tarafta 100 metre ilerideki istasyondan hareket eden metro ile Irun’a 
ve oradan da yürüyerek Irun tren istasyonuna gitmemiz gerekiyormuş. 
Bu hiç hesapta yoktu. Danışma bize bir iyilik daha yapıyor, metrodan 
indikten sonra yürümemiz gereken kısımla ilgili kent krokisini veriyor. 
Onu vermeseydi işimiz daha da zorlaşabilirdi. 
 
Metro istasyonuna koşuyorum, metro öyle 5-10 dakikada bir değil, 
saatte bir, ilk tren yirmi dakika içinde hareket edecek. Derhal grubu 
toparlıyoruz, metro istasyonundaki görevli İspanyol, fransızcası çok 
kötü, adamın bana söylediği bilet fiyatıyla aldığı para arasında da fark 
var, adam ya kötü niyetli ya da son derece cahil. Neyse onunla zaman 
yitirmiyoruz. Toplu halde biletlerimizi alıp metroya binmeye 
çalışıyoruz. Metrodan inenler de aynı turnikelerden geçtiklerinden ve 
salt iki turnike olduğundan o daracık yerde bir izdiham yaşıyoruz. 
Sonunda herkes metroda, bir yitiğimiz yok, metro hareket ediyor. 
Bizim ikinci istasyonda inmemiz gerekiyor. Metrodan iniyoruz, 
istasyonda asansörle yukarı çıkıyoruz, metro biletlerimizi turnikede 
okutarak dışarı çıkıyoruz, Irun’dayız. Ne pasaport kontrolu var ne de 
gümrük. Metro ile geçilen tek gümrüksüz sınır burası olmalı, hepimiz 
şaşırıp kalıyoruz. 
 
Elimizdeki krokiye uygun olarak yürüyoruz. Bir yandan da Irun’un 
fotoğraflarını çekiyoruz. Bizim “ayyaşlar” yol üzerinde küçük mahalle 
bakkallarının varlığını keşfediyorlar, Avrupa’da mahalle bakkalı olur da 
içkisiz olur mu? Soğuk biraların hem de Türkiye’den bile ucuz fiyata 
olduğunu görünce Lizbon’a Gece Treni için hemen stoklar 
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tamamlanıyor. Lizbon’a Gece Treni saat 18:40’da hareket edecek, 
gece boyunca trende olacağız, tren Lizbon’a ertesi sabah varacak. 
Biraların önce nitelik (kalite) sınaması yapılıyor, “uzman ayyaşlardan” 
tam not alınca ek stok için ikinci kez mahalle bakkalına gidiliyor. 
Dileyenler de garda kahvelerini yudumluyorlar. 
 
Toplu halde, trenin hareket edeceği 7. Perona geçiyoruz. Tren, 
hareketinden 15-20 dakika önce perona yanaşıyor, Nurdan bizim için 
sır olan “cama turista” vagonunu görmüş, kızgın olarak “o vagon örtülü 
kuşetliymiş” diyor. Pulmanlarda sorun yok (ya da var). Gel de çık işin 
içinden. Peki ya şu “senhoras” işi ne olacak? Herkes ellerindeki 
biletlere göre vagonuna gitmeye çalışıyor. Ben de elimizdeki biletlerle 
vagona binmeye çalışıyorum. Vagon görevlisi hanım kondüktör (daha 
sonra restoranda da çalıştığını göreceğiz) benim elimdeki bilete 
bakıyor, oradaki “senhoras”ı göstererek bana birşeyler demek istiyor, 
anlıyorum ki bizim biletler aynı Türkiye’deki gibi kadın erkek ayırımı 
olarak verilmiş, her kompartımanda dört kişilik yer ve yatak var, bizim 
kompartımanda da bizim arkadaşlar var ama yine de benim orada 
kalmamam gerektiğini bana anlatmak istiyor. Biz vagonlara 
yerleşiyoruz. Her kompartımanda dört kişilik kuşet açılmış, yatmaya 
hazır, üzerlerine çarşaf ve battaniye serilmiş, birer de yastıkları var, bu 
şekilleriyle oturmak mümkün değil. Ben görevli hanıma bunları 
katlamamız ve gece yeniden açmamız gerektiğini söylüyorum, o da 
kapayabileceğimizi ancak açmamız için onun yardımına gereksinim 
duyacağımızı belirtiyor. Ondaki anahtar bizim bildiğimiz kapı 
kollarından, ben bunu biliyordum, ama gereksinim duymayız diye 
yanıma bir adet almamıştım. Oysa yıllar önce yaptığım tüm tren 
gezilerinde ondan yanımda bir adet bulunurdu. Tam bu sırada 
kompartıman içinde, valizlerimizi yerleştirebilmek için, ikinci kat 
yataklara çıkmaya yarayan merdiveni almaya çalışan Nurdan’ın 
parmağı merdivenin birbirine geçen parçalarının arasına sıkışıyor, 
müthiş bir acıyla kıvranıyor. Önce restorana buz bulmaya oradan da 
doktorumuz Aysel’e koşuyor.  
 
Biz iki kompartımanda sekiz kişiyiz, her iki kompartımanda da çilingir 
sofraları kurulmuş, kuruyemişler, şaraplar, biralar. Pulmandakiler ise 
çoktan barda yerlerini almışlar. Restoran ise erken havlu atmış, 
yemekler erken bitmiş. 
 
Trende anlatılacak çok anı var, onları, doğrudan yaşayanlar 
anlatacakları için ben ayrıca buraya almıyorum. 
 
Sabah 7 sularında Nurdan ile restorana kahvaltı etmeye gidiyoruz. 
Restoranda hizmet eden iki kişi var, biri orta yaşlı bir garson, diğeri de 
bizim vagon görevlisi hanım. Bu hanım Portekizliymiş, arkadaşlar, 
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konuşurken öğrenmişler. Standart kahvaltı tabağında kruvasan da var, 
ama Paris’deki gibi sıcak da değil çıtır da. Sıcak kahve var ya, o 
yetiyor içimizi ısıtmaya. Yavaş yavaş bizim dostlar kahvaltıya 
geliyorlar. Lizbon’a yaklaşırken hava iyice aydınlık. 

Nurdan Ergil:  

Lizbon’a Gece Treni... Bu kitabı çevirirken çok etkilendiği için bize 
öneren “İlknur Özdemir” aklıma geliyor, iyi ki önermiş, iyi ki Aysel 
arkadaşımız’da aynı etkide kalarak bize okuyalım diye diretmiş. Şimdi 
trende olmamızın iki önemli kişisi ikisine de teşekkürler. 
 
Binbir zorlukla “Gare Montparnasse”dan trene biniyoruz hepimiz aynı 
kompartımandayız bir de zavallı bir genç var, diğeri boş (kompartıman 
16 kişilik), her neyse valizler yukarıdaki bölmelere sığmadığından 
herkes bulduğu yere oturuyor. Valizlerimiz de geçiş yolunu kapatıyor. 
 
Evet trende “Lizbon’a Gece Treni” kitabını ve bizi buralara sürükleyen 
“Raimund Gregorius”u konuşuyoruz. O da bizim gibi okuduğu bir 
paragrafın yer aldığı kitabın izinden yazarını araştırmak için Lizbon’a 
yola çıkmıştı. Lizbon’da mavi çinili evi aramak ve Gregorius gibi 
Amadeu Prado’nun izini sürmek için yollardayız. Aysel kitaptan 
ektilendiği bölümleri okuyup özetliyor. Herkes fikirlerini söylerken, 
Lizbon’da José Saramago Vakfı’nda neler yapacağımızı düşünmeye 
başlıyoruz. Lizbon’a gitmişken Saramago’nun “Körlük” ve “Görmek”  
kitaplarını da vakıfta konuşacağız. Portekizlilerle Portekizli bir yazarı  
konuşmak, hem de Lizbon’da... 
 
Fransa İspanya sınır kasabası Hendaye’e gelince trenden iniyoruz, 
raylar değiştiği için İspanya’da tren değişecek burası Fransız 
Demiryollarının (SNCF) son durağı saat 18:00 civarı. 
 
Asıl geceyi geçireceğimiz tren ise Irun’dan kalkıyor. Irun, Bask 
Bölgesinde Fransa İspanya sınırı. Irun’a ise ancak metro ile 
ulaşabileceğiz. Elimizi kolumuzu sallayarak Fransa’dan İspanya’ya 
metro ile geçiyoruz. Avrupa birliği sınırları iyice kaldırmış olmalı.  
 
Sonunda Irun’dan trene biniyoruz yolumuzun uzun kısmı başlıyor. 
Malesef gece treninde 3 ayrı vagondayız ve herkes kendi kendine 
kafasında kitabı yorumlayacak. Gregorius birkaç kere  geri dönmeye 
çalışsa da sonunda kararından dönmeden Lizbon’a devam etmişti. 
Bilge ve Zehra arkadaşlarımız da arada istasyonlarda durdukça 
trenden iniyorlar ama vazgeçmek niyetiyle değil sigara molası için.  
 
Sabah trenin restoranında uyananlar buluşuyoruz. Pencereden 
Gregorius’un trende rüyasında gördüğü sedir ağaçlarını arıyoruz. 
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Sedir ağaçları Prado’nun kitabınının yayınlandığı yayınevinin adı 
(Cedos Vermelhos-Kırmızı Sedir ağaçları).  
 
Trende Tejo nehrini görüyoruz, İspanya’da doğan Portekiz’de Atlas 
Okyanusu’na dökülen İber Yarımadasının en uzun nehri, Lizbon’da 
ise Tejo’nun ne kadar geniş olduğunu göreceğiz. 15 kilometre ve 
üzerindeki Vasco de Gama köprüsü 17 km. Bizim İstanbul 
boğazımızın en geniş yerinden çok daha geniş olmalı. Trenin 
restoranında akşam yemek yiyemedik ama sabah kahvaltı ediyoruz. 
Şimdi toplanma zamanı inişe hazırlanıyoruz.  
 
Lizbon’dayız. Santa Apolonia garı.  

Şerife Ertaş: 

 
Paris’de otelimizdeki son kahvaltının ardından  ZNF turizmden 
Kezban’ın kullandığı münibüsle Montparnasse garına geldik, burası 
büyük ve oldukça kalabalık trenimize ulaşmak için gar içinde epey yol 
katetmek zorunda kaldık.  
 
Yanlış hatırlamıyorsam 12. vagondaki yerlerimizi almamız bir hayli 
zahmetli oldu, tren çok kalabalık bizde desen eşya çok neyse güç bela 
yerleştik hepimiz aynı küçük vagonda bizden başka bir tek Fransız 
genç var, bütün yol boyunca çocukcağız bizi dinlemek zorunda kaldı.  
 
Vagon o kadar küçük bizim eşyalar o kadar çoktu ki kıpırdamak 
mümkün değil, lavaboya gitmek sigara içmek için ara istasyonlarda 
dışarı çıkanlar bavulların üstünden atlayarak epey akrobasi yaptılar. 
Burada da kendimizi Anadolu  ekspresinde gibi sanarak hiç yabancılık 
çekmedik.  
 
Yol boyunca Lizbon’a Gece Treni ve Lizbon konuşuldu  manzara 
izlendi. Kardeşimin yıllar önce  Üniversite öğrencilerinin kabul edildiği 
gençlik kampları kapsamında geldiği Fransa’nın en batısındaki, 
gezdiği, anlattığı yerleri uzaktan da olsa görme fırsatım oldu.  
 
Öğle yemeğimizi bir gün önce aldığımız ıvır zıvırla geçirdik. 5 ya da 6 
saatin sonunda İspanya sınırındaki Hendaye’a geldik buradan metro 
ile aktarma yapmamız gerekti metro çıkışında biz çıkış  giriş yapıp 
Fransa’dan İspanya’ya geçtiğimizi pasaportlarımıza vurulacak 
damgalarla belgelemek istememize rağmen bir asansöre binip 
İspanya’ya Irun’a geçiverdik . Yazık İspanya’ya ait herhangi bir iz 
kalmadı.  
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İrun’da da bineceğimiz tren garına ulaşabilmek için hafif yağmur 
altında 14 kişi, bir sürü bavul epey yaya yürüdük .Bu garda yaklaşık 
bir saat bekledik iyi de oldu birer kahve içip kendimize geldik.  
 
Yeni trendeki büyük sürpriz bir kısmımızın kuşetli kompartımanda bir 
kısmımızın pulmanlarda yolculuk etmek zorunda kalması idi ben, 
Ayşegül, Nurdan ve Aydın bir yataklı kompartımanda, Zehra hanım, 
İlknur, Zeynep, Gülcihan başka bir yataklı kompartımanda  Aysel, 
Bilge, Seray, Baha bey bir pulmanlı  kompartımanda, Selma ve 
Şeyda ise kardeş kontejanından sadece ikisi başka bir pulmanlı 
kompartımanda yolculuk ettiler.  
 
Yerleşme telaşı içinde Nurdan’cığım parmağını portatif merdivene 
sıkıştırıp elini yaraladı bunu duyan İlknur kendi kompartımanlarında 
merdivenin kullanımını yasaklayıp bu konuda sıkı yönetim ilan etmiş 
üst ranzalarda yatanların  o ranzalara nasıl tırmandıklarını 
düşünemiyorum. İkinci aksilik Baha beyin biletinin kaybolması neyse 
ki Bilge arkadaşımız Hakan beyle mesajlaşıp konuyu halletmiş.  
 
Yemekli vagona birşeyler içmek için gittiğimizde gördüğümüz, sevgili 
Ayşegül’ün bütün kibarlığı ile esmer bayan dediği siyah derili dönme 
(ben de zenci mi yoksa siyah derilimi demem gerektiğini 
bilemedim???) gece koridorda olay çıkarınca çok sıcak olmasına 
rağmen kapımızı sıkı sıkı kilitleyip pasaport ve paralarımızın olduğu 
çantalarımıza sarılıp, Ayşegül’ün şaşmaz biyolojik saatine güvenerek 
uyuduk, bu arada bizim vagona transfer olan ve bizden önce uyuduğu 
için gecenin bir saati uykusunu almış olan  Aysel uyanıp halimize çok 
gülmüş. Sabah trende güzel bir kahvaltı yaptık bir de baktık ki 
kondüktör “Lizbone, Lizbone” diye Lizbon’a geldiğimizi duyuruyor.   

Zehra Sönmezgil: 

 
Gerçekten çok guzel bir geziyi geride bıraktık, Paris’in cok sicak 
havasi nedeniyle biraz bunaldık ama, Lizbon'un serin ve tertemiz 
havasi ilac gibi geldi.  Anılarımız denince sizinde bildiğiniz ve Aydın 
beyin bunları mutlaka yazmalısınız dediği tren maceramızı bir daha 
anlatmak istiyorum. 
 
6 saatlik pulman koltukta yaptığımız yolculuktan sonra 2 saate yakın 
ara ile istasyona varıp meşhur 12 numaralı vagonumuzu bulmaya 
çalışmamız görülmeye değerdi, müthiş bir kalabalık son sürat 
vagonuna doğru adeta koşuyordu. Ohh neyse 12 numaralı 
vagonumuzu bulduk!! ama o da ne biz 4 kişi bu vagona nasıl 
sığacağız adeta tabutluk, ben ve Zeynep kardeşim küçük ve kapalı 
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yerde cok daraldığımız için, hemen “asla kapı kapanmayacak” kararını 
veriyoruz. 
 
Ama  moral bozmaya gerek yok, çilingir sofrası kuruldu, şaraplar çıktı, 
kuru yemiş, ceviz badem gani, bir iki saat geçti, alt katta 4 kişinin 
oturması mumkun değil, hadi bari yatalım, kitaplarımızı okuruz dedik. 
Ben ve İlknur kardeşim üstte yatacak, Gülcihan ve Zeynep altta 
yatıyorlar. Çantaları ve bavulları da alta koyunca adeta hiç yer 
kalmadı. 
 
Üst kata çıkmak için merdiven var ama ne mümkün, hem yer kaybı 
olacak, hem Nurdan hanım kendi merdivenlerini kurarken elini kesmis, 
ciddi yarık var,  Dr. Aysel hanım müdahale etti, İlknur “kesinlikle 
merdiveni çıkartmayalım, biz de bir kazaya ugrariz” deyip, merdivensiz 
çıkabileceğimizi söylüyor. Yukarı çıkışımız görülmeye değerdi, neyse 
çıktık bir şekilde peki nasil ineceğiz?   
 
1-2 saat kitap okumaya çalıştık, fakat tren ikide bir duruyor, içerisi 
hamam gibi oluyor ve ben bu sırada NEFES NEFESE’yi okuyorum, 
içim daralıyor, yani trende, bir gestapo eksik, bu arada İlknur'u bir 
gıcık tuttu boğulacak, yana dönsek yan duvar tamamen battaniye ile 
kaplanmis,kipirdamaya imkan yok, “ahh burada bit pire de olur” deyip 
gözlerimizden yaşlar gelerek gülüyoruz.. 
 
Ama o da ne! Bizim 12 numarali kompartıman anlaşılan cok revaçta, 
gelen içeri girmeye çalışıyor, bizim numaramız 51-52 burası bizim 
deyip duruyorlar, oysa vagon farklı, onları gönderiyoruz, tam 
uyuyacağız bir kalabalık grup, içeri girmeye çalışıyor, çünkü bizim 
kompartımanın kapısı açık girmeye çok müsait.  İşte o zaman bana 
gelenler geliyor ve yastığımla adamların kafalarına vurup “burası sizin 
değil” diyerek hepsini püskürtüyorum... 
 
Çok uzadı galiba ama, son kısmı da anlatmadan edemiyeceğim, 
gecenin 3-4 u artık ben sıcağa dayanamıyorum, yüzüm bembeyaz 
“ben çıkıyorum arkadaşlar” deyince, İlknur ve Gülcihan beni yalnız 
birakmayarak, “hadi bara giidelim” diyorlar ama geçmek ne mümkün, 
yolun ortasında, dev gibi bir zenciye yatak yapmışlar “komada” 
uyuyor, ama azmin elinden bir sey kurtulamaz, biz 3 kişi zencinin 
üstünden atlıyoruz ve zencinin ruhu duymuyor. Bara varıyoruz ama 
bar kapalı, düşünebiliyormusunuz... Çaresiz tekrar aynı yoldan 
kompartımanımıza dönüyoruz... 
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Lizbon’a Gece Treni 12 Numaralı Vagon 

 

Aysel Sakarya: 

 
Kahvaltıdan sonra Montparnasse garına gittik, tren saat 10.23 te 
hareket etti. Bize tam bizim dolduracağımız kadar bir kompartman 
denk geldi.Karşılıklı koltuklar, arada masalar, valizlerimiz, yiyecek 
çantalarımız ve biz... Çoook keyifliydik.''Lizbon'a gece Treni''nden 
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paragraflar, Lizbon'la ilgili dergiler okuduk. Yiyecekleri masalara serip 
yurdum insanı gibi iştahla yedik, içtik. 6 saatte Fransa'nın İspanya 
sınırına, Hendaye tren istasyonuna vardık. Oradan metroyla Irun'a 
geçtik. Alt geçitten asansörle çıktık aaa İspanya'daydık. İspanyolca 
bizi fırçalayan bir kadından başka görevli yoktu ortalıkta! Neyse tren 
istasyonuna giderken bir bakkal gördük, gece yolculuk uzun sürecek 
nevale alalım dedik. Viskiler sıcakmış, soğuk bira bulduk 2 litre bira, 3 
litre su, yanında ıvır zıvır hepsine 6 euro verdik ve ''ohh ne ucuz bu 
memleket'' dedik. Bir bira ya da şaraba verdik o parayı Paris'te:)))))) 
Tabii treni beklerken elimizdeki biraları iç ettik:)))) Tren geldi, saat 
18.40’ta hareket etti, herkes farklı yerlere düştü:(( Bu tatilde Hakan 
beyin en büyük yanlışı buydu! (Neyse buna da şükür) Bu arada Baha 
Bey'in bileti kayboldu:(( İstanbuldan maille bileti istendi, kondüktör çok 
iyi bir adamdı, tamam dedi, bu da geçti:))) 
 
 Ben kuşetli kompartımanda yattım, Aydın Bey ve Nurdan pulman 
istediler yer değiştirdik. Tren konforsuz, sıcak ve havasızdı, yine de 
yıllardır duymadığım o raylardaki tıkırtı beni çocukluğuma götürdü. Her 
şeye rağmen tren yolculuğu yaptığım için memnunum... 
 
Sabah trenin restaurantında kahvaltı ettik. Tejo Nehrini gördüğümde 
çok şaşırdım, çok genişti!! Neredeyse boğaz kadar!  
 

 

Santa Apolonia Garı, Lizbon 
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Bilge Aytekin: 

 
Sonra güzel Paris bitti… Bir sabah kendimizi tren istasyonunda bulduk 
ve benim Meksika köylülerine benziyoruz dediğim tren yolculuğumuz 
başladı. Fransa sınırında trenden inip metro ile İspanya’ya geçmek 
İrun’daki bakkalı keşfedene kadar üzücüydü ama sonra litrelik biraların 
1,20 Euro olduğunu anlar anlamaz kendimi cennete düşmüş gibi 
hissettim. Neden üzücü derseniz yeni bir “duty free” yağması hayali 
kuruyordum derim. Bakkala para ödeme faslından sonra kafamda 
sürekli yanan sönen dönen cümle şu oldu “Portekiz kesin buradan 
daha ucuzdur, yaşadın kızım Bilge”. İstasyonda biraları test etmeye 
başladık; iyiyse devam filmi çekmek için. Evet evet bir tur daha 
bakkala gittim, çok şanslıydık. Ama büyük ayranda yüzümüze gülen 
talih Baha Bey’in tren biletini kaybetmesiyle bizi terk etti sandım. 
Benim Ernest Hemingway’a benzettiğim kondüktöre olmayan 
İspanyolcam ve sınırlı İngilizcemle eğer biletin bir kopyasını mail 
olarak gezi firmamızdan alırsam kabul edip etmeyeceğini anlatmam 
gerçekten seyirlikti. Sonra küçük bir telefon ve mail trafiğiyle kriz aşıldı 
ve tren içinde Hemingway’imi aramaya çıktım. Bileti gösterdikten 
sonra kuşlar kadar özgür ve tasasızdım. Aysel ile birlikte kalan 
biralarımızı yanımıza alıp Aydın Bey’lerin kompartmanlarını ziyarete 
gittik. Muhabbet, hayaller, ucuz ama güzel bira insan daha ne ister? 
Ama talih kuşu tekrar geri döndü; Aydın Bey ve Nurdan Hanım 
suretinde hem de. Bu iki iyi insan yataklarını Aysel ve bana bırakıp 
bizim koltuklara yol aldılar, ben de sızmışım.  
 
Gözümü açtım telefonuma saat kontrolü için elimi attım ve telefonum 
bana “yeni bir saat dilimine girdiniz saatinizi bir saat geri alıyoruz” diye 
günaydın dedi. Ben de telefonuma sana da günaydın ama ben 
sigarasızlıktan ölüyorum dedim. Benim sızdığım zaman diliminde 
Hemingway gitmiş yerine “hayat güzeldir” filminin babası kondüktör 
olarak gelmişti. Sigara içebilmek için trende dolanmaya başladım ama 
meret bizim doğu ekspresine benzemiyor, aç camı çıkar kafayı sistemi 
yok. Trenin nerdeyse her istasyonda durduğunu fark etmemle ilk 
istasyonda yeşil havai tişörtlü bir amcayla birlikte kendimi sigara için 
dışarı attım. Tam o sırada Benigni kondüktör geldi ve bana el kol 
hareketleri eşliğinde “no smoking, sleeping time!” dedi. Bundan sonra 
kovalamaca başladı; Benigni kondüktör’e yakalanmamak için yeşil 
tişörtlü amca ve ben her istasyonda farklı kapılardan indik ve hepsinde 
hem enselendik hem de aynı uyarı cümlesiyle kümese sokulan 
tavuklar gibi trene yollandık. Ama talih kuşu uzakta olamazdı; bir 
sonraki istasyonda 6 numaralı vagonun kapısının bozulması bize hem 
ihtiyacımız olan korunmayı hem de sigara içecek zamanı sağladı. 
Huzur içinde koltuğuma döndüm ve Lizbon’a kadar deliksiz bir uyku 
çektim. 
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Lizbon 1. Gün 

>24 Temmuz 2013 Çarşamba 
07:30 Lizbon’a varış, ZNF Turizm’in rehberi bizi karşılıyor, bir Lizbon 
turu yapıyoruz.  
 
Otele varış  
Olissippo Marquês de Sá (4*) Av. Miguel Bombarda nº 130 1050-
167 Lisboa 
Tlf: +351 217911014 (Métro: S. Sebastiao, Santa Apollonia yönünde 
giden mavi metro hattı ve Havaalanından gelen metronun son 
istasyonu) 
Öğle Yemeği  

M Baixa – Chiado Bölgesi, Rossio, Praça de Commerçio (Ticaret 
Meydanı) gezisi (öğleden sonra) 
Akşam Yemeği   
Bairro Alto (Batı) Bölgesi        

Nurdan Ergil:  

Bizi karşılayan tur yetkilileri ile önce şehir turu yapıyoruz, sonra 
otelimize gidiyoruz. 
 
Önce Şehrin merkezi sayılan Rua Augusta’da mola veriyoruz,  sonra 
ortasında kafelerin yer aldığı caddede yürüyoruz, kenarlardaki 
binaların altları ise kafe veya turistik eşyaların satıldığı küçük 
dükkanlar yer alıyor, sadece yayalara açık olan bu caddeden “Truinfo 
Takı” na kadar yürüyoruz  Tak’ın önünde ise büyük bir meydan 
ortasında 1. Jose’nin (kralları) at üstündeki heykeli ve meydanın 
sonunda ise Tejo nehri görünüyor. 
 
Turda kendimiz gitseydik ulaşım açısından oldukça zorlanacağımız 
önemli bir bölgeyi geziyoruz “Belem Bölgesi”, Tejo nehrinin batı 
kıyısındayız. Bu bölgeden Portekizli kaşifler dünyaya açılmışlar. 
Burada yanından geçtiğimiz son yıllarda yapılan “Modern Belem 
Sanat merkezi” ve  “Oriental müze” var.  
 
İlk durağımız “Jeronimos Manastırı”, orada manastırı yapan mimarın 
ve Potekizli kaşif  Vasco de Gama’nın mezarları’da yer almakta. 
UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan Jeronimos 
Manastırı gotik tarzda yapılmış bu görkemli taş yapı 1501 de 
Hindistan’ın keşfi ile başlamış ve inşaatı 70 yıl sürmüş.  
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Sonra Belem Kalesine gidiyoruz, Tejo Nehri’nin kenarında ve şehri 
korumak için inşa edilmiş kaleye kısa bir kuyruk beklemeden sonra 
giriyoruz, burçlara çıktıkça bana Bodrum kalemizi anımsatıyor sadece 
biraz daha küçük. 16. yüzyılın başlarında Portekizli kâşif Vasco de 
Gama anısına inşa edilmiş olduğunu ögreniyoruz. Belem Kalesi de 
1983 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmış. 
 
Sıra Kaşifler Anıtında bu anıtta kaşifler dışında sanatçıların, bilim 
adamlarının yontuları var ve bunlardan sadece biri kadın. O da prens 
ve denizci Henrique’nin annesi Filipa de Lencastre. Bu anıtta yontuları 
bulunan 33 kişiden bazıları şunlar; Öncelikle denizci Vasco Da Gama, 
Portekiz’in 1500lerde yaşamış ünlü lirik şair’i “Luiz Vaz De Camoes” 
(Şair’in Baxia-Chiado da heykeli bulunmakta), bir geminin bir yerden 
diğer bir noktaya ulaşması en kısa yolun tayini en büyük çalışması 
olan matematikçi “Pedro Nunes”, pilot Pêro de Escobar gibi...  
 
Anıtın önünde kara tarafında Güney Afrika’nın hediyesi olan 50 metre 
çapında dairenin içine tarihlere göre Portekiz’in dünyaya nasıl açıldığı 
harita üzerinde resmedilmiş. 
 
Tur ile Belem bölgesini gezebilmek bize yarım gün kazandırdı. Multo 
obrigada –Teşekkürler.. 
 
Lizbon’a Gece Treni kitabında, yazar, Amadeus Prado’nun ağzından 
şöyle der “Hayat, yaşadığımız şey değildir; yaşadığımızı hayal 
ettiğimiz şeydir”.  İşte biz de bir anlamda Lizbon’da yaşadığımızı hayal 
ediyorduk, bu hayal kafamıza öyle bir kazındı ki döndükten bir hafta 
sonra ben hala Lizbon’daymışım gibi devam ediyor. Lizbon’u hep 
tramvayları ile hatırlayacağım, aynı güzel İstanbul’umuz gibi 7 tepe 
üzerine kurulmuş Lizbon’da şehir içi ulaşımının büyük bir çoğunluğu 
daracık sokaklardan rahatlıkla geçebilen ve yokuşlara rahatlıkla 
tırmanabilen tramvaylarla sağlanıyor. Babam anlatırdı gençliğinde 
İstanbul’da okurken tramvay biletinin kendisi için ne kadar önemli 
olduğunu, sonradan, “hepsinin üstüne asfalt döküp rayları kapattılar” 
derdi. Lizbon’da o nostaljik tramvaylar korunmuş hem ulaşım rahat 
sağlanıyor hem de şehrin havası bozulmamış. 

İlknur Odabaşı: 

Lizbon’a kadar olan yolculuğumuz, yorucu ama bir o kadar da 
keyifliydi, otele yerleştikten sonra, bir şeyler atıştırmak amacıyla uygun 
bir yer arayışına geçtik, otele yakın  oldukça şirin görünen kafeteryayı 
gözümüze kestirdik ve oturduk. 
 
Mönüyü okumak mümkün değildi çünkü Portekizce idi, dolayısı 
ile siparişleri alan hanımla ilginç diyaloglar  içine girdik; vejeteryan 
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yemek konusunda anlaşamayınca tavuk siparişi için beden dili ile 
kanatlanan tavuk işaretine cik cik ekleyince,  ki bu arada siparişleri 
alan hanıma Melahat adını uygun görmüştük, “aaa ok glu glu”  
deyiverince  gayet güzel anlaşabildik, çok eğlendik, kahkalarla afiyetle 
yemeğimizi yedik ve otelimize döndük... Artık o bölgeye doğru 
yürüdüğümüzde Melahat'a gidiyoruz gibi tabirleri de kullanır olmuştuk. 

Şerife Ertaş: 

Lizbon, İstanbul’un Roma ile beraber ruh ikizi denen şehir, daha 
görür görmez bu şehri çok seveceğimi anladım, gerçekten de çok 
sevdim. Lizbon’da bizi garda seyahat firmasınından  Andrea karşıladı 
rehberimizi almak üzere şehrin merkezine gittik  bir kafede kahve içip 
biraz dinlendik.  
 
Daha sonra rehber eşliğinde bir Lizbon turu yaptık. İngiltere 
kraliçesinin ziyareti anısına yaptırılan anıt ilk durağımız oldu buradan 
Lizbon  çok güzel görünüyor, sokak satıcılarındaki bütün 
hediyeliklerde horoz resmi olması dikkatimizi çekti, horoz Portekiz’in 
simgesi imiş zaten bundan sonra her yerde horoz figürü ile karşılaştık. 
Belem bölgesinde önce Belem kalesine çıktık, kale Tejo nehrinin 
okyanusa döküldüğü yerde. Yakında bulunan Denizciler Anıtı 
Portekiz’li bütün kaşiflere adanmış anıt denize indirilen bir gemi 
şeklinde. Heykellerin sadece biri kaşiflere destek olan denizcilerin 
anasıda denen kraliçeye ait diğerleri hep kaşifler. Bu anıtın önünde 
beyaz mermer alan üzerinde kırmızı mermerle yapılmış dünya 
haritasında Portekiz’lilerin keşfettikleri yerler ve tarihleri işaretlenmiş. 
Bizde kendimizce totem yapıp dünyada görmek istediğimiz yerleri 
işaret ederek resimler çektik.  
 
Tejo nehri büyük, görkemli bir nehir, Lizbon’un İstanbul’a benzetilmesi 
boşuna değil Tejo nehri üzerinde iki tane köprü var birisi Boğaziçi 
köprüsüne benziyor adı ‘25 Nisan’ ya da ‘Karanfil Devrimi Köprüsü’  
Portekiz’in  faşizmden kurtulduğu günü simgeliyor diğer köprü ise 
Vasco de Gama köprüsü bu köprü de San Fransisco’daki köprünün 
aynısı imiş zaten köprüyü de aynı firma yapmış. Şehir nehrin bir 
yanında, diğer yanına Alen Tejo yani Tejo’nun ötesi deniliyor burada 
başka yerleşim birimleri var . Alen Tejo’ya gezimiz daha sonra.  
 
Geronimos manastırında ise Vasco de Gama ve onun hikayesini 
anlatan yazarın (ismini hatırlayamıyorum) mezarları var, manastır 
büyük ve yanlış hatırlamıyorsam keşfedilen yerlerde bulunan bütün 
otantik hayvan ve bitkilerin resim ve heykelleri ile bezenmiş bu bina 
Lizbon’un en uzun binası imiş. Güzel bir sürpriz daha, öğrenci değişim 
programı ile gelmiş pek çok Türk öğrenci ile burada karşılaşmamız 
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oldu, hiç konuşmadan biz onların, onlar bizim Türk olduğumuzu 
anladık, kan çeker derler ya, doğru.  
 
Otele gidiş yerleşme telaşı ve yakınlarda bir yerde yemek yemek için 
etrafta dolaşma derken küçük bir lokanta bulup oturduk.  
 
Kafenin sahibi hiç yabancı dil bilmez, biz de hiç Portekizce bilmeyiz,  
bir türlü anlaşamadık.  
 
Nihayet yan masadan yemeği gelen bir genç yemek tabağını getirip 
bize yemeğinin  mönüdeki ismini gösterdi kırmızı et iyi de bu seferde 
dana eti mi acaba tartışması başladı. Bizim “Melahat” adını taktığımız 
kafe sahibi yandaki gencin de yardımı ile dana etine “ineğin oğlu” 
adını vererek bizi aklınca ikna etti,  bu sefer de yemek herkese 
yetmedi, tavuk yemeğe razı olan sevgili İlknur derdini anlatabilmek için  
kollarını uçar gibi yapıp “cik cik cik” deyince Melahat de hiç istifini 
bozmadan “gulu gulu gulu” demez mi? Böylece anlaştık, Melahat ile 
ahbap olduk sık sık kafesine uğradık. Melahat ve tüm Lizbon Paris’e 
göre çok ucuz kendimizi Paris’ten sonra cennette sandık.  

Öğle sonrası şehrin merkezine gitmek üzere metroya geldiğimizde al 
sana bir bilet krizi daha, neyse görevliler ve Aydın’ın önceki 
araştırmaları ışığında bazı günler tek tek bilet bazı günler Lizbon 
kartla günlük bileti alarak, bu kartı metro, otobüs, tramvay, asansörde 
kullanarak gezdik. Rossio Meydanı’nı, Özgürlük Meydanı’nı dolaştık. 
Kafelerden birinde Belem’de çok güzel yapıldığı söylenen bizim 
“Belem Kek” adını taktığımız Nata eşliğinde kahve içerek dinlendik.  

Meydandaki sokak şarkıcılarının müziğine kendini kaptıran 
Gülcihan’dan izlediğimiz dans şov müthişti. Aynı müziğe kendine 
kaptırıp Gülcihan’ın kucağına kendini atan minik Fernando da 
(herhalde ismi bu idi ya da Rodrigez) harikaydı. O kadar tatlı bir 
çocuktu ki herkes ayrı ayrı kucağına alıp resim çektirdi .  
 
Akşam yemeği Paris’tekinin aksine otelde idi buna pek memnun 
olduk. Yemekler açık büfe ve güzeldi. Lizbon’daki ilk günümüz 
böylece bitti. 
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Augusta Sokağı’nda danstan sonra... 

Aysel Sakarya: 

Tren garında indik, seyahat firmasından bir hanım bizi karşıladı. Güzel 
bir şehir turu yaptık. Belem kalesine çıktık, kale denizin içinde Tejo 
nehrinin okyanusa döküldüğü yerde inşa edilmiş. Nehrin üzerinde iki 
köprü var biri Vasco de Gama, diğeri Portekiz’in faşizmden kurtulduğu 
gün olan (Karanfil Devrimi de deniyor, halk ayaklanmasına askerler de 
silahlarına karanfil takarak destek vermişler) 25 Nisan adını taşıyan, 
bizim boğaz köprüsüne çok benzeyen köprü...  
 
Oradan Denizciler anıtına gittik 1960 yılında yapılmış tüm Lizbon'lu 
kaşiflerin heykelleri var üzerinde. Anıtın önünde, yerde bir dünya 
haritası vardı,tüm dünyada Portekizli denizcilerin keşfettiği yerler ve 
yılları yazıyordu. Ben Hindistan'ın üstünde fotoğraf çektirdim. Kim bilir 
belki bir sonraki gezi oraya olur...  
 
Şahane mimarisi olan Geronimos Manastırı'nı gördük.Öğrenci 
değişim programıyla gelen gençler arasında Türk gençleri de vardı, 
sohbet ettik onlarla.  
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Jeronimos Manastırı 
 
Otelimize vardık, buradaki  odalar daha güzel ve genişti. Otele yakın 
bir esnaf lokantası bulduk, Flor da Selva, servis yapan elemana kendi 
aramızda “Melahat” adını taktık:)) Bonfile, yanında haşlanmış sebze 
ve kızarmış patates ile 50’lik bira aldım, 5.90 Euro verdim. Bir şişe 
şarap 1.80 euro idi. Lizbon bize çok ucuz geldi:)))  
 
Öğleden sonra metroyla şehir merkezine gittik, Rossio Meydanı, 
Özgürlük Meydanı, Chiado semti vb epey dolaştık. Belem kurabiyesi 
ile kahve molası verdik. Akşam yemeği otelde açık büfe idi ve hiç fena 
değildi. Sonrasında kendimizi odaya, banyoya ve yatağa dar attık... 

Aydın Ergil: 

Sabah 8 civarında Lizbon’dayız. Bu benim Lizbon’a ikinci gidişim. İlk 
kez 1974’de onların 25 Nisan devrimi sonrasında Kasım ayında iki 
aylığına bir staj için gitmiş, Lizbon’a ve Portekizlilere hayran 
kalmıştım. Hava sıcak ama Paris’teki gibi değil, daha serin olacağı 
anlaşılıyor, oradaki gibi bunalmayacağız. Ben hep Lizbon’da 
İstanbul’u bulmuşumdur, İstanbul ile bir ortak noktası da iklimi. Başka 
da ortak noktaları var, yeri geldikçe belirteceğim. 
 
Bizi karşılayacak kişiyi cep telefonumdan arıyorum, biraz ilerde elinde 
telefonla bir genç hanım çıkıyor karşıma, şoförümüz Andrea. Bizim 
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ağır (<23 Kg) valizlerimizi tek tek yerleştiriyor, minibüsün arka tarafına. 
Andrea güleryüzlü biri ama yabancı dili o denli iyi değil. Bizi arabaya 
yerleştirdikten sonra Medya ve Halkla İlişkiler sorumlumuz Baha Bey, 
bize kısa bir konuşma yapıyor. Medya ilişkileri konusunda bizi 
bilgilendiriyor, bizden isteklerini belirtiyor.  
 
Sonra oradan hareket ediyoruz, rehberimizle Saat 9’da Rossio’da 
buluşacağız, buluşmamıza yarım saatten fazla var. Rossio’da bazıları 
oranın en ünlü pastahanelerinden birinde oturmayı yeğlerken, diğerleri 
de hemen çevrede kısa yürüyüşler yapıyorlar. Hava belli ki güneşli 
olacak, içimiz rahatlıyor. 
 
Saat 9, rehberimiz Maria ile tanışıyoruz, yarım gün sürecek Lizbon 
turumuz başlıyor. Grubumuzda herkes İngilizce bilmediğinden 
rehberimizin her söyleyeceği söz Türkçeye çevirilecek, Seray 
arkadaşımız bu işi üstleniyor. Rehberimizin ilk verdiği bilgi, Lizbon’da, 
orada yaşayan insan sayısından daha fazla ağaç olduğu. Gerçekten 
kentin heryerinde parklara büyük yer ayırılmış. Bir ülke yeşil alanlara 
ne denli önem veriyorsa o denli uygardır. Portekiz belki fakir bir ülke 
olabilir ama uygarlıkları tartışılmaz. Gezi kitaplarında başka ülkeler için 
belirtilen şu özellik de onların uygarlık düzeylerini belirlemeye yetiyor: 
Eğer bir otobüs durağında bekliyorsanız ve orada kuyruk yoksa, 
mutlaka sizden önce orada olanlara yol verin, bunu yapmamak 
Portekiz’de en büyük ayıplardan biri sayılır. 
 
Lizbon’un merkezinde 700,000 den fazla kişi yaşıyor, ama çevredeki 
yerleşimlerle nüfusunun iki milyondan fazla olduğu belirtiliyor, 
Portekiz’in nüfusu ise 10,5 Milyon. Portekizce ise Portekiz’den başka 
Brezilya’da (185 Milyon), Angola’da (11 Milyon), Cabo Verde’de, Gine 
Bissau’da, Mozambik’te (19 Milyon) ve daha birçok yerde resmi dil. 
Özetlersek dünyada Portekizce konuşan insanların salt yüzde beşi 
Portekiz’de yaşıyor. 
 
Lizbon’da ilk gittiğimiz park, otelimizin bulunduğu bölge olan Sao 
Sebastiao’da yer alan devasa yeşil alan üzerine kurulu Eduardo VII 
Parkı. Bu parkın alt ucunda Avenida da Liberdade (Özgürlük 
Caddesi) üst ucunda da iki adet dev direk var. Bu direkler Portekiz’i 
ziyaret eden İngiltere Kraliçesi onuruna dikilmiş. Her turist otobüsü 
oraya uğradığından Portekizli ev hanımları önlük, masa örtüsü, 
dantelli işlemeler satmak üzere tezgah kurmuşlar çevrede. Portekiz’in 
simgelerinden biri horoz, neredeyse her ürünün üzerinde yer alıyor. 
Bir tepe üzerinde bulunan direk-kulelerin olduğu yerden tüm Lizbon’u 
görmek olanaklı. Yeri gelmişken belirteyim, Lizbon’un İstanbul’a 
benzeyen özelliklerinden biri de onun da yedi tepe üzerinde kurulu 



63 

olması. Bu yüzden kent içinde birçok yere yokuşlarla erişiliyor, eskiden 
kalan tramvay ağı ile bu eski mahallelere ulaşılabiliyor. 
 
Lizbon Tejo nehrinin denize dökülmeden geçtiği son kent. Nehrin 
karşı tarafında yer alan kısım (bizim Kadıköy ya da Üsküdar gibi) 
Almada adını taşıyor. Almada daha çok emekçilerin oturmayı 
yeğlediği bölge. Her iki kenti bizim Boğaziçi Köprüsü’ne benzer bir 
köprü birleştiriyor. Karayolu ve demiryolu hatlarının bulunduğu bu 
köprü daha önce Salazar Köprüsü adını taşıyormuş, 25 Nisan 
devriminden sonra köprünün adı Salazar yerine 25 Nisan adını almış. 
 
Rehberimiz bizi oradan doğruca Tejo sahilinde bulunan Belem 
Kalesi/Kulesi, Kaşifler Anıtı ve Jeronimos Manastırı’nın olduğu 
bölgeye götürüyor. Bunların hepsi görülmeğe değer yerler. Jeronimos 
Manastırı’nda bir Türk gruba raslıyoruz, onlarla adres alış verişleri 
yapılıyor. Kaşifler Anıtı’nın önünde Portekizli’lerin hangi yılda nereye 
gittikleri bir dünya haritasının üzerine işlenmiş. 
 
Kentin her alanı yontu dolu, her alandan geçerken bu yontuları 
görüyoruz. 1755’de kenti yerle bir eden bir deprem olmuş. Kentteki 
tüm tarihi yapılar bu depreme göre anlatılıyor, hasar görenler, 
görmeyenler, yapılan onarımlar, yeniden yapılan evlerden oluşan 
Alfama (daha sonra yine söz edeceğim) hep bu depremle 
ilişkilendiriliyor. Lizbon aynı zamanda ülkenin başkenti, tüm ulusal 
kurumlar Lizbon’dan yönetiliyor. Ülkenin en önemli müzeleri de 
burada. 
 
Yarım günlük gezimiz sona eriyor, bu kez otelimiz dört yıldızlı, o 
çevredeki en iyi otellerden biri Olissippo Marques de Sa11. Hemen 
odalarımıza çıkıyoruz, kısa bir süre sonra arkadaşlarımızla otelin 
kapısındayız. Toplu halde yürürken, ben öğle yemeğini 
yiyebileceğimiz lüks olmayan bir lokantanın arayışı içinde önden 
giderek bulduğum dükkanlara giriyorum. Bir vejetaryen lokantasını ise 
atlıyorum, herkes sebze yemek istemeyebilir diye. Biraz ilerde lüks bir 
lokanta var, mönüsüne bakmıyorum bile. Biraz daha ilerde Afrikalıların 
işlettiği bir lokanta, Portekiz mutfağını tanımadan oraya gitmenin bize 
yanlış fikir verebileceği düşüncesiyle orayı da geçiyorum. İlerde tam 
köşede hem de masalarının bir bölümü kaldırımların üzerinde olan bir 
lokanta var, orada karar kılıyoruz.  
 
Avrupa’da bu tür lokantalarda bir mönü var, içinde her tür yemeğin 
fiyatı belirtilmiş, bir de mönünün bir yerinde “günün yemekleri” sözü 
geçiyor. Bunların miktarı daha az da olsa fiyatları daha ucuz oluyor. 

                                                 
11 http://www.hotelolissippomarquesdesa.com/  
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Ben de, yolda görseniz bizden biri diye düşüneceğiniz hanım 
“garsona” (garson sözcüğü fransızcada aynı zamanda delikanlı 
anlamına gelir) mönüdeki yemeklerin ne olduğunu soruyorum. Domuz 
yemekleri için “pork” sözcüğü kullanılıyor, onu gördüğümde anlıyor 
devre dışı bırakıyorum. Bizim için diğer anahtar sözcükler, dana, tavuk 
ve balık. Bütün gayretim bunları bulmak için. İlknur’un önerisiyle bu 
hanıma “Melahat” ismini takıyoruz. Kadın çok az ingilizce biliyor, 
başka da dil bildiği yok, işte bu yüzden bu lokantanın turistik olmadığı 
belli oluyor. Mönüdeki hindi ve dana yemeğini nasıl anladığımızı 
mutlaka arkadaşlarımız yazacaklardır. Balık için biraz beklemem 
gerektiğini öğrenince ben dana rosto söylüyorum. Portekiz’de şarap 
sudan ucuz. Yarım şişe (37,5 cl) büyüklüğündeki şarap 1,90 Avro. 
İnsan lokantada bu fiyata şarap bulunca içmeden edemiyor. Bira da 
öyle. En ünlü bira markası ise Super Bock (bok okunuyor). Üzerinde 
“Super Bock” yazan şemsiyeleri gezi boyunca her yerde göreceğiz. 
 
Yemekten sonra dileyenler sabahki gezimizin başladığı kent 
merkezine giderek oradaki alanları ve sokakları daha iyi tanımaya 
çalışıyorlar. 
 
İstanbul’da sokak kedileri neyse, Portekiz’de güvercinler o. 
Oturduğumuz her lokantada ayaklarımız arasında yürüyerek dolaşan 
ve bizden yemek dilenen hep güvercinler oldu. Biz de zaman zaman 
onları besledik. Bu yüzden mi orada kedi yok, yoksa orada kedi 
olmadığı için mi bu rolü güvercinler üstlenmiş, bunu çözemedik. 
Portekiz’de sokak köpeği de görmedik hiç, ama sahipli köpekler 
sahiplerinin yanında, utanmadan kaldırımın tam ortasına dışkılarını 
yapıyorlar, buna kimse ses çıkarmıyor. 
 
Rossio ile Tejo sahili arasındaki en geniş sokak olan Augusta 
sokağı12 yalnızca yayalara ayrılmış. Sağda solda bulunan lokanta ve 
kafeteryalar oraya masalarını koyarak işgal etmişler. Aynı sokak 
üzerinde tanıdığınız tanımadığınız bir alay giysi mağazası, anı eşyası 
satılan dükkanlar, bankalar, moda müzesi, şarap ve cd mağazaları, 
pastahaneler var. Arada bir de sokak gösterisi yapan müzik 
toplulukları oluyor. Gösteri yapanlardan bazıları yontu gibi hareketsiz 
duruyor, siz önündeki çanağa ya da şapkaya para atınca hareket 
ediyor.  
 
Biz de geçerken bir baktık bir Afrikalı harika bir vurmalı sazlar resitali 
veriyor, Ekin Yazın Dostları durur mu, başlamazlar mı o tempoyla 
dans etmeye, orada dans etmekte olan 3-4 yaşlarındaki zenci oğlan 
da girdi aramıza, sonra Gülcihan oğlanı kucağına aldı. Bilge’nin ve 

                                                 
12 http://www.visitar-lisbon.com/lisbon/places/rua-augusta.html  
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Zeynep’in de katılımıyla Ekin Yazın Dostları Lizbonlulara görkemli bir 
dans gösterisi sundu. Çevrede daha sonra hiçbir gösteride 
göremeyeceğimiz bir kalabalık birikti. Müziğe bu önemli katkıyı 
yaptıkları için üç arkadaşımzla ne denli övünsek az olur. Zenci çocuk 
ise hepimizin kucağında bol bol resim çektirdi, çocuk, gösteriden 
sonra yeniden Gülcihan’a koşmaz mı? 
 
Gezmekten yorulunca otelimize döndük. Lizbon’da metro hiçbir 
zaman tıklım tıklım olmadığından eğer gideceğimiz yere yakın bir 
istasyon varsa her zaman yeğleyeceğimiz bir ulaşım aracı oluyor. 
Bizim akbil (ya da otobüs kartı) benzeri ulaşım kartları gişelerde ve 
bilet satış makinalarında 50 sent karşılığında satılıyor. Bu kartlara 
herbiri 1,40 Avro değerinde belirli sayıda bilet yüklemesi 
yapabiliyorsunuz. Her bilet kullanılmaya başladığından itibaren bir 
saat otobüs ve tramvay gibi araçlarda da geçerli oluyor. Günlük 
sınırsız sayıda kullanıma olanak veren bilet ise 6 Avro. Kartınızdaki 
tekli biletler bitmeden günlük bilet satın alamıyorsunuz. Bu biletlerdeki 
tek sorun çok kolay bozulmaları. Biletinizi metroya girerken okuyucuya 
tutuyorsunuz, çıkarken de okutarak otomatik kapıyı açmanız 
gerekiyor, aksi halde istasyon dışına çıkamıyorsunuz. Başkalarının 
hakkından yararlanarak birlikte girişleri önlemek için bu kuralın 
konduğu söyleniyor. Bizde birçok kez bu bozulma sorunu yaşandı. 
Bilet bozulduğunda yetkili birini bulursanız sizden ilk istediği belge onu 
alırken aldığınız makbuz, makbuzunuz yoksa sizi yazgınızla başbaşa 
bırakıyorlar. 
 
Lizbon’daki bütün akşam yemeklerimiz oteldeydi, ilk akşam 
yemeğinde açık büfe soğuk ve sıcak yemekler vardı. İçki için ise para 
ödemek gerekiyordu. Dileyenler şarap ya da bira içtiler. Herkes 
dilediğince yemek yedi. Yemekler hiçbir zaman tükenmedi, tükendikçe 
üzerine yenilerini koydular. 
 
Yemek sonrası herkes odasına çekildi. 

* * *
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Lizbon 2. Gün 
 

>25 Temmuz 2013 Perşembe 
10:00 Saramago Vakfı’nda Toplantı 
A Casa dos Bicos, Rua dos Bacalhoeiros, 1100-135 Lisboa  

Nurdan Ergil: 

José Saramago Vakfı’na gidiyoruz sabah 10:00 da randevumuz var 
ve tam kadro oradayız. Binada ilk merdivenleri çıkınca bir hole 
geliyoruz oradan asansörle yukarı devam edeceğiz Asansörün tam 
yanında bir bölmede José Saramago’nun çalışma masası üstünde 
daktilosu ve gözlükleri sergilenmiş. Asansörün tam karşısında ise 
Saramago beline yüzlerce kitap sarılı (dinamit gibi) ve ipin ucu da 
ateşlenmeye hazır bir boy resmi var. “İşte benim yazarım” diyorum 
ancak kitaplardan dinamit olursa işte onlarla ben de intihar edebilirim 
çok anlamlı... 
 
Binanın en üst katındaki salonda toplantı için hazırlık yapmışlar. 
Saramago’yu bilen hatta tanıyan ve üzerinde çalışmalar yapmış 7 kişi 
katılıyor toplantıya. Hepimiz José Saramago’yu okuyup İstanbul’da 
tartıştığımız iki kitabı “Körlük” ve “Görmek” konusunda, yazar 
hakkında konuşuyoruz. Onların da konuşmasından sonra 1995’den 
sonra yaşadığı Kanarya Adaları’nda çekilen videosunu bize 
izletiyorlar, alt katlara iniyoruz vakfı gezdiriyorlar. Vakıfta 
Saramago’nun yayımlanan tüm kitapları duvarlarda sergilenmiş. 
Kitaplarının birçok Türkçe baskısını da görüyoruz. “Eğer orada yoksa 
bırakırız” diye götürdüğümüz Türkçe baskılarımız bizde kalıyor. 
“James Joyce için Dublin neyse José Saramago için de Lizbon 
odur” diyorlar. José Saramago Portekiz’in Azinhaga köyünde 
doğmuş, hayatı yoksulluk içinde geçmiş.  
 
1993 de Kanarya adalarında Lanzarot’a yerleşmiş José Saramago 
ölene kadar da orada yaşamış. Lizbon’da yaşarken de Vakıf binasının 
yanındaki apartımanda oturmuş. 
 
Bana Portekiz’li arkadaşımız Rosario’nun 90 yaşındaki annesi 2011 
yılında Türkiye’ye geldiklerinde José Saramago’yu çok severek 
okuduğumu söylediğimde Saramago’nun “Ricardo Reis’in Öldüğü Yıl” 
(José Saramago bu kitabı 1984 de yazmış ve 2005 de dilimize 
çevrilmiş) kitabını okuyup okumadığımı sormuştu.  
 
O zaman okumamıştım. Hatta bu Lizbon gezisine çıkarken de neden 
okuyamadım diyerek son günlerde başlayıp ancak yarılamış olarak 
Lizbon’a gittim. Dönüşte bitirdim.  
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José Saramago “Ricardo Reis’in Öldüğü Yıl” kitabında bir taraftan 
bize Lizbon’u gezdirir (unutmayalım ki Fernando Pessoa da 
Lizbon’u adım adım anlatmış ve bunun DVD leri turistik mağazalarda 

 
Saramago Vakfı’nın dışında ve içinde 
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Saramago’nun kitapları tartışılıyor 
 
satılmakta), diğer taraftan Portekiz’in 1930’larını bize anlatır. Kitabı 
Lizbon’dan dönüşte bitirdiğimde bir kere daha Lizbon’u tanıdım. Tüm 
arkadaşlara söylemek istediğim Saramago’nun “Ricardo Reis’in 
Öldüğü Yıl” kitabı okuduktan sonra tekrar Lizbon’u hayal edebilirsiniz, 
aklımızda kalan eksikler de tamamlanmış olur.  
 
Ricardo Reis Lizbon’lu ünlü şair Fernando Pesso’nın şiirlerinde 
kullandığı takma adlardan biri (Pessoa’nın imgelem gücünden doğan 
şairlerden biri). Saramago Fernando Pessoa’yı bu kitapla anlatırken 
Lizbon’un sokaklarını özellikle Baxia-Chiado’yu anlatır orada şair 
sırada oturup denizdeki donanma gemilerini saydığını söyler. 
Arkadaşlarımızdan ayrıldığımız günlerden birinde Chiado’da 
Fernando Pessoa’nın zaman geçirdiği kafeye gittik “Cafe de Brasil”, 
kafenin önünde elinde kitabı ile Pessoa’nın tunç yontusu yanında da 
bir sandalye vardı, eh bize de oturup Pessoa ile resim çektirmek kaldı.  
 
Yine kitapta Saramago Portekiz’de yaşamış gelmiş geçmiş bir çok 
kişiyi anlatıyor. Bunların içinde en önemlisi hatta Kaşifler anıtında 
yontusu olan şair “Luis de Camoes” yer alıyor. Kitapta yirminci 
yüzyılın ilk yarısında Portekiz tarihi konusunda bilgiler ediniyoruz. 

Aysel Sakarya: 

Otelde kahvaltımızı yaptık, kahvaltının en güzel yanı domates ve 
salatalık (Bazıları acıydı) olması, üzerine zeytinyağ dökülmesiydi... 
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Hızlıca hazırlanıp, metroyla Saramago Vakfı’na gittik, bizi kapıda 
karşıladılar. Tarihi bir binada kütüphane ve toplantı salonu olarak 
kullanılan katta bizim Saramago'ya ilişkin görüşlerimizi dinlediler. 
Bazılarımız kendini İngilizce ifade etti, yeterli dil bilmeyenlere Aydın 
Bey tercümanlık yaptı. Saramago'nun İspanya'daki müze evinde 
çekilmiş bir belgesel izledik.  
 
Onlara aldığımız lokumları ikram ettik, nazar boncukları, İstanbul 
temalı çantaları ve Nazım Hikmet'in Saramago tarafından 
Portekizce'ye çevrilen Yaşamak Güzel Şey be Kardeşim adlı kitabını, 
hepimizin imzaladığımız kartı sunduk. Müze katını gezdik, çeşitli 
dillere çevrilmiş  kitaplarından örnekler, el yazısıyla yazıları, 
fotoğrafları, aldığı Nobel ödülü sergileniyordu.  
 
Hatıra eşya satış bölümünde bize şarap ikram ettiler. Ve hızlı içmeyin 
diye uyardılar:))) Çok güldüm, rakı içen bir millete küçücük 
bardaklarda servis edilen şarap ne yapabilirdi ki:)))))  
 
Neyse daha sonra arşivleri için Saramago'nun Türkçe bir kitabından 
birer paragraf okumamız istendi. Aydın Bey ve ben Görmek adlı 
kitabından okuduk, videoya aldılar. Kapıya kadar uğurladılar.  
 
Vakıf binasının önündeki zeytin ağacının altında Saramago'nun külleri 
gömülmüş, oraya iki plaket çakılmış, birinde doğum ve ölüm tarihleri, 
diğerinde ise ''O yıldızlara yükselmek yerine toprakta olmayı tercih 
etti'' diye yazıyordu.  
 
Çıkışta müzeye yakın bir yerde öğle yemeği yedik. Önce 15, ardından 
meşhur 28 no'lu tramvaya binerek Alfama'nın tam yukarısında olan 
mahalleye çıktık. Seyir terasında oturduk, müzisyenleri dinledik, bira 
içtik. 
 
Kaleye tırmandık.Yolda pek çok mavi çinili bina vardı, hangisi 
Prado'nun evi bilemedik:))) Yolda vişne likörü ve şarap tattık, pek 
güzeldi... Akşam yemeğini otelde yedik, açık büfeydi, bol salata vardı 
benim için çok iyi oldu... 

Aydın Ergil: 

Ertesi sabah Lizbon’da ilk kahvaltımız, Paris’teki kruvasanlar hayal 
oldu, yerine onun hiçbir zaman yerini tutmayacak olan Lizbon 
kruvasanları. Diğerleri ise aynı sayılır, peynir, reçel, ekmek, salam, 
kahve çeşitleri, domates, mantar, kurutulana kadar pişirilmiş omlet, 
sosis, herşey açık büfe. Zeytin yok, adını benzer biçimde telafuz 
etseler de kahvaltılarında zeytin yok. Zeytin iştah açıcı olarak yemek 
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öncesi sofraya getiriliyor. Kahve çeşitleri olarak da birkaç tür sütlü 
kahve ile ekspressoyu saymalıyım. Fransa’da ve Portekiz’de sipariş 
verirken başka hiçbir açıklama yapmazsanız kahve istediğinizde 
ekspresso geliyor. 
 
Kahvaltı sonrasında, gezinin en heyecanla beklediğimiz bölümü 
başlıyor, saat 10’da Saramago Vakfı bizi bekliyor. Hepimiz 
heyecanlıyız, onlar için yaptırdığımız plaket, aldığımız lokum kutuları, 
İstanbul simgeli torbalar, hepimizin imzaladığı İstanbul fotoğrafı, nazar 
boncukları, Nâzım Hikmet’in Saramago’nun çevirdiğini 
düşündüğümüz kitabı gibi hediyeler, kitaplarımız elimizde, tam kadro 
biraz da erken yola çıkıyoruz. Vakfa metro ile gideceğiz, ineceğimiz 
istasyon aynı hat üzerinde ama arada yedi istasyon var, herhalde 15-
20 dakika alacak. Biz orada yeniyiz ya, otomatik makinalardan bilet 
alırken aksilik çıkıyor, ben Baha beyin biletini makinadan aldığımı, 
makinanın para üstünü verdiğini düşünüyorum, oysa bilet parasının 
üstünü vermek yerine makinaya koyduğumuz kağıt para tutarını iade 
etmiş, biz de biletin yüklendiğini düşünmüşüz. Baha bey dışarda 
kalmaz mı? Ben dışarı çıksam yeniden giremeyeceğim, oradan 
geçenlerden rica ediyoruz, makinayı bizim kadar bile tanımayan birileri 
yardımcı olamıyorlar, daha sonra oralı bir genç yardımcı oluyor.  
 
José Saramago Vakfı’nın13 içinde bulunduğu bina Portekiz’in ünlü 
binalarından biri, bu binanın bir eşi daha yok, dış cephesinde dışa 
doğru diken gibi dörtgen piramid çıkıntılarıyla ünlü. Binanin adı “Casa 
dos Bicos”14. Saramago, şu anda vakfın yer aldığı binanın hemen 
yanındaki evde yaşamış. 
 
Sonunda tam saatinde Saramago Vakfı’ndan içeri giriyoruz. 
 
Bizi, daha önce iletişim kurduğumuz, oradaki serginin gönüllü çalışanı 
öğretim üyesi altmışlı yaşlardaki Maria ve arkadaşları karşılıyor. 
Kapıda birkaç dakikalık bekleme sonunda hep birlikte toplantıyı 
yapacağımız yukardaki salona çıkıyoruz. Vakfın İletişim Yöneticisi 
Ana Sousa da bize hoşgeldiniz diyor. Ayrıca Maria’nın yetişkin 
öğrencileri de toplantıya gelmişler. Toplantıya basından da biri 
katılacakmış. Ayrıca Vakıf adına da fotoğraflar çekiliyor. Biz de birkaç 
koldan (Gülcihan, Nurdan) fotoğraf ve Bilge sayesinde de video 
çekiyoruz. Sıcak bir karşılama.  
 
Benim 39 yıl önce Lizbon’da tanıştığım arkadaşım, Portekiz’li ünlü bir 
yazarın kızı Rosario’nun eşinin adı Antonio. Rosario bana daha 

                                                 
13 http://www.josesaramago.org/  
14 http://www.golisbon.com/sight-seeing/casa-dos-bicos.html  
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önce gönderdiği iletide onun da toplantıya katılacağını belirtilmişti, 
benim gözüm onu arıyor. Bu sırada oradan biri gelip de bana “Ben 
Antonio, hoşgeldiniz” demesin mi? Hemen adamın boynuna sarılıp 
yanaklarından öpüyorum, toplantıya katılmasından ötürü duyduğum 
sevinci belirtiyorum, arkasından Rosario’nun nasıl olduğunu 
soruyorum, belli belirsiz bir tepki vererek arka tarafa geçiyor orada bir 
masaya oturuyor, oradaki bazı kitapları karıştırıyor. Ben bu  fırsattan 
yararlanıp Maria’ya, Antonio’nun eşinin “ünlü bir yazarın kızı” 
olduğunu ve onun da benim arkadaşım olduğunu belirtiyorum. Bu 
arada ben video kamerayı falan hazırlıyorum, Antonio da mikrofon 
kablolarını hazırlıyor. “Yahu bu adam ne denli hayırsevermiş, vakfa 
bile katkıda bulunuyor” diyorum kendi kendime. Bir anda kafamda 
şimşekler çakıyor, “bu ülkede başka Antonio’lar da olabilir, bu adam 
başka Antonio olmasın?” diyerek yaptığım büyük hatayı (hataları) 
anlıyorum. Toplantı sonunda ona bu açıklamayı yapıp özür 
dileyeceğim. Bu öyküyü daha sonra tanışacağım Rosario’nun eşi 
Antonio’ya anlatacağım zaman gülmekten yerlere yatacak. 
 
Toplantımız başlıyor. Ortak dil Fransızca olacak, Türkçe ve Portekizce 
söylenenler Fransızcaya aktarılacak, Fransızca söylenenler de Türkçe 
ve Portekizce’ye. Toplantının yapıldığı salonun sağı, solu, arkası 
Saramago’nun kitaplarıyla dolu. Kitaplığın bir bölümü de onun 
hakkında yazılmış kitaplara ayrılmış. Dileyenler buraya gelerek José 
Saramago hakkında araştırma yapabiliyor. 
 
Toplantı başlarken Ana Sousa kısa bir konuşma yapıyor, Vakıfla ilgili 
özlü bilgiler veriyor, José Saramago’nun ikinci eşi Pilar del Rio’nun 
da bizimle birlikte olmak istediğini ama kent dışında olduğundan 
aramızda olamadığını belirtiyor. Vakıf adına fotoğraflarımızı 
çekenlerden biri Saramago’nun üvey oğlu, Pilar’ın ilk eşindenmiş, o 
da güleryüzlü, bize çok saygı gösteriyor. 
 
Arkasından ben kısaca grubumuzu tanıtıyorum, etkinliklerimizi 
özetliyorum. Belli ki Türkiye’yi pek tanımıyorlar, kısaca Cumhuriyet 
Tarihimizi anlatıyorum. Atatürk’ten ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan 
söz ediyorum. Sonra José Saramago’nun Körlük ve Görmek adlı 
kitapları konusundaki gözlemlerimizi, düşüncelerimizi, yorumlarımızı 
dile getirmeye başlıyoruz. Merak ettiğimiz birkaç noktayı da 
sözkonusu ediyoruz. Bizde herkes konuşarak kitaplara duyduğumuz 
ilgiyi göstermiş oluyor. Bizim konuşmalar bittiğinde Maria ve 
öğrencileri, arkadaşları konuşmaya başlıyorlar, Saramago’ya karşı 
duydukları ilginin nedenlerini özetliyorlar. Maria ve Ana Sousa 
sorularımız üzerine görüşlerini söylüyorlar.  
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Konuşmaların ardından José Saramago’nun Lanzarot Adası’ndaki 
evi ve yaşamıyla ilgili bir belgesel izliyoruz. Video gösterisi bittiğinde 
onlar için götürdüğümüz hediyeleri veriyoruz. Çok mutlu oluyorlar. 
 
Toplantıdan sonra alt kattaki José Saramago Sergisini geziyoruz. 
Sergide Saramago’nun 37 dilde yayımlanmış kitaplarının kapakları, 
Saramago’nun elyazısı ile bazı belgeler ve en önemlisi 1998’de aldığı 
Nobel Yazın Ödülü var. Bu ziyaret sonrası bizden Saramago’nun 
kitaplarından bir bölümü Türkçe olarak okumamızı istiyorlar. Aysel 
Körlük’den ben de Görmek’ten birkaç bölümce (paragraf) okuyarak 
vakfın belgeliğine bırakıyoruz. Yakında internet sitelerinde 
yayımlanacaktır mutlaka.  
 
Daha sonra vakfın anı eşyalar satılan bölümüne geçiyoruz, orada 
Porto şarabının sunulduğu bir kokteyl ile Vakıf ziyaretimiz son buluyor. 
 
Binayı terkederken kapısının önünde, çevresi korunmuş bir ağaç 
arkadaşlarımızın ilgisini çekiyor, ağacın altında José Saramago (1922 
– 2010) ve Portekizce birşeyler yazılı. Arkadaşlarımız bunun anlamını 
araştırıyor, bilge bir insan olan Saramago’nun, tüm yaşam felsefesini 
özetlenmiş, küllerinin serpildiği bu zeytin ağacının köklerinin üstüne 
yazılan tümcede: “Yıldızlara yükselmedi çünkü dünyaya aitti.” 
 
Öğle yemeği zamanı geliyor, vakfın binasına yakın birkaç lokanta var, 
onlardan birinin sokaktaki masasına oturuyoruz. Bu kez, yıllardır 
özlediğim, ızgarada sardalya siparişi veriyorum. Sardalya tadı aynı 
eskisi gibi. Portekiz’de lokantalarda yenen sardalya bizimkilere göre 
daha büyük, lokantasına ve porsiyonuna göre üç ya da dört adet 
geliyor. Bizimkinden bir ayırımı daha var, sardalya Portekiz’de 
temizlenmeden pişiriliyor, yerken ayıklanıyor. Bunun nedenini 
sorduğumuzda tadının kaçmaması için bu yöntemin uygulandığını 
söylüyorlar. Tabağa ayrıca garnitür olarak birkaç dilim domates ve 
haşlanmış patates de konuyor. Lizbon’da sardalyadan sonra en çok 
yenen balıklar çipura ve levrek. Buralarda (okyanusta) hamsi, palamut 
ve lüfer türü balıklar pek yok herhalde, izlerine raslayamadık. Daha 
sonra gittiğimiz lokantalarda kod, kılıç ve uskumru balıklarını da 
göreceğiz. Diğer balık yemekleri bol  yeşillik ve haşlanmış patetes ile 
birlikte yeniyor. 
 
Yemekten sonra vakfın önündeki duraktan hep birlikte 25 numaralı 
tramvaya biniyoruz, indiğimiz durak 28 numaralı tramvayın hareket 
noktalarından biri. 28 ve 28e numaralı tramvaylar, tabii bir de 12 
numaralı olan var, Sao Jorge kalesinin yakınına dek gidip diğer 
yokuştan aşağı iniyorlar. Bu tramvaylar öyle dar sokaklardan 
geçiyorlar ki gerçekten elinizi dışarı çıkarsanız evlerin balkonlarına ya 
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da balkonlarda asılı çamaşırlarına deyecek. Çamaşırdan söz etmişken 
aklıma geldi, balkona çamaşır asma gelenekleri aynı bizimki gibi, 
çamaşırlara bakarak o evde kaç kişi yaşıyor, yaşları ve cinsiyetleri ne, 
bunları çıkarabiliyorsunuz, bana çok ilginç geldi. 28 numaralı tramvay 
ile çıktığımız yer Lizbon’un “miradouro” larından biri: Miradouro das 
Portas do Sol15. Onlar yüksekten kentin görüldüğü her yere 
miradouro diyorlar. Burada Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Okulu da 
var. Karşı kıyı, köprüler, Alfama ayaklarınızın altında. Yorulan, acıkan, 
susayan için de bir kafeteryası var. Tam burada günün belirli 
saatlerinde sokak sanatçıları gösteriler yapıyorlar. Alfama’ya en 
kestirme bu platformun yanındaki merdivenlerden iniliyor. Ondan 50 
metre kadar uzaklıkta başka bir miradoura daha var ondan grup gezisi 
bittikten sonra haberimiz olacak: Miradouro de Santa Luzia16. Burada 
balkonun kenarları çinilerle kaplı. Aynı Montmartre’daki gibi ressamlar, 
Lizbon için yaptıkları resimleri sergileyip satıyorlar.  
 
Lizbon’da eski binaların çoğunun cephesi fayansla (çiniyle) kaplı, bu 
da binalara ayrı bir güzellik veriyor. 
 
Yine 28’e binerek aşağıya iniyoruz, Lizbon sokaklarında yürüyerek 
bol bol fotoğraf çekiyoruz. Akşam yine kürkçü dükkanına dönüş, 
otelde açık büfe akşam yemeği. 

Şerife Ertaş: 

Bugün Saramago vakfına gidilecek erkenden kahvaltılar edildi, hızlıca 
metronun yolu tutuldu. Görevlilerden bazıları bizi kapıda karşıladı, 
tarihi büyük bir bina dış cephesi çini kaplı, her katın ayrı işlevi var 
toplantı salonu, kütüphane, müze, alışveriş bölümü gibi, biz orada 
bulunduğumuz süre içerisinde birkaç öğrenci de oradaydı.  
 
Vakfın amacı sadece Saramago’nun anısını yaşatmak değil onunla 
beraber eğitime, kültüre ve doğaya katkıda bulunmakmış. Toplantımızı 
yerel basından bazı genç gazeteciler de izlediler. Toplantı dili 
Fransızca idi tercümanlığı Aydın bey yaptı ama iyi ingilizce bilen 
arkadaşlar da ingilizce konuştular. Görevliler daha önce yurt dışından 
en fazla  iki ya da üç kişilik grupların geldiğini bu kadar çok kişinin 
olduğu grubun ilk olduğunu ve bu durumun kendilerini 
heyacanlandırdığını ifade ettiler.  
 
Toplantı sonrası Saramago’nun hayatından kesitler içeren kısa bir film 
gösterildi, müze kısmı gezildi, Nobel töreninin filmi izlendi. 

                                                 
15 http://www.golisbon.com/sight-seeing/portas-do-sol.html  
16 http://www.golisbon.com/sight-seeing/santa-luzia.html  



74 

Götürdüğümüz hediyeler verildi, Aydın bey ve Aysel hanım arşivleri 
için Görmek kitabından birer paragraf okudular. Bize meşhur Porto 
şaraplarını ikram ettiler. Toplantı sonrası vakfın önündeki bir zeytin 
ağacının altında bulunan iki adet plaketle ilgili bilgiler verdiler  
Saramago’nun külleri bu zeytin ağacının altına gömülmüş ve 
plaketlerin birinde doğum ve ölüm tarihleri diğer plakette ise “yıldızlara 
yükselmeyi değil toprakta olmayı tercih etti” yazıyormuş burada da pek 
çok resim çekildi. 
 

 
 
Dindar olan Portekiz halkının çoğunluğu aslında Saramago’yu 
sevmiyormuş, İsa ile ilgili bir kitap yazdığında ise o kadar tepki almış ki 
hayatının kalanını İspanya’nın bir adasında tamamlamış eşi Pilar ise 
hala orada yaşıyormuş.  Öğle yemeğimizi bu civardaki bir sokak 
lokantasında yedik. Ismarladığımız yemekleri beklerken masaya gelen 
mezeleri Türkiye’deki gibi ikram zannederek afiyetle yedik ancak  
hesap gelince bunların da fatura edildiğini gördük. Sonraki durağımız 
Alfama’nın üst mahallesi, burası da Lizbon’un en iyi seyirlik 
yerlerinden, manzara nefis sokak şarkıcıları çok renkli pek çok seyir 
terası ile kafe mevcut, Lizbon kalesine çıkmak için biraz daha yokuş 
çıkmak gerek, kale, kale civarı  ve manzara gene muhteşem. Buradaki 
evlerin çoğunun dış cephesi çini kaplı, çinilerin her biri ayrı desen ve 
renklerde. Otelde yenen akşam yemeği sonrası Ayşegül, Selma, 
Şeyda ve ben Rossio meydanına gidip Lizbon’u bir de gece görmek 
istedik ama burada saat 22.00 civarında hayat bitiyor hemen otele 
döndük. 
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Lizbon 3. Gün 
 

>26 Temmuz 2013 Cuma 
Tren ile Cascais, Estoril ya da otobüs ile Costa da Caparica  
plajlarında deniz 
Sintra Turu 

 

Pena Sarayı, Sintra 

Aysel Sakarya: 

Sabah erken kahvaltı yapıp yollara düştük. Trenle çok uzak olmayan 
Sintra'ya doğru yola çıktık. Çok güzel bir tren istasyonu vardı 
Sintra'nın.Yemyeşil bir vadi,dibinde bir akarsu, en yüksek tepede ise 
Pena Sarayı ve parkı yer alıyordu. Otobüsle sarayın girişine kadar 
gidip, oradan açık bir oto ile saraya gittik. Rüya gibi bir mimari... Hani 
çocuk kitaplarındaki saray resimleri gibi... 1800 lü yıllarda Don 
Fernando II’nin Portekiz kraliçesi için yaptırdığı bu saray Unesco 
dünya mirası listesinde imiş. Çok süslü, çok güzel göründü bana. 
İçinde o dönemin eşyaları sergileniyordu. 
 
Sarayda gözümüz kalarak ayrıldık. Tekrar bir otobüsle bu kez vaktiyle 
dünyanın ucu sanılan Avrupa'nın en batısına, Cabo da Roca'ya gittik. 
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Bir deniz feneri, bir küçük anıt, bol rüzgar ve göz alabildiğine uzanan 
Atlantik... Sonsuzluğa bakıyormuşsunuz gibi, çok güzeldi... 

 
Üstte: Cabo da Roca, Altta: Cascais Plajı 
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Cabo da Roca'dan Cascais'e otobüsle gittik. Güzel bir sahil kasabası, 
plajlar, küçük dükkanlar, kıyıda kafeler... Biz buraya kadar geldik, 
okyanusa girmeden olmaz dedik, bikinileri ve havluları kaptığımız gibi 
plaja gittik. İncecik bir kum, pırıl pırıl bir su... Amma ve lakin buz 
gibiydi. Titreyerek girdik biraz yüzdük. Çıkışta okyanus manzaralı bir 
kafeye gittik, herkes salyangoz yiyordu biz patates kızartması ve 
birayla yetindik. Trenle Lizbon'a döndük. 

Şerife Ertaş: 

Lizbon’da 3. gün erkenden kalkıp trenle Sintra yollarına düştük 
yaklaşık bir saat sonra Sintra’ya geldik. Burası adeta bir masal şehri  
yemyeşil vadiler, dağların tepesinde kaleler, saraylar. Dağın 
tepesindeki saraya ulaşabilmek için önce sarayın kapısına gelindi 
burada yemyeşil bahçe içindeki nefis nilüfer havuzlarına hayran olduk 
saraya çıkmak için tekrar traktör benzeri bir araca binildi. Saray 
Unesco’nun dünya mirası listesinde yer alıyormuş.  
 
Sarayın yukarı kısmındaki bahçelerde babacığımın çok sevdiği küpeli 
çiçekleri adeta ağaç olmuş demek ki bu nazlı çiçek buraları çok 
seviyor. Sarayın hemen hemen bütün eşyaları korunmuş, saray, 
eşyalar, seyir terasları muhteşem.  
 
Sintra’dan sonraki durağımız Cabo da Roca eskiden buraya dünyanın 
ucu denirmiş, Avrupa’nın en batı noktası. Bütün Portekiz’li kaşifler 
denize buradan açılırlarmış. Turizm ofisinde isterseniz 10 Euro 
karşılığı dünyanın ucuna geldiğinizi gösteren  adınıza düzenlenmiş 
belge veriyorlar, cimriliğimiz tuttu bu parayı vermedik ama buradaki 
anıtın önünde bol bol resim çekip kendi belgelerimizi yarattık. Bana 
göre minik dener feneri, anıt, turizm ofisi, rüzgarın ve dalgaların sesi 
sonsuzmuş gibi görünen okyanus, kendilerini bu bilinmeze (o zaman 
için) atan kaşiflerin cesaretine hayran olmamak mümkün değil.  
 
Buraya kadar gelmişken buraya yakın Cascais’e gitmeden olmaz 
dedik haydi yolculuk Cascais’e burası Atlas  okyanusu kıyısında bir 
tatil şehri, Portekiz’in en güzel sahil şehirlerinden biri imiş, su soğuk 
olduğu için denize giremedik ama hiç olmazsa ayaklarımızı sokalım 
deyip sırtımızda hırkalarla komik bir şekilde  ayaklarımızı denize 
soktuk. Şehirde yürüyerek küçük bir tur yaptık gerçekten çok güzel, 
muhteşem evler var. Bir kafede birşeyler içmek istediğimizde de bir 
Türk garsonla karşılaştık. Demek ki Türkler  dünyanın her yerinde. 
Gene trenle bu sefer deniz kıyısından geçerek Lizbon’a dündük. 
Sintra ve Cascais’de hediyelik çinilerin pek güzel örneklerini gördük, 
taşımak mümkün olsaydı hepsinden almak isterdim.   
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Nurdan Ergil: 

Bir günümüzü Sintra, Cabo da Roca ve Caiscais’e ayırıyoruz. 
Rossio garından (Lizbon’nun başka bir garı, at nalı şeklinde kapıdan 
girirliyor) kalkan banliyo treni ile önce Sintra’ya gidiyoruz. 
 
Sintra Şehrinde Pena Palace’ı geziyoruz. Pena kalesi görülmeye 
değer, çok yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş, 1800’lü yıllarda Kral 
Ferdinand yaptırmış. 
 
Sonra Cabo da Roca’ya çok hızlı bir otobüs şöförü ile yolculuk 35 
dakika kadar virajlarla boğuşarak Avrupa’nın en uç noktasına 
gidiyoruz. Ekin Yazın Dostları buraya da ayak bastı. 
 
Yine aynı otobüsün bir sonraki seferine yetişip Caiscais’e, 20 dakika 
kadar sonra plajı çok güzel bir şehirdeyiz. Bizim Bodrum gibi turistik 
bir şehir, herkes plajda ama suya giren az, ayaklarımızı sokuyoruz, 
cesaretli arkadaşlarımız ise Atlas Okyanusunda yüzüyorlar. Şehrin 
turistik kısmında gezintiden sonra Lizbon’un bir başka garı olan Cais 
do Sodre garından geri dönüyoruz. 

Aydın Ergil: 

Açık büfe sabah kahvaltısı. Baha bey, bugünkü gezimize 
katılamayacak, o, civarda bir yerlere gidecektir mutlaka. Planımızda 
Costa da Caparica gezisi iptali dışında bir değişiklik yok, çünkü oraya 
gitmek çok zaman alıyor, oraya gidersek başka bir bölümü iptal 
etmemiz gerekecek. Biz geziye tersinden başlıyoruz, önce Sintra’ya 
gidip oradaki sarayı göreceğiz, ardından da arkadaşlarımızdan gelen 
yoğun istek üzerine Avrupa’nun kara üzerinde en batı noktası olan 
Cabo da Roca’ya ve plajlarıyla ünlü Cascais’e gideceğiz. 
 
Sintra trenleri Restauradores alanındaki Rossio garından17 hareket 
ediyor, trenler 10-15 dakikada bir olduklarından, zaman planı 
yapmamıza gerek yok. Tren şirketi metronunkinden ayrı olduğundan 
onun için de ayrı kart almamız gerekiyor. 35-40 dakikalık bir yolculuk 
sonrası Sintra’ya ulaşıyoruz. Tam kapıda olan 434 numaralı otobüse 
binerek Pena Sarayı’na ulaşacağız. Sintra’da bir kale de var ama 
onun içine girmek yerine uzaktan izleyeceğiz. Otobüse binerken 5 
Avro’luk bir bilet alıyoruz, dönüş için de geçerliymiş. Buradan Cabo da 
Roca’ya oradan da Cascais’e gideceğiz, hiçbir yerde yazılı 
olmadığından 10 Avro’luk günlük biletten haberimiz olmuyor.  
 

                                                 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Rossio_Railway_Station  
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Otobüs sarayın gişelerinin yanında bizi indiriyor, oradan geri dönecek. 
Saraya giriş biletleri ziyaret amacına göre düzenlenmiş, eğer yalnızca 
sarayın bahçesini gezmek istiyorsanız, en ucuz bileti, bahçenin 
yanında terasa da çıkmak istiyorsanız biraz daha pahalısını, tüm 
bunların yanında sarayı da gezmek istiyorsanız en pahalı bileti (13,5 
Avro) almak zorundasınız. Bir de gişelerden saray girişine yokuş 
yukarı 10-15 dakika yürümek gerekiyor, bu yolu kateden otobüs için 
de ayrıca 2 Avro ödemeniz gerekiyor. Oraya dek gitmişiz ya bunları 
ödemek zorundayız. Sarayın içine girerken bilet kesen adam, her 
nasılsa bizim Türk olduğumuzu anlıyor, bize bildiği tek Türkçe 
sözcüğü söylüyor: “teşekkürler”. Şaşırıp kalıyorum. Ben de aynı 
adama oradan çıkarken “teşekkürler” diyeceğim. Pena Sarayı18 
görkemli bir saray. Kimbilir içinde hangi olaylar yaşanmıştır. Sarayın 
balkonlarından Lizbon ve tüm çevresi gözüküyor. Terasta bir de 
kafeterya var, yalnızca hamurişleri ve içecekler satılıyor, orada 
birşeyler atıştırarak soluklanıyoruz. Bütün arkadaşlar toplanınca da 
Sintra’ya geri dönüş yolculuğumuz başlıyor. Sintra’ya döndüğümüzde 
bineceğimiz otobüs önce Avrupa’nın en batı noktası Cabo da Roca’ya 
gidecek, biz orada ineceğiz, oradan da Cascais’e geçecek. Biz bir 
sonraki otobüsle Cascais’e gideceğiz. Otobüsün hareketine daha 
zaman var, Sintra garının hemen karşısındaki birahaneye giriyoruz, 
çorba da var şarap da, şarap yine sudan ucuz kadehi 90 sent. 
Otobüsümüzün hareket saati geliyor, hepimiz oturamıyoruz. Ayşegül 
ayakta kalanlardan. Otobüs şoförü arabayı hoyratça kullandığından 
hepimizin içi dışına çıkıyor, yarım saatlik yolculuk sonunda kendimizi 
dışarı zor atıyoruz. Cabo da Roca’da artık açık havadayız. Orada bu 
konumu belirten bir anıt var, bir de turizm bürosu. Anıt 1979’da 
dikilmiş, ilginç olan içindeki Sintra simgesinde19 bizim ay yıldızın da 
olması, inanmazsanız dipnottaki sayfaya bakın. Kim bilir Sintra’lıların 
atalarında bizden de birileri vardır belki. Okyanus ise derin falezlerin 
altında durgun gözüküyor. Oradan sağa sola yürüyerek güzel kıyıları 
daha da yakından izleyebiliyorsunuz. Turizm bürosu, eğer fotoğrafınızı 
ve bilgilerinizi verirseniz para karşılığında sizin bu noktaya gittiğinizi 
belgeliyor, bir sertifika veriyor. İyi iş doğrusu. Bu mağazada o bölgeye 
özgü şaraplar ve anı eşyaları da satılıyor. Burada başka da bir şey 
yok. 
 
Bir sonraki otobüsün gelişini bekliyoruz. Bekleyenlerin hiçbiri Portekizli 
değil, izdiham oluyor, bu kez yolculuk daha kısa sürecek ve yol daha 
az dönemeçli. Portekiz’in en güzel sahil kasabalarından 
Cascais’deyiz20 (Kaşkayiş okunuyor). Kasabanın merkezinde 

                                                 
18 http://www.visitar-lisbon.com/lisbon/places/palacio-da-pena.html  
19 http://en.wikipedia.org/wiki/File:SNT.png  
20 http://www.visitar-lisbon.com/lisbon/places/cascais.html  
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otobüsten indikten sonra sahile doğru yürürken Cascais garının 
önünden geçiyoruz, dar bir sokağın sonunda dünyanın en küçük 
kiliselerinden biri var. Onun hemen yanında Cascais Plajı. Herkes 
sere serpe kuma yatmış, girişte duşlar, biraz ilerde kafeteryalar var. 
Ekin Yazın Dostları’nı tutabilirmisiniz? Üç arkadaşımız hemen 
mayolarıyla koşuyorlar suya. Aslında denizde (okyanusta demeliydim) 
fazla insanın bulunmaması dikkatimizi çekmiyor. Oysa okyanus suyu 
soğuk, bizim denizler gibi değil, girenler donuyor olmalılar ama ödün 
vermiyorlar, ille de orada yüzecekler, biz de kenardan onları izliyoruz. 
Öte yandan diğer arkadaşlar, kasabanın içinde yürüyorlar. Cascais 
derli toplu bir kıyı kasabası. İçinde bol turistik mağaza ve lokanta var. 
Sahilde de balıkçı işlikleri ve yolun kara tarafında zenginlere ait olduğu 
belli yüksek duvarlı çitleri olan şatolar sıralanmış. Ekinsel etkinlikleri 
de birçok yabancıyı buraya çekiyor, sürekli festivaller, panayırlar 
düzenleniyor. Gara dönüş yolumuzda sahafların kitap fuarına 
raslayacağız, orada resimler çektireceğiz. Ekin Yazın Dostları’na en 
uygun ortamlardan biri olarak kayıtlarımıza geçecek. Yorulunca bir 
kafeteryada oturuyoruz. Bazılarımız “super bock” içerken diğerleri 
porto şarabını yudumluyor. Lizbon’a dönmek için hedeflediğimiz trene 
binmek üzere Cascais garında arkadaşlarımızla buluşuyoruz, 
eksiğimiz yok. 35-40 dakikalık bir tren yolculuğu sonunda Lizbon’un 
Cais do Sodre (Kayştre okunur) garındayız. 

* * *
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Lizbon 4. Gün 
 

Plan > 28 Temmuz 2013 Pazar 
Gerçekleştiği Tarih > 27 Temmuz 2013 Cumartesi 
1 ya da 15 numaralı tramvay Belem bölgesi, Keşifler Anıtı, Jeronimos 
Manastırı, Belem kahvesinde mola 
Öğle Yemeği 
28 Numaralı Tramvay 
Fado Müzesi, Alfama gezisi, Fado 

Aysel Sakarya: 

Bu günü serbest gün ilan ettik, herkes keyfince dolaşsın, akşam fado 
dinlemeye gideriz diye konuştuk.  
 
Biz birkaç kişi Alfama'daki Hırsızlar Pazarı'na (Feira da Ladra) gitmek 
istedik. Metroyla Rossio meydanına vardık. Orada funikülere bindik, 
bir seyir terası keşfettik ki tüm Lizbon ayaklarımızın altındaydı. 
Yürüyerek 28 numaralı tramvay durağını bulduk, pazara ulaştık. 
Biblolar, çantalar, hediyelik eşyalar aldık.Kaleye çıkan yolda bir yerde 
yemek yedik. 
 
Dönüşte tramvaydan Chiado'da indik oradan Elavador Santa 
Justa’ya (asansör) bindik, en üste tırmandık, manzara seyrettik. Bir 
baktık asansör başka bir mahalleye açılıyor Alto semtine çıktık, küçük 
bir meydan ve park, ve yine müzisyenler vardı. Bazılarımız 
dansettiler:))) Erkenden otele döndük, akşam yemeğini alıp, Fado 
Evi'ne gittik. Sanki eski filmlerden fırlamış gibi görünen küçük, basık 
bir mekandı gittiğimiz yer. Duvarlarda ünlü Fadist ve fadistaların 
fotoğrafları vardı. Fado söyleyenler yaşlıydı ve sesleri bozuktu. Pek de 
hoşlanmadığımı itiraf edeyim. O arada Bilge dışarıda bir tektekçi 
bulmuş, aralıklı olarak o tarafa çaktırmadan kaydık. Değişik içkiler 
tattık. en çok hoşumuza giden acıbadem likörü oldu. Geceyi biraz 
kafayı bulmuş olarak noktaladık... 

Bilge Aytekin: 

Çok sevdiğim bir arkadaşım yıllar önce yurtdışına çıktığında ilk kez 
Lizbon’a gidersen hiç zorluk çekmezsin, ürkmezsin, bu turistlik işlerine 
hemen alışırsın demişti. Meğerse bu bir öneri değil dilekmiş. Lizbon’da 
da cumartesi günü ekipten firar ettim. Meşhur bir bit pazarları var; 
nam-ı diğer Hırsızlar Pazarı- Feira de Ladra. O gün sokaklarda 
merhaba demeyi bilen bir sürü insanla tanıştım ama en garibi pazarlık 
ederken yanımıza gelen İran’lı arkadaştı. Dil bilmediğimi anlayıp 
yardım için geldi bir süre konuştuk ve ayrıldık. Yaklaşık yarım saat 
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sonra aynı arkadaşı annesinin “git bak, o kadın nasıl pazarlık ediyor, 
öğren” diye yanımıza tekrar yollaması ise bizi çok güldürdü.  O günüm 
sokaklarda amaçsızsa dolaşmakla, beğenmekle, şaşırmakla geçti. 
Tabi bir de görür görmez bizim tüm ekibin aklına beni ve yüzlerine 
kocaman bir gülümsemeyi getiren “Super Bock” birası içmekle geçti.  
Hatta akşamüzeri o kadar Lizbon’lu olmuştum ki parkın orada yol 
soran turistlere tarifler vermeye başlamıştım. Akşam büyük gece Fado 
dinlemeye gideceğiz. Yemekten sonra odaya çıkıp süslendim; topuklu 
ayakkabılar, elbise, makyaj; acayip hazırım. Ama dinlemeye 
başladıktan sonra Fado dinleyecek kadar Portekizli olamadığım ortaya 
çıktı. En süslü halimle bir cumartesi gecesi Alfama sokaklarındayım; 
benim kuşağımdan hemen her beyaz yakalı için cumartesi gecesi 
eğlence ve içmek demek. Doğru tahmin ettiniz sigara içme 
bahanesiyle dışarı çıktım ve ilk sola döner dönmez talih kuşu 
“tektekçi- shut/çı” olarak omzuma kondu. 1 Euroya satılan likörleri 
denemeye başladım. Tam paralar suyunu çekmek üzereyken şans 
meleğim Aysel köşeyi döndü; “ne yapıyorsun kız sen burada” 
dediğinde esnaf bana Portekizce kadeh kaldırmayı öğretiyordu. 
“salud”. Hayatımın ilk ev yapımı vişne ve acıbadem likörünü burada 
içtim. Bunlar ne içtiğimi anladıklarımdı, bir kısmının ne olduğunuysa 
bugün hala bilmiyorum. 

Aydın Ergil: 

Aslında biz bu planı Pazar günü için yapmıştık, bir gün öne alıyoruz ve 
biraz değiştiriyoruz, çünkü Belem bölgesini ilk gün gördük, kimse 
oraya bir kez daha gitmeyi istemiyor. Bazı arkadaşlar, onun yerine 
Lizbon’da Cumartesi günleri kurulan Bit Pazarını (Feira de Ladra) 
görmek istiyorlar. Biz de bizimle gelecek arkadaşlarla akşam bir Fado 
Evi’ne gitmek için plan yapmak üzere Alfama’da araştırma yapacağız. 
Bir de bakıyoruz ki grubun yarısı bizimle. Grupla tramvaya binerek 
doğru Miradouro das Portas do Sol’e gidiyoruz. Alfama bir yokuş 
üzerinde yer aldığından dilerseniz tura aşağıdan dilerseniz yukardan 
başlayabiliyorsunuz. Bu sıcak havada aşağıdan başlayıp yokuş 
tırmanmak pek akıllıca değil, yolda onu yapanları da terlemiş ve 
yorgun biçimde görüyoruz.  
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Alfama sokaklarında 

 
Biz alanın hemen yanındaki merdivenlerden aşağı inerek Alfama 
turumuza başlıyoruz. Sokaklar daracık ve ayırımlarda yönlendirme 
okları yok, çünkü aşağı doğru her sokak, sonunda Fado Müzesi’nin21 
bulunduğu alana iniyor. Fotoğraf çeke çeke dar sokaklardan aşağı yol 
alıyoruz. Pencerelerde çamaşırlar, arada bir bağırarak komşularıyla 
konuşanlar ve küçük mahalle bakkalları. Biz de onlardan birinden 
bizdekinden daha da ucuza meyva alarak dinleniyoruz. Çoğu 
merdivenden oluşan bu sokaklara araba girmesi olanaksız, peki 
eşyalar nasıl taşınıyor, belirsiz. Buralı biri piyano alsa eve 
taşıtamayacak. Piyanonun burada ne işi var, onlar gitar çalıyor, bu 
yüzden mi acaba? 
 
Bir yandan da gözümüz “casa do fado” larda, yani akşam fado konseri 
olan küçük lokantalarda. Fado eskiden yazgı anlamını taşıyormuş, 
fadista diye de yazgısı bozuk sokak kadınlarına denirmiş. Oysa şimdi 
fado bir müzik türü, fadista da fado söyleyen sanatçı. 
 

                                                 
21 http://www.museudofado.pt/  
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Üstte: Fado Evi, Altta: Fado Konseri 

 
Biz oraya biraz erken gitmişiz herhalde casa do fado’lar kapalı, henüz 
açılmamışlar. Sonunda Fado Müzesi’ne gidip oradaki görevliye 
soruyoruz, nereye gidelim, diye. Bir fado evinin adını söylemeleri, 
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onun reklamını yapmaları yasakmış, bu nedenle ancak çevre 
konusunda bilgi verebiliyorlarmış, bu bilgi de bizim için yeterli oluyor. 
O alana en yakın fado evine giderek yemek ve içki fiyatlarını 
soruyoruz. Bu mekanın adı: Taverna D’El Rey22. “İsterseniz 15 
Avro’ya 2-3 kadeh içki veririm” diyor oradaki hanım, “isterseniz de 
mönüden yemek ısmarlarsınız”. Mönü ise doğal olarak çevredeki 
lokantaların fiyatlarının iki katı. Bu durumda yemeği otelde yiyerek 
buraya gelmek daha akıllıca olacak. Yalnız bu durumda bizi iç salona 
almayacaklar, kapının yanındaki bölmeyi bize ayıracaklar. Akşam 
orada fado dinlemeyi kararlaştırıyoruz. Görevimizi yaptık, 
araştırmamız tamam. Şimdi dinlenip görmediğimiz bir yerleri daha 
görmeliyiz. 
 
Dinlenmek ve yemek yemek için o alandaki ilk lokantada oturuyoruz: 
Patrono Restaurante, Mariscos. Yine balıklar kalamarlar donatıyor 
soframızı. Sürahide gelen kırmızı şarap portekizcede “vinho tinto de 
casa” olarak adlandırılıyor. Ayrıca “super bock” içenler de var doğal 
olarak.  
Yemek sonrası kısa bir yürüyüş ile Santa Apolonia garındaki metro 
istasyonuna giriyoruz. Oradan Rossio’ya giderek, eğik raylar üzerinde 
hareket eden bir yanı yüksek tramvay “Elevador da Gloria”23 ile Sao 
Pedro de Alcantara adlı yine Lizbon’u tepeden gören bir alana 
çıkıyoruz. 265 metrelik bir ray üzerinde giden bu ilginç tramvay 
1885’de kullanıma girmiş. Tramvayın üzerine yapılan karalamalar ise 
herhalde bilerek temizlenmemiş. Bizde olsa tramvayın üzerinde ya 
reklam olurdu ya da tramvay pırıl pırıl boyanmış olurdu. 
 
Miradouro’dan Lizbon’u izliyoruz. Burada tepeden görülen Lizbon 
çiniler üzerine de bir sanatçı tarafından işlenmiş, karşıdaki binaların 
nereleri olduğu resimde yazılı. 
 
Oradan yine tramvayla aşağıya iniyoruz bu kez Rossio’dan Santa 
Justa24 asansörüne bineceğiz. Bu asansör Eiffel’in yardımcılarından 
biri tarafından 1902’de yapılmış. İki koca asansör, çelik bir kulenin 
içinde inip çıkarak kentin altıyla üst mahallelerinden Carmo’yu 
birbirine bağlıyor. Hem asansörde hem de tramvayda metro biletleri 
geçerli, biletiniz yoksa daha fazla bir bedel ödüyorsunuz. Burada bir 
de arkeoloji müzesi var, kapısında sanatçılar sokak konserleri veriyor. 
Oradaki kafeteryada kahveler içiliyor, dinleniyoruz. 
 

                                                 
22 http://tavernadelrey.yolasite.com/  
23 http://www.top10portugal.com/elevador-gloria-lisbon  
24 http://www.golisbon.com/sight-seeing/santa-justa.html  
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Asansör ile aşağı iniyoruz bu kez araştıracağımız yer Portekiz’in ünlü 
vişne likörünün satıldığı küçük dükkan: A Ginjinha. Ginha adında da 
bir içki var, o da Obidos’ta ve Lizbon’da üretiliyor, ama bunların hepsi 
birbirine benziyor. Dükkanı buluyoruz, Figueira Alanı’nın hemen 
yanında. Dilerseniz çukulata kadehlerde dilerseniz cam kadehte 
satılıyor. Bir kadeh içerseniz sorun yok, ama seri halde birden fazla 
içerseniz kısa yoldan küfelik olabiliyorsunuz. Zaman zaman kapıda 
kuyruklar da oluşuyor. Ginjinha’nın üretiminde vişne, tarçın ve grappa 
kullanılıyormuş, oysa Nurdan aynı içkiyi rus votkasıyla yapıyor bence 
daha da güzel oluyor. 
 
Kafayı bulmadan oradan ayrılıyoruz, doğru otele gidiyoruz. Her akşam 
saat 8’deki akşam yemeğimiz bu akşamki özel izinle saat 7’de, oradan 
da fado dinlemeğe gidilecek. Arkadaşlarımızı 39 yıl önceden 
aklımızda kaldığı kadarıyla fado dinleme adabı konusunda 
bilgilendiriyoruz. Fado dinlerken, aynı Ruhi Su’yu dinler gibi, kimse 
konuşmaz, çatal bıçak tabak gürültüsü yapılmaz gibi kuralları 
sayıyoruz. 
 
Fado evleri büyük olmuyor, çünkü fadolar mikrofon kullanılmadan 
söyleniyor, gitarlar da elektro değil akustik. Müziği fado söyleyen 
sanatçı yönlendiriyor, yanında iki müzisyen ona eşlik ediyor, 
bunlardan biri Portekiz gitarı çalıyor, burada ona “gitar” deniyor. Gitar 
mandolin, buzuki karışımı bir telli çalgı, onu melodiyi çalan ve 
süslemeleri yapan sanatçı çalıyor. Bir de bizim gitar diye bildiğimiz 
çalgıya onlar “viola” diyorlar, melodinin arkasında yer alan ritimler bu 
çalgıyla tutuluyor. Fadoya bunlardan başka bir çalgıyla eşlik edilmiyor, 
davul, org, bas gitar falan kullanılmıyor. Fadolar mikrofonsuz ve 
oparlörsüz söylendiğinden daima küçük mekanlarda söylenmek 
zorunda.  
 
Sonunda bir hedefimiz daha gerçekleşiyor, Fado Evi’ndeyiz. 
Bazılarımız sahneyi görmüyorlar ama şikayetçi değiller. Biz yemek 
yemiş olduğumuzdan salt içki içeceğiz. Hizmet eden hanım ise 
uzakdoğulu birine benziyor. İç kısımlarda oturanlar masalarını 
donatmışlar. Saat 8:30 civarında iki müzisyen sahneye geliyor: 
Gitarda Costa Branco, violada (yani bize göre gitarda) José 
Carvalhinho. Portekiz’de fadolara geçmeden önce sözsüz bir bölüm 
yer alır, bizim peşrevleri andıran bu bölüme “guitarradas” denir. Açılışı 
kısa bir parçayla yapıyorlar. Arkasından 15-20 dakika sürecek ilk fado 
seansı başlıyor, sahneye Maria Jo Jo geliyor. Fado söylenirken tüm 
ışıklar söndürülüyor ya da karartılıyor, hizmet edenler ortada daha az 
gözüküyorlar (eskiden hiç gözükmezlerdi). Çektiğim video herhalde 
tüm çektiklerim arasında en kötüsü, çünkü tamamı karanlıkta çekildi. 
Maria alkışlarımızla kenara çekiliyor, 10 dakika ara, bu arada yemek 
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ve içki sunumları hızla yapılıyor. Arkadaşlarımızdan bazıları arada 
dışarı çıkıyorlar, biz onların sigara içmek için dışarı çıktıklarını 
düşünüyoruz, oysa onlar etrafta acıbadem likörü falan bulmuşlar, 
bizim adımıza içki keşifleri yapıyorlarmış. 39 yıl önce Fadolar 
söylenirken tam sessizlik olurdu zamanımızda bu kuralın tam 
uygulanmadığını, özellikle bardan buz kabındaki buzların bir 
gürültüyle alındığını, garsonların, sırasını bekleyen fadocuların kapı 
aralığında kendi aralarında konuştuklarını görüyoruz. Sahnaye gelen 
ikinci fadocu: Alvaro Alexandre. 15-20 dakika fado, yine ara. Bu kez 
biraz önce lokantada şarap sunumu yapanlardan biri sahneye 
gelmesin mi? Hem “garsonluk” hem de fadoculuk yapıyormuş. Bir fado 
seansı, bir ara, gece bu şekilde ilerliyor. Daha sonra sahneye, bu 
sanatçıları sunan usta fadocu Lucio Bamond geliyor. Saat 12’ye 
doğru yaklaşınca tüm sanatçılar en az birer kez sahneye çıkmış 
oluyorlar, bu kez ikinci turlar başlıyor. Biz de dinlediğimiz kadarıyla 
yetinip otelimizin yoluna koyuluyoruz. 

Şerife Ertaş: 

3. gün değişik bir tramvayla Alfama’ya tekrar gittik daracık ara 
sokaklardan minicik meydanlardan geçerek manzara seyrederek ve 
Fado mekanı arayarak meydana indik. Bu arada arkadaşların bazıları 
bit pazarına (orada hırsızlar pazarı diyorlar) gittiler. Meydanda minik 
salaş bir balıkçıda balık yedik. Meşhur sarı tramvayla Lizbon’un en 
dik yokuşundan Gloria tepesine çıktık. Bir de asansöre binelim deyip, 
epey sıra bekleyip asansörle tepedeki Alto semtine çıktık,  parkta 
seçimler için çalışan partililer, müzik yapan gruplar, kafelerde 
oturanlarla hoş bir ortam vardı. Yemek öncesi daha önce gördüğümüz 
el işi şallardan almak üzere Nurdan’la Portekiz’e özgü el işlerinin 
sergilendiği dükkana gittik ama ipek üzerine işlenmiş bu şalların ücreti 
bizim bütçemizi aştı alamadık.Akşam yemek sonrası Fado dinlemeye 
küçük bir mekana gittik, Aydın’ın bize daha önceden verdiği bilgilere 
göre bu mekanlarda önce yemek yenir yemek sonrası Fado dinlenir 
bu arada  çıt çıkmazmış, ekonomik  kaygılardan olsa gerek bu güzel 
gelenek biraz bozulmuş müzik sırasında da yemek servisi yapılıyor 
dinleyiciler ses yapmamaya çalışıyorlar ama genede dikkat dağılıyor. 
Fado ruhunun gereği mi yoksa onların tercihi mi idi bilemedim Fado 
söyleyen tüm sanatçılar siyahlar giyinmişti.  

Nurdan Ergil: 

Kaldığımız otel San Sebastiao metrosunda ve burası Lizbon’un hatırı 
sayılır güzel bir semti, hemen yakınımızda Gulbenkian sanat merkezi 
var. Arkadaşlarla fırsat bulup gezemediğimiz bu müzeyi onlar gittikten 
sonra gezdik, dünyanın her yerinden sanat eserleri heykel, eşya, 
resim, bol miktarda İznik Çinisi, ülkemizin değişik yörelerinden alınmış 



88 

halı ve kilim parçaları. Tarihi gömütlerden çıkarılmış kap kacak ve 
ziynet eşyalarını görmek mümkün. 
 
Lizbon şehri ilk burada kurulmuş, ilk gün rehberimiz söylemişti, evet 
Castelo de S. Jorge şehrin en yüksek tepesinde bir kale. İçinde 
müze, arkeolojik açık alan, kale, bahçeler ve kalede periskop var.  
 
Kaleden aşağı bir çok mavi çinili ev görüyoruz ama kırmızı sedir ağacı 
yok belki arka bahçelerindedir. Yine bu tepeden yavaş yavaş inerken 
sol tarafta Lizbon Katedrali görünüyor.  
 
Yine burada köşe binalardan birinde “Dekoratif Sanatlar Müzesi” yer 
alıyor. 
 
Alfama’yı yukarıdan gören Miradouro denilen bölgedeyiz, dinlenip 
resim çekmek için bir alan, nehri yukarıdan görüyoruz. Mira gözetleme 
yeri anlamına geliyormuş Douro ise Porto şehrinden geçen nehrin 
adıymış. Etrafta müzik yapan ve yaptıkları küçüklü büyüklü Lizbon 
manzara resimlerini satan insanlar. 
 
Aşağıda Alfama evlerinin çatıları, daracık sokaklar ve bütün görkemi 
ile karşımızda Tejo nehri. Nehrin öbür tarafı Lizbon değil, “Almada” 
deniliyor. Ayrı bir şehir Kadıköy’ümüzü de İstanbul’dan ayırmak 
istiyorlardı ya aman duymasınlar... 
 
Miradouro denilen bu yerin adı “Santa Luzia” dır burada sağ tarafta 
bir yapının ön tarafında balkon şeklinde yine gözetleme yeri vardır. 
Santa Luzia küçük kilisesi burada, kilisenin ön yüzü teras ayrı bir 
gözetleme yada seyir yeri. Yapının etrafında ise mavi mozaiklerle tarih 
sayfaları resmedilmiştir. Bunlara Azulejos denilen panel resimler var, 
birincisi Ticaret Meydanını 1755 depreminden önceki halini gösteriyor, 
diger resim ise 1147 yılında Sao Jorge Kalesi’ni haçlıların 
kuşatmasını gösteriyor.  Önce 28 e sonra 12 numaralı tramvaylarla 
gidilen Hırsızlar Pazarı “Feira de Ladra” Cumartesi ve Salı günleri 
kuruluyor, Cumartesi bazı arkadaşlar gidip gördüler çok da memnun 
kalmışlar. 
 
Bir gece Alfama’da Fado dinliyoruz, Aydın’nın Fado dinlenirken 
hepimize sakın kıpırdamayın diye tembihlediği Fado evinde tabak 
çatal sesleri ve yeni gelenler için pazarlık sohbetleri müziği altüst 
ediyor. Belki de yanlış bir yer seçtik ya da herşey gibi bu iş de ticarete 
dönüştüğünden aslını kaybetti. 
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Lizbon 5. Gün 
 

Plan > 27 Temmuz 2013 Cumartesi  
Gezi > 28 Temmuz 2013 Pazar 
Alentejo/Porto turu 
Akşam Fado  

Nurdan Ergil: 

Tur şirketinden kiraladığımız araba ile başka bir günde Evora ve 
Setubal şehirlerini görmeye gidiyoruz. Evora Fatima’dan sonra dinin 
en ağır bastığı şehri, burada neredeyse her eve bir kilise düşüyor, 
küçük ve turistik bir yer, havası kiliselerden dolayı mı yoksa girişte 
gezdirdikleri mezarlık olan kilisesinden dolayı mı bilmem çok soğuk 
geldi bana. 
 
Setubal güzel bir sahil kasabası, balıkçılıkla geçinirlermiş, keşke öğlen 
yemeği için burada mola verseydik. Setubal’den sonra yüksek bir 
tepeden geçiyoruz, Bu tepeden okyanusu seyrediyoruz ve resimler 
çekiyoruz, adı Arrabida. İki gün Lizbon dışına tren ve otobüsle 
yaptığımız yolculuklar ayrı bir renk katıyor gezimize, çevre şehirlerin 
tarihini, güzelliklerini görüyoruz. 

Aysel Sakarya: 

Erkenden kahvaltımızı yaptık.Çünkü rehberli bir minibüs bizi Evora'ya 
götürmek için gelecekti. Günlük gezmelerde kafasını gözünü yararak 
kullandığımız dil bilgisi doğal olarak rehberin anlatımını algılamaya 
yetmedi. Boğaz ağrısına rağmen şikayet etmeden İlknur bize çeviri 
yaptı yol boyunca. Giderken Vasco de Gama köprüsünden geçtik. 
Çok uzun bir köprüydü (kaç km unuttum!!) Mantar elde edilen ağaçlar 
ilginçti. 9 yılda bir kabukları soyuluyor, o kabuklar bildiğimiz şişe 
mantarı ya da mantar topuklu ayakkabı vb işlerde kullanılıyormuş.  
 
Evora küçük bir kasabaydı. Kemik kilisesi ilginçti. Kilisenin duvarları 
insan kemiklerinden yapılmıştı! Şehir meydanında da bir kilise vardı. 
Portekizliler koyu katolikmiş. Saramago'yu çoğu sevmiyor. İsa'ya göre 
İncil kitabını yazdıktan sonra yazar ülkesini terketmek zorunda kalmış! 
Öğle yemeğini orada yedik. Dönüşte farklı bir yoldan gittik, bir balıkçı 
kasabası olan Setubal'ı , bir inziva bölgesi olan Arrabiata dağını 
gördük. Fotoğraflar çektik. Son akşamımız olması nedeniyle akşam 
yemeğimizi biraz uzattık, sohbet ettik, şakalaştık gezi 
arkadaşlarımızla. 
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Şerife Ertaş: 

Lizbon’daki son günümüz, bugün Alen Tejo’ya gideceğiz. Sabah tur 
arabamız bizleri otelin önünden aldı Vasco de Gama köprüsünden 
geçip karşı kıyıya ulaştık, bu kıyıda ilk  olarak bizleri pek çok kuş 
türünün de yaşadığı sulak alan karşıladı hızlı geçmemize rağmen 
birçok leylek ve flamingo gördük Portekiz’lilerin burayı çok sevip 
koruduklarını öğrendik. Yol boyunca gördüğümüz küçük yerleşim 
birimleri Portekiz’in en fakir yerleri imiş. Mantar ağaçları ilginçti, 9 yılda 
bir hasat edilebilir ve dünyanın mantar ihtiyacının yarısını 
karşılıyorlarmış. Bu mantarlardan başta şişe tıpası olmak üzere pek 
çok şey yapılabiliyormuş. 
 
İlk durağımız Evora, Portekiz’in Vatikan’ı olarak adlandırılıyormuş bu 
küçücük kasabada 30 adet kilise varmış. Kemik kilisesi denilen 
kiliseye girdiğimizde adeta şok geçirdik salonlardan biri insan 
kafatasları, kemiklerinden yapılmış, Nurdan’cığım kapıdan içeri bile 
giremeden hemen geri kaçtı, bu kemikler bu yapıda kullanılmak üzere 
rahipler tarafından toplanmış  kapının girişinde de hepiniz bir gün 
buraya geleceksiniz yazıyormuş, korkunçtu... başka bir şey 
söyleyemiyorum...  
 
Sintra’yı hep bir masal şehri olarak anımsayacağım ama Evora benim 
için bir korku kenti olarak aklımda kalacak. İyi ki Evora’dan sonra 
küçük balıkçı şehri Setubal’ı  gördük, harika şirin mi şirin bir yer kısa 
mola sırasında Ayşegül bir balıkçı tezgahında tam 14 çeşit balık 
saymış öğle yemeği molasını  burada değil de Evora’da verdiği  için 
rehberimize bayağı içerledik.  
 
Dönüş yolu Arrabida Parkı (al-Habat) dağı üzerinden oldu bu dağda 
pek çok inziva yeri var, insanlar tek başlarına burada inzivaya 
çekilirlermiş. Dağda manzara müthiş pek çok resim çekildi. Lizbon’a 
dönüş bu sefer diğer köprüden oldu  bu kısımda gördüğümüz büyük 
İsa heykeli de Brezilya’dakinin benzeri imiş. Lizbon’daki son gecemiz 
dostlarla yemek sonrası uzun uzun sohbet edip bir sonraki kitap 
gezisini konuşmakla geçti, bakalım sonraki gezi nereye olacak???? 

Aydın Ergil: 

Aslında biz bu geziyi 27 Temmuz için planlamıştık, 28 Temmuz Pazar 
günü yapıyoruz. Kararımızın doğru olduğunu daha sonradan 
anlayacağız, çünkü Sintra ve Cascais Pazar günleri tıklım tıklım 
olurmuş. Alentejo ile Porto ayrı bölgedeler, bunlardan birini seçmek 
gerekiyordu. Biz de bize Lizbon turu yaptıran acentadan Alentejo 
bölgesine (özellikle Evora’ya) gitmek için öneri vermelerini istedik. Bizi 
otele getiren Andrea’nın kullandığı minibüs ile Lurdes adında başka 
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bir hanım rehberin görev aldığı bir tur düzenlediler. Burada amacımız 
Lizbon dışında ünlü bir kenti görmek ve o bölge konusunda fikir 
edinmekti. Tam kadro bu tura katılıyoruz. Sabah 9’da yola çıkıyoruz. 
Bu kez çeviri işini İlknur arkadaşımız üstleniyor. Avrupa’nın en uzun 
köprüsü olan ve Tejo nehrinin iki kıyısını bağlayan Vasco de Gama 
köprüsünden geçerek Lizbon’un güneyine doğru yol alıyoruz. 
Köprünün uzunluğu 17,5 km, 10 kilometresi nehir üzerinde yer alıyor. 
Köprü Expo 98 için ve Vasco de Gama’nın Hindistan’dan dönüşünün 
500. yılını kutlamak için yapılmış. Rehberimiz önce bu bölgede 
yaşayan tarım işçileri konusunda bilgiler veriyor. Bölgedeki en önemli 
uğraşın şarapçılık olduğunu anlatıyor. İspanyol savaşlarında 
Portekiz’lilerin hiç muharebe yitirmediklerini dile getiriyoe. Minibüsün 
penceresinden sağa sola bakarken ağaçların üzerine 0 ile 9 arasında 
rakamların yazılı olduğunu görüyoruz. Dünyadaki tüm şişe mantarları 
yapmaya yarayan mantarların yüzde ellisi Portekiz’de üretiliyormuş. 
Buradaki “mantar ağaçları” her dokuz yılda bir mantar olarak kullanılan 
kabuklarını yenilerlermiş, bu rakamlar ağaçların mantar tabakalarının 
kaldırıldığı yılın son hanelerini simgelerlermiş. Bu şekilde her ağacın 
mantarı zamanında traşlanırmış. Gerçekten ağaçların gövdeleri hep 
traşlanmış haldeydi. 
 

 
Evora, arkada Santo Antao Kilisesi 
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Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuk sonrası Evora’dayız25. Öncelikle 
tuvalet gereksinimlerimizi gidermek için kentin girişindeki bir taş 
binaya giriyoruz. Kadın ve erkek tuvaletleri ayrı, erkek tuvaletine 
girdiğimde ne göreyim, hela alaturka. Portekiz’de alaturka hela 
göreceğim hiç aklıma gelmezdi, buna şaştığımı söylediğimde rehber 
de hayret ediyor, ama görmek de istemiyor. 

 
Setubal’de balıkçı tekneleri 
 
Evora Unesco tarafından koruma altına alınmış olan anıt kentlerden 
biri. Aynı benim 39 yıl önce ziyaret ettiğim gibi, her yeri aynı, yıkılıp da 
yeniden yapılan hiçbir yapı yok. Benim Evora ile özleşteştirdiğim 
Santo Antao Kilisesi ise onlar için ikinci plandaymış.  Öncelikle 
“kemikli kilise” diyebileceğim, içi “insanlara ibret olsun, herkes ölüm 
korkusundan titresin” diye insan kemikleriyle donanmış. Her taraf ya 
kafatasları, ya da uyluk kemikleriyle dolu bir kiliseye giriyoruz. Bunu 
önceden tahmin edemediğimizden buraya girmeme gibi bir seçim 
hakkını kullanamıyoruz. Oradan çıkınca yine bembeyaz birkaç katlı 
evlerle dolu sokaklardan geçiyoruz. Evlerin duvarları beyaz, ancak 
pencerelerin kenarları sarı boyalı. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor, 
bu renk seçiminin iki nedenden olabileceği sanılıyor, biri sineklerin sarı 
rengi sevdikleri, oradan içeri girmek yerine sarıda kaldıkları, ikincisi de 
şeytanın evlere girmesinin önlenmesi. Bizim evlerde bu sarı boya 

                                                 
25 http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89vora  
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olmadığından evlerimize sinek de giriyor, eh herhalde şeytan da 
giriyordur… 
 
Evora’nın en büyük kilisesini görmeye geliyor sıra, bir de bakıyoruz 
ziyaret paralı, Paris’de ve Lizbon’da dünyanın en ünlü kiliselerini 
parasız gezdikten sonra burada para ile kilise gezmeyi toplu halde 
reddediyoruz, rehber buna şaşıyor. 
 
Evora’nın merkezindeki Giraldo alanında bulunan beyaz duvarlı 
Santo Antao Kilisesi’ni görmeye geliyor sıra, kilise ne yazık ki 
onarımda, içeri giremiyoruz. Bizim arkadaşlar bu alandaki 
kafeteryalara oturmuşlar keyif yapıyorlar, diğerleri de mantardan 
yapılmış şapka, ayakkabı, cüzdan, kart postal satan dükkanlarda alış 
veriş yapıyorlar. Yemekleri o alandaki lokantalarda yiyoruz. Artık 
biliyorsunuz, ben yine sardalya yiyorum. Kararlaştırdığımız saatte 
merkezdeki alanda buluşuyoruz. Dönüş yolculuğumuz başlıyor.  
 
Dönüşümüzü başka bir güzergahtan yapıyoruz, yolumuzun üzerinde 
Setubal ve Arrabida Ulusal Parkı26 var. 
 
Lizbon’a yaklaşırken, okyanus sahilinde güzel bir kentin daha içinden 
geçiyoruz: Setubal. Burası da balıklarıyla ve balık lokantalarıyla ünlü, 
yine minibüsümüz duruyor, fotoğraf çekiyoruz. Keşke zamanımız 
olsaydı da orada bir akşam yemeği yiyebilseydik. 
 
Daha sonra ağaçlıklı yemyeşil bir ortama dalıyoruz. Herkes oturma 
alanlarında piknikte, bir ara bayağı yükseklere tırmanıyoruz. Manzara 
harika, otobüsümüz uygun bir yerde duruyor, hep birlikte fotoğraf 
çektiriyoruz. Baha beyin ricası ufuk çizgisini çekmemiz, onun için ayrı 
fotoğraflar çekiyoruz.  
 
Kısa bir yolculuk sonrası bir bakıyoruz sağımızda devasa taban 
üzerinde bulunan dev İsa yontusu. Diktatörlük, İkinci Dünya 
Savaşı’na girmemiş olmanın bedelini ödemek, Tanrı’ya şükretmek için 
bu koca yontuyu yaptırmış. Hemen ardından da karşımızda Lizbon’un 
İstanbul’a benzeyen başka bir mekanı duruyor, asma 25 Nisan 
Köprüsü27. Kendimizi İstanbul Boğazı’nda gibi duyumsayarak 
köprüden geçiyoruz. 
 
Lizbon tarafına geçtiğimizde tam karşımızda Lizbon’da su dağıtımı 
için yüzlerce yıl önce yapılmış su kemerleri. İşte Lizbon’un İstanbul ile 
kerdeşliğini simgeleyen bir mekan daha. 

                                                 
26 http://www.visitar-lisbon.com/lisbon/places/portinho-da-arrabida.html  
27 http://www.visitar-lisbon.com/lisbon/places/ponte-abril.html  
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Biraz yorgunluk, biraz keyif, sonunda otelimizdeyiz. Tam dışarı 
çıkacağız kapıda “gerçek” Antonio bana yaklaşıp kendini tanıtmasın 
mı? Bu kez daha önlemliyim, sarılıp öpmüyorum, onlarla buluşma 
zamanını ve yerini kararlaştırıyorum yalnızca. 
 
Çevredeki bakkallarda, alkollü içecekleri gümrüksüz mağazalardan 
daha da ucuza satıldığını görüyoruz. Lizbon’dan dönüşte, içki almak 
için bakkallara uğramak yeterli, ünlü markalardan bir şişe iskoç viskisi 
10,5 Avro, şaraplar da 1 Avro’dan başlıyor. Su da neredeyse şarap 
fiyatına. 

* * *
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Yuvaya Dönüş 

>29 Temmuz 2013 Pazartesi 
Otelden havaalanına transfer 
14:50 Lizbon’dan TK 1760 uçağı ile İstanbul’a hareket. Varış: 21:25 

Aysel Sakarya: 

Kahvaltı sonrası odaları boşalttık, Melahat'te keyif kahvesi içtik. Tur 
şirketinin minibüsü havaalanına götürdü bizi. Saat 14.50 THY uçağına 
bindik ve Lizbon'a veda ettik. 
 
Lizbon'da iken konuşulan bir konuyu yazmayı unutmuşum: Gelecek 
yıl da bir kitabın peşine takılarak bir ülkeyi ya da şehri görmek 
istiyoruz. Kitap-yazar-şehir önerilerimizi düşünelim bakalım... 

Şerife Ertaş: 

Kahvaltı sonrası Aydın ve Nurdan’ı çocukları ile tatile devam etmek 
üzere Lizbon’da bırakıp artık bizim tur şoförümüz olan Andrea ile 
havaalanına gittik THY bankosunda bu sefer de öğrenci değişimi ile 
staj için buraya gelen üç Türk öğrenci karşıladı bütün işlemlerimize 
yardımcı olup onlar bize iyi yolculuklar, biz de onlara başarılar dileyip 
İstanbul’a doğru yola çıktık. Güzel bir uçuş sonrası her yerden daha 
güzel yurdumuza kavuştuk.  
 

Nurdan Ergil: 

Sonunda ayrılık günü geliyor 29 Temmuz arkadaşları yolcu ediyoruz. 
Aydın’da ve bende bir burukluk ve sessizlik başlıyor, akşamı zor 
ediyoruz akşam saatlerinde kızımız Aslı’yı karşılamaya havaalanına 
giderken yine heyecanlıyız. Sonra 1 hafta daha kaldığımız Lizbon’dan 
ayrılırken çok gezen mi çok okuyan mı? Sorusuna “İKİSİ DE” diye 
yanıt veriyorum kafamda.  
 
Yediğin içtiğin sana kalsın gezip gördüklerini anlat demişler benimki 
de öyle oldu. 
 
Ekin Yazın Dostları’nın bir sonraki Kültür ve Kitap buluşmasına kadar 
hoşcakalın...  

Aydın Ergil: 

Son kahvaltı, toparlanma, çevredeki bakkallardan son alışverişler 
sonrasında saat 12’de genç hanım şoförümüz Andrea otelin 
kapısında bizi bekliyor. Nurdan’la ben Lizbon’da dokuz gün daha 
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kalmayı sürdüreceğiz, ama grup Lizbon’a veda ediyor, arkalarında 
unutulmaz bir gezi ve anılar bırakarak.  
 
Bu gezi herhalde yapılabileceklerin en zoruydu. Herbiri birbirinden 
değerli Ekin Yazın Dostları’nın anlayışları, sevgileri, saygıları, 
güleryüzleri, kararlara katkıları ve disiplinleri bu hayalimizin bir aksilik 
olmadan gerçekleşmesini sağladı. Eğer başka yurtdışı gezilerimiz 
olursa bilelim ki Paris Lizbon deneyimimiz bizim için en büyük kaynak 
olacak. Ben bu gezide çok şey öğrendim, arkadaşlarımla birlikte 
olmaktan büyük keyif aldım. 
 
 


