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Na šestnajstdnevno potovanje smo se odpravili 20. junija 2008. 
  

 
 
GEOGRAFSKI POLOŽAJ IN NARAVNE 
ZNAČILNOSTI 
Turčija leži na dveh kontinentih, v Evropi in Aziji. Azij- 
ski del Turčije obsega 755.000 km2 ali 97 % skupne po- 
vršine, ki znaša 783.562 km2, v Evropi pa je preostali 3-
odstotni del.  
Azijski del obsega polotok Mala Azija in del Armen- 
skega višavja, v Evropi, na jugovzhodu Balkanskega 
polotoka, pa Trakijo. Azijski del ločita od Evrope 
Bospor in Dardanele, ki skupaj z Marmarskim morjem 
predstavljata povezavo med Črnim in Sredozemskim 
morjem. 
Geografski položaj Turčije določa tudi podnebje. Obal- 
ne  regije  Egejskega  in  Sredozemskega  morja  imajo 
milo podnebje, ki ga določajo vroča in suha poletja ter 

 
 

mile in vlažne zime, obalne regije Črnega morja pa 

imajo milo oceansko podnebje s toplimi in vlažnimi po- 

letji ter hladnimi in vlažnimi zimami. Podnebne razme- 

re so v preostalem delu Turčije precej drugačne, saj 

gorovja blizu obale preprečujejo, da bi sredozemski 

podnebni vpliv prodrl v njeno notranjost. Zato ima 

Anatolija celinsko podnebje z zelo ostro razlikujočimi 

se letnimi časi: poleti vročino in pozimi zelo oster 

mraz, ko temperature padejo do –30 ºC, ponekod celo 

do –40 ºC, sneg pa tam obleži za najmanj štiri mesece 

na leto.  

 
DRŽAVNA UREDITEV 
Turčija je bila 29. oktobra 1923 razglašena za parla- 



 

 

 

mentarno republiko, medtem ko je bilo Osmansko ce- 
sarstvo,  ki  je  vladalo  od leta 1299  do leta 1923, torej 
624 let, de facto ukinjeno 1. novembra 1922. 

 

OSNOVNI DEMOGRAFSKI PODATKI 
Najpomembnejše gospodarsko mesto v Turčiji je   Is- 

tanbul, upravnopolitično pa Ankara. V Istanbulu je leta 

2012 živelo 13,854.740 prebivalcev, po oceni s konca 

leta 2014 pa 14,030.000, kar je 175.260 prebivalcev več 

kot dve leti prej. V Ankari, glavnem mestu Turčije, je 

po oceni iz leta 2014 živelo 4,528.000 prebivalcev. Na 

podlagi teh podatkov je v Istanbulu in Ankari leta 2013 

živela skoraj četrtina (24,77 %) od celotnega turškega   

prebivalstva, ki je po oceni iz leta 2013 štelo 74,930.000 

prebivalcev.  

 

GOSPODARSTVO IN TURIZEM 
Turško gospodarstvo je poleg industrije (28 %) in kme- 

tijstva (8 %) najbolj odvisno od turizma, saj storitve v 

njem zavzemajo visokih 64 % bruto domačega pro- 

izvoda. 

Turizem kot vodilna storitvena dejavnost predstavlja 4 

% bruto domačega proizvoda. Leta 2013 je letovalo in 

potovalo po Turčiji več kot 32,9 milijona turistov, kar je  

3,5 % več kot leto poprej. Največ, okoli 80 % turistov, 

je Evropejcev, med katerimi prevladujejo Nemci. Sicer 

pa je turizem eden izmed ključnih virov deviz za turško 

gospodarstvo.  
Turčija je v letu 2013 ustvarila 822,1 milijarde USD 
bruto domačega proizvoda, na prebivalca pa 10.971,66 
USD. 

 
ODPRAVIMO SE NA POT 
Z brniškega letališča smo proti Istanbulu odleteli deset 
minut čez polnoč. Let je bil miren, prek Bosporske oži- 
ne pa veličasten, a ker je bila noč, smo skozi okna leta- 
la videli samo osvetljene ladje ter ob obali ulice in 
stavbe. Tako kot mesto je tudi Bosporska ožina zna-
memenitost že sama po sebi, saj so ob njenem bregu 
številne znamenitosti, predvsem verske. Istanbul nam- 
reč premore kar 3500 mošej. 
Ker je bil let kratek, trajal je eno uro in petinštirideset 
minut, smo v Istanbulu, v nam že znanem hotelu Os- 
per, ujeli tudi malo spanja – kdor spi hitro, ima dve uri 
spanja dovolj.  
Istanbul, kamor smo prispeli nekaj pred drugo uro 
zjutraj, je izredno zanimivo mesto in je vredno ogleda, 
saj deluje turistično in sproščeno. Sicer pa je Istanbul 
edino mesto na svetu, ki z ločitvijo Bosporske ožine 
(dolge 30 km in na najožjem delu široke 660 m) leži na 
dveh celinah, v Evropi in Aziji. 
Naslednji dan smo se najprej odpravili na hipodrom. 
Območje hipodroma se sedaj imenuje Sultanahmed 

(Trg sultana Ahmeda) in je skrbno vzdrževano. Nek- 
danje tekmovalne proge, na katerih so Rimljani in Bi- 
zantinci tekmovali s konjskimi vpregami, so tlakovane, 
čeprav so v resnici okoli 2 m pod sedanjo površino, kar 
dokazuje, da so preživeli spomeniki na tekmovalni pro- 
gi, obelisk in kačji steber v kakšna 2 m globokih jamah. 
Obelisk je bil v Carigrad (danes Istanbul) pripeljan iz 
Egipta leta 390, to je pod vladavino vzhodnorimskega 
cesarja Teodozija. Prvotno je obelisk stal pred tem- 
pljem Amona (posvečen egipčanskemu bogu Amonu) 
v Egiptu. Ob postavitvi na Teodozijev hipodrom je bil 
obelisk visok 29 m in težak 380 t; ker se spodnja 
polovica obeliska ni ohranila, je danes visok 20 m. Je 
monolit iz rdečega granita, na njem pa je napis v hi- 
eroglifih, ki slavi Tutmozisa III. Kačji steber je bil pri- 
peljan iz grškega mesta Delfi. Na stebru so bile tri 
zvijajoče se bronaste kače z glavami, ulite v petem 
stoletju pred našim štetjem iz ščitov padlih perzijskih 
vojakov – v zahvalo za zmago Grkov nad Perzijci v bitki 
pri Plateji leta 479 pred našim štetjem. Ker je kačje gla- 
ve okoli leta 1700 z mečem odsekal pijan poljski diplo- 
mat, je višina današnjega stebra 5,3 m. Dele glav so 
kasneje našli in so danes razstavljene v istanbulskem 

Podstavek obeliska na Trgu sultana Ahmeda v Istanbulu 

Kačji steber, sedaj brez glave, je bil pripeljan iz grškega mesta 
Delfi v 5. stol. pr. n. št. 



 

 

 

arheološkem muzeju. Sicer pa so Konstantin Veliki 
(272–337) in njegovi nasledniki želeli čim bolj dvigniti 
ugled svoje prestolnice, Carigrada, tudi tako, da so hi- 
podrom okrasili z umetninami s celega cesarstva. Da- 
nes je še vedno večina hipodroma zakopana pod lepo 
urejenim parkom.  
Po ogledu hipodroma smo se napotili do Modre moše- 
je, poimenovane tudi Mošeja sultana Ahmeda. Mošejo 
je dal leta 1609 zgraditi sultan Ahmed I., dokončana pa 
je bila leta 1816, eno leto pred sultanovo smrtjo. Ob 
mošeji je šest minaretov, medtem ko je ime dobila po 
več kot 20.000 ročno izdelanih modrih ploščicah, ki  
krasijo njeno notranjost. Našo pozornost so pritegnili 
tudi lepo dodelana vitražna okna in verzi iz Korana.   
S posebnim zanimanjem smo vstopili v Hagijo Sofijo, 
cerkev božje modrosti, ki stoji ob lepem, tržno ureje- 
nem parku nasproti Modre mošeje. Je četrta največja 
cerkev na svetu, ki je bila leta 1935, to je po prihodu 
Kemala Atatürka na oblast, preurejena v muzej – obi- 
skovalce navdušuje z zlatimi bizantinskimi mozaiki in 
marmornatimi stebri. Cerkev so začeli graditi za časa 
cesarja Justinijana I., natančneje leta 532, dokončali pa 
so jo po petih letih. V njej je potekalo bogoslužje, pra- 
znovanje verskih praznikov in kronanje vzhodnorim- 

skih cesarjev. Cerkev je bila najbolj poškodovana v ča- 
su križarskih vojn, to je v trinajstem stoletju. Po padcu 
Carigrada leta 1453 je sultan Mehmed II. cerkev preu- 
redil v mošejo. Turki ob zavzetju notranjosti cerkve ni- 
so uničevali, mozaike so le prekrili z beljenjem, zato jih 
po odstranitvi barve lahko občudujemo še danes. Tudi 
za nepoznavalce sta arhitektura in estetika veličastni. 
Sicer pa je po osmanski osvojitvi vzhodnorimskega ce- 
sarstva Hagija Sofija postala najpomembnejša mošeja 
v Osmanskem cesarstvu. Velja za eno izmed najlepših 
zgradb na svetu, zato je tudi na seznamu Unesca.  
Po ogledu Hagije Sofije smo se odpravili še na krajši 
sprehod po parku za cerkvenim obzidjem, kjer smo 
pod visokimi drevesi in v hladu sence srečevali doma- 
čine različnega spola in starosti. Zlasti med mladimi,  
tudi pri dekletih, smo opazili precej svobodne volje, 
kar je pričalo o tem, da jih dogmatika muslimanske ve- 
re tu ne obvezuje preveč. 
Med potjo do hotela Osper smo si ogledali podzemno 

palačo Yerebatan Saray (potopljeno palačo), kar je ime 
za veličastno podzemno vodno cisterno v bližini Hagije 
Sofije. Podzemno palačo so v šestem stoletju zgradili 
Bizantinci. Krasi jo 336 stebrov, meri 70 m x 140 m, 
zadrži pa lahko 80.000 m³ vode. Ker je cisterna osvet- 
ljena, smo v vodi lahko opazovali plavajoče ribe. Ker 
naslednji dan nismo imeli skupnega programa, smo se 
razkropili po mestu. A preden sva se z Angelco iz ho- 
tela napotila proti tržnici, naju je premamil prijetno 
dišeč vonj sveže pečenega belega kruha v bližnji pe- 
karni. Ob vstopu v pekarno sva se takoj znašla pred 
prodajnim pultom blizu odprte krušne peči, iz katere je 
pek ravno jemal kruh. Z veseljem sva kupila štruco kru- 
ha, ki sva ga zatem še toplega jedla vse do znamenite 
tržnice Kapali čaršija. Tržnica se razprostira na 47.000 
m2 in je ena izmed največjih na svetu. Po Kapali čaršiji, 
ki premore kar 4000 trgovinic, se človek lahko sprehaja 
ure in ure, ne da bi videl beli dan.  

Modro mošejo je dal leta 1609 zgraditi sultan Ahmed I 

Podzemna palača Yerebatan Saray je ime za veličastno 
podzemno vodno cisterno v Istanbulu 

Hagijo Sofijo, cerkev božje modrosti, je dal leta 1935 Kemala 
Ataturk preurediti v muzej 



 

 

 

Ker je na tržnici azijski vpliv večji od evropskega, je v 
ospredju umetnost barantanja. Po dobri uri ogleda, ne 
da bi kaj kupila in s kom barantala, sva se z Angelco 
napotila proti mostu, ki prečka ožino Bosporja. S čvr- 
sto grajenega betonskega mostu sva opazovala ladje, 
na mostu pa ribiče, ki so z namakanjem trnkov v vodi 
poskušali srečo.  
Med vrnitvijo v osrednji del mesta sva si z Angelco pri- 
voščila sladko baklavo, ki jo Turki znajo narediti zelo 
okusno; sicer pa so pravi mojstri za sladkarije. V mestu 
sva si nekaj ur zatem ob pitju turškega piva privoščila 
tudi čevapčiče. O tem, kako so prosti dan v Istanbulu 
preživeli ostali sopotniki, nisva veliko izvedela, vedela 
pa sva, da sva ga midva odlično. 
Naslednji dan smo si v Istanbulu v tipični samopo- 
strežni restavraciji privoščili zgodnje kosilo, nakar smo 
se z avtobusom odpeljali prek Bosporja iz Evrope v 
Azijo, do mesta Afyon (Afyonkarahisar). Med vožnjo 
smo si ogledovali istanbulski del vzhodnega mesta, 

kjer je opazna gradbena evforija, torej bloki, bloki in še 
enkrat bloki, sicer pa pravijo: v vzhodnem, azijskem  
delu Istanbula Turki stanujejo, v vzhodnem, evrop- 
skem delu pa delajo. Od tu dalje smo se vozili po dokaj 
zeleni Anatolski planoti – skozi vasi in mesta. Med po- 
tjo smo v avtobusu tudi malo zadremali, se za krajši 
čas ustavili pred restavracijo ob cesti, kjer smo se okre- 
pčali z njihovimi tipičnimi (dobrimi) podolgovatimi 
picami. Po dolgih urah vožnje smo v Afyon prispeli po- 
zno zvečer in se namestili v udobnem hotelu.   
Afyon, v katerem je leta 2012 živelo 186.991 prebival- 
cev, je tradicionalno turško mesto s citadelo, ki se na-
haja na okoli 200 m visokem in zelo strmem skalna- 
tem hribu (monolitu). Do citadele smo se povzpeli tudi 
mi, nakar nas je popolnoma prevzel prečudovit razgled 
na stari in novi del mesta ter okolico, kjer gojijo mak. 
Zato je mesto tudi poimenovano Afyan – opij. Spre- 

hodili smo se še po ulici, kjer na sejmu prodajajo vse 
mogoče reči. Privoščili smo si sladke češnje, mini para- 
dižnike in marelice, ki jim tamkajšnja klima zelo utre- 
za. Opravili smo tudi pešpot ob spodnjem robu 200 m 
visokega strmega hriba s citadelo (utrjenim gradom) 
do mošeje, blizu katere smo si privoščili okrepčilen čaj.  
Naslednji dan smo iz Afyona odpotovali v Pamukkale 
(bombažni grad). To ime so dobile zaradi snežno bele 
barve pobočja, kjer termalna voda, bogata s kalcijevim 
bikarbonatom, s sigo ustvarja čudovite bele bazenčke 
v terasah od višine 160 m navzdol, nastali pa so ob 
potresih oziroma s tektonskim premikanjem tal reke 
Menderes. Zaradi teh lastnosti in videza so Pamukkale 
biser Turčije, znane po celem svetu. Leta 1988 so prišle 
na seznam in pod zaščito Unesca kot izjemno pomem- 
bna svetovna dediščina.  
Že od nekdaj so se v toplih termalnih vodah zdravili   
Frigijci, Grki in Rimljani. Sicer pa legenda pravi: dovolj 
je deset minut kopanja v tej vodi, da se človek pomladi 
za pet let. V bazene, v katerih se ljudje kopajo že tisoč- 

Pogled od citadele, na okoli 200 m visokem in zelo strmem 
skalnatem  monolitu, na osrednji del mesta Afyon 

Pamukkale pomeni v prevodu bombažni grad. Ime pa je dobil 
od belih bazenčkov v terasah od višine 160 m navzdol 

Ob sončnem zahodu je lepota »bombažnega gradu« Andreja 
povsem osvojila 



 

 

 

letja, je prepovedano vstopiti s čevlji, da se ne umažejo 
ali morebiti poškodujejo. Po topli termalni vodi smo  
hodili bosi, večinoma mimo bolj ali manj suhih bazen- 
čkov, ne pa tudi navzdol po ogledu nekropole Hiera- 
polis zaradi hitro tekoče vode. Sicer pa je bilo ob na- 
šem prihodu v Pamukkale sušno obdobje, zato je bilo v 
bazenčkih, postrojenih po pobočju navzdol, le za vzo- 
rec vode. To je bilo v popolnem nasprotju s slikami na- 
ših predhodnikov.  
Več vode je bilo v zgornjem delu Pamukkal, blizu antič- 
nega mesta Hierapolis iz drugega stoletja pred našim 
štetjem. Pred ogledom ostankov tega mesta smo ne-
kateri tu tudi zaplavali. Ker smo bili v vodi več kot de- 
set minut, bi se morali pomladiti najmanj za pet let – 
tega nismo izkusili, smo se pa dobro počutili.    
Hierapolis je največje mrtvo mesto na anatolskih tleh. 
Po zapiskih so tu leta 80 mučili apostola Filipa. Raz- 
valine spominjajo na mogočnost pokopališča in mesta 
z zdravilnimi vrelci in kopališči za bogate bolnike v 
antiki. Mesto je cvetelo v drugem in tretjem stoletju, v 
šestem stoletju pa je bil tu škofovski sedež. 

Tudi območno  mesto  Pamukale  je prijetno in turistič- 
no razgibano, lokali s pestro ponudbo pa dajejo pridih 
dopustniškega razpoloženja. Nekaj sta dodala k spro- 
ščenemu večeru tudi dobro turško pivo in kajenje 
vodne pipe, za kar pa so se odločili le nekateri izmed 
nas.  
Ker so za naslednje jutro napovedovali vroč dan, smo 
že slutili vročino v antičnem mestu Efez. Efez je najlep- 
še in najbolj ohranjeno rimsko mesto v Anatoliji, kate- 
rega zgodovina sega v prvo tisočletje pred našim štet- 
jem, svojo slavo pa je doživel za časa Rimljanov v ob- 
dobju 130–330 pred našim štetjem. V mestu, ki je da- 
nes v razvalinah, je živelo okrog 250.000 prebivalcev, 
medtem ko je veliko gledališče v njem sprejelo tudi do 
200.000 gledalcev. Efez se je ponašal s tretjo največjo 
knjižnico na svetu. V njem je pridigal tudi sv. Pavel, le- 
ta 431 pa se je odvijal tretji ekumenski koncil, na kate- 
rem so razpravljali o Jezusovi naravi in statusu device 
Marije kot Božje matere. Struktura mesta je še dobro 

vidna, a zaradi opoldanske vročine in izredno velikega 
števila turistov je antika izgubljala blišč. 
Visoko na griču, ki je nekaj kilometrov oddaljen od 
Efeza, smo obiskali hišo Device Marije (Meryemana), 
kjer naj bi Marija, Jezusova mati, preživela zadnja leta 
svojega življenja. Hišo je v devetnajstem stoletju odkril 
izmirski duhovnik po zapisih invalidne nemške nune 
Catherine Emmerich, ki ni nikoli zapustila Nemčije. 
Hiša je sedaj spremenjena v kapelico, h kateri prihajajo 
romarji s ce- lega sveta. Okrog nje je lepo urejen park z 
nekaj trgo-vinicami s spominki.  
Nadaljnja pot nas je vodila v najlepše ohranjeno grško 
mesto Priene. Bilo je eno izmed manjših jonskih mest, 
ki je imelo pomembno vlogo v zgodovini zaradi bliž- 
njega Pozejdonovega templja na gori Mikale. Sicer pa 
se je antično mesto Priene nahajalo v izjemno lepem 
naravnem okolju, visoko nad reko Meander. 

Razvaline antičnega mesta Hierapolis iz 2. stol. pr. n. št. 

Angelca in Andrej ob lističih želja pri hiši Device Marije, kjer naj 
bi Marija, Jezusova mati, preživela zadnja leta svojega življenja 

Efez je najlepše in najbolj ohranjeno rimsko mesto v Anatoliji, 
katerega zgodovina sega v prvo tisočletje pr. n. št 



 

 

 

Ko je bilo mesto Priene požgano, so mesto preselili 
oziroma zgradili na drugi lokaciji, h gradnji pa je denar 
prispeval tudi Aleksander Veliki (356–323 pr. n. št.), ki 
je mesto tudi obiskal.  
Počasen propad mesta Priene se je začel, ko je reka 
Meander s svojimi naplavinami odtrgala mesto od 
morja. Sicer pa razvaline tega mesta še danes pričajo o 
njegovi veličini. Med razvalinami smo si ogledali lepo 
ohranjen parlament (Bouleterion), mestno hišo (Pryto- 
neion), gledališče in Atenin tempelj. 
Na poti proti Dalyanu smo si ogledali ostanke templja 
Didyma, najbolj znanega Apolonovega preročišča iz 
prvega tisočletja pred našim štetjem. Tempelj ni bil ni- 
koli dokončan. Od tu naprej smo nekaj časa sledili tle- 
čim oljkam in gašenju požara s helikopterji.    
Sicer pa so nas oljčni nasadi spremljali do manjšega 
letoviškega mesta Dalyan, ki leži ob ustju reke Dalyan, 
ki se izliva v Sredozemsko morje. To območje je poz- 

nano po plaži Iztuzu, kjer domujejo želve velikanke 
(vrste kareta). Prehranjujejo se z morskimi živalmi raz- 
ličnih vrst in tudi z nekaterimi rastlinami. Na mivkasti 
plaži odložijo na dve leti ali celo redkeje po pet legel s 
približno stotimi jajci. Znana je tudi skalna pečina z 
vklesanimi likijsko-karijskimi grobnicami. Da bi si plažo 
Iztuzu ogledali pobliže, smo se do nje popeljali z ladji- 
co, a na kraj, kjer so morebiti bila zakopana želvja jaj- 
ca, se nismo odpravili. Privoščili pa smo si blatno ko- 
pel, nakar smo večer preživeli ob bližnjem jezeru.  
Naslednji dan smo si ogledali naselje duhov, iz katere- 
ga se je moralo leta 1923 izseliti okrog 20.000 Grkov. 
Kakšno gorje zmore nespametna politika. S tega zapu- 
ščenega kraja je čudovit pogled na Sredozemsko mor- 
je. 
Seveda pa brez kopanja ni šlo, zato smo se ustavili ob 
najlepši plaži Oludeniz. Ne samo kopanje, tudi sotes- 
kanje nas je navdušilo. Po tem doživetju smo se napo- 

tili do kanjona Saklikent (skrito mesto). Kanjon je dolg 
16 km in globok 300 m ter je eden izmed najglobljih na 
svetu, skozi katerega teče voda že tisočletja. Ker nivo 
vode v zimskih mesecih naraste, lahko obiskovalci  
vstopijo v kanjon le v poletnih mesecih. V aprilu, ko se 
večina snega v gorovju Taurus stali, je prehodnega 4 
km kanjona. 
Ker je po dnu soteske tekla hladna in hitro tekoča vo- 
da, vanjo iz naše skupine niso vstopili vsi, vstopili pa 
smo, obuti v oprijete plastične copate, moja malen- 
kost, Maja, Angelca in Andrej, ki je od vseh najgloblje 
vstopil v kanjon. Ob vrnitvi nam je povedal, kako lepa 
in zanimiva, hkrati pa adrenalinska je v nadaljevanju ta 
soteska. Bilo je veliko čofotanja in veselja, a ob izhodu 
smo se zaradi toplega sonca hitro posušili. Izvedeli 
smo, da kanjon Saklikent v letu dni obišče 200.000–
300.000 ljudi, predvsem Turkov.    
Uživali smo tudi v obmorskem mestu Kaş, ki sicer leži 
na hribu, a smo našli pod njim prostor v lepem zalivu s 
prijetno hladno vodo. Poležavali smo na ležalnikih, pili 

V sprejemnem prostoru trgovine usnjarskih izdelkov sem na 
povabilo tamkajšnje manakenke z veseljem zaplesal 

V hladni in hitro tekoči vodi sta se poleg mene v okoli 300 m 
visoki soteski namočila tudi Angelca in Andrej 

Po prijetnih doživetjih tega dne je meni, Angelci, hčerki Maji in 
zetu Andreju, okusna hrana zelo teknila 



 

 

 

sokove in si privoščili izdatnejše kosilo. Popoldne smo 
se prestavili na peščeno plažo, od Kaşa oddaljeno 12 
km, kjer smo se prepustili soncu in morju. Po vsem 
tem smo se vrnili v Kaş, od koder smo se z ladjico od- 
pravili na dvodnevni izlet. Med vožnjo smo se nekaj- 
krat ustavili v samotnih zalivčkih, kjer smo zaplavali v 
prijetno topli morski vodi.  
Ko smo prišli do otoka Kekova, smo si ob njem ogledali 
potopljeno mesto, ki je zaradi potresa skoraj povsem 
potonilo v morje. Zaradi plitve vode smo še videli obri- 
se hiš in stopnic. Nato smo obiskali majhno vasico Si- 
mena, ki leži na drugi strani otoka in je dostopna le s 
plovilom. Po prihodu smo se povzpeli do lepo ohranje- 
ne bizantinske trdnjave, znotraj katere je v skalovje 
vklesan majhen teater. Za obzidjem pa smo naleteli na 
številne likijske sarkofage s pokrovi v obliki narobe   
obrnjenih čolnov.  
Po ogledu trdnjave smo se vrnili na ladjico, na kateri 
smo prespali. Pred zajtrkom smo se najprej osvežili v 
morski vodi, potem pa iz samotnega zaliva odpluli 
proti kopnemu delu celine. Ne da bi odlašali, smo pot 
mimo jezera Eğirdir nadaljevali proti Anatoliji. Šele ko 
smo prišli do gorovja Taurus, smo začutili pravo gorsko 

Turčijo. Med potjo do velemesta Konya smo se ustavili 
v kraju Taškent, kjer smo prenočili v lepo urejenem ho- 
telu.  
Naslednje jutro smo se odpeljali proti Konyi, najbolj 
svetemu muslimanskemu mestu v Turčiji. V njem je 
leta 2014 živelo 1,174.536 prebivalcev. Če turški musli- 
mani ne morejo na romanje v Meko, velja, da pridejo v 
mesto Konya. Po prihodu v Konyo smo najprej obiskali 
mavzolej, v katerem je pokopan mistik Rumi Mevlano 
in kjer je bil samostan plešočih dervišev. Zanimivi so 
nasveti mistika Mevlana: 
– v radodarnosti in pomoči drugim bodi kot reka, 
– v sočutju in milini bodi kot sonce, 
– v odpuščanju napak drugim bodi kot noč, 
– v jezi in besu bodi kot smrt, 
– v skromnosti in ponižnosti bodi kot zemlja, 
– v strpnosti bodi kot morje,   
– obstajaj takšen, kot si, ali bodi takšen, kot izgledaš. 
Mevlanino glavno vodilo v življenju je bila ljubezen, bo- 
žanska ljubezen, saj Boga ni iskal zunaj, temveč v sebi. 

Verjel je, da je ljubezen največji znak Boga v človeku. 
Sicer pa je svoje življenje posvetil neskončni duhovni 
ljubezni, poeziji, glasbi in plesu. 
Presenetila sta nas tudi čudovita mošeja Selima II. in 
karavanski dvorec (karavanseraj Sultanhan). Karavan- 
seraje so uvedli vladarji in meceni, da bi zavarovali svo- 
je trgovce z bogatim blagom.   
V času, ko je še po kopnem potekala pot svile in za- 
čimb od Kitajske do Sredozemlja, je bilo v Anatoliji 
okrog 250 karavanserajev, in ta, ki smo si ga ogledali, 
je bil eden izmed njih. Zgrajen je kot majhen kvadra- 
ten grad z močnim kamnitim obzidjem, v odprtem 
notranjem delu dvorišča pa so prostori, ki so bili na- 
menjeni za karavanarje in njihovo blago, hlev za živali, 
kuhinja, umivalnica in mošeja. V karavanseraju so ka-
ravanarji z živalmi prenočili in se odpočili od dolge na- 
porne poti. Objekt je bil ponoči zaprt in dobro zastra- 
žen.  

Plovba preko morskega kanala do otoka Kekova 

Mošeja Selima II v Konyi (sultan Selim II je umrl leta 1574 
zaradi alkoholizma) 

Angelca in Maja sta si privoščili počitek po ogledu bizantinske 
trdnjave v razvlainah na vrhu otoka Kekova 



 

 

 

Pred vstopom v pravljično deželo Kapadokijo smo se 
sprehodili po Dolini angelov. Kapadokija je visoka 
planota v Vzhodni Anatoliji, ki leži na nadmorski višini 
čez 1000 m. Leži v osrednji Turčiji, približno 360 km ju- 
govzhodno od Ankare. Čeprav je muslimanska dežela, 
slovi po odličnem vinu, najboljšem krompirju, sladkih 
marelicah in slastnih bučnih semenih. 
Ob prihodu v Kapadokijo nas je navdušil pogled na vi- 
soke in strme stožce posebnih oblik, skozi erozijo tal 
izoblikovanih iz vulkanskega tufa. Če ni padel navzdol, 
je na vrhu stožca največkrat kraljeval bazaltni kamen, 
pod njim pa kocen v obliki gobe. Igra narave je tu res 
enkratna.  
V to pravljično deželo so se že zgodaj naselili ljudje. 
Privabili so jih rodovitna vulkanska zemlja in nena- 
vadni stožci, v katerih so si z dolbenjem uredili domo- 
vanje. Najraje so dolbli v slikovite stožce in vrtali vhode 
nedostopno visoko. Do njih so se vzpenjali po lestvah 
in vrveh, ki so jih zlahka umaknili, če se je bližala ne- 
varnost. Ob našem obhodu smo med stožci videli do- 
bro ohranjeno cerkev in samostan iz zgodnjega 
krščanstva, od ostalega pa sobe za turiste, trgovinice 
in male lokale.  
Ko se je naša mala skupinica nekoliko oddaljila na 

manj obljuden kraj, smo naleteli na strupenega gada, 
ki pa se na srečo za nas ni zmenil. Na koncu smo si 
ogledali še labirint podzemnega mesta in se povzpeli 
na naravno trdnjavo Uchisar. 
Po ogledu kapadokijskih znamenitosti smo se po Ana- 
tolski planoti odpravili proti Ankari, glavnemu mestu 
Turčije. Še prej smo se ustavili ob Slanem jezeru (Salt 
Lake), ki je obsijano od sonca kar žarelo. Nismo se sa- 
mo ustavili, tudi sprehodili smo se ob njem.  
Slano jezero je drugo največje jezero v Turčiji, večje od 
njega je le jezero Van, ki leži v Vzhodni Turčiji. Globina 
vode v Slanem jezeru je zelo plitka, še posebej v pole- 
tnih mesecih, ko voda izhlapi v velikih količinah. Ker ni- 
ma pomembnih pritokov in ker se še ti poleti zaradi 
visokih temperatur in pomanjkanja padavin posušijo, 
pride do tvorbe skorje bele soli, debele do 30 cm (go- 
stota vode je tedaj 1225 g/cm³ in odstotek soli v njej 
32,4 %). Ker plitko jezero nima odtoka, se v poletnih 
mesecih jezero ne posuši.  
Po prihodu v Ankaro smo na hitro obiskali Atatürkov 
mavzolej (1881–1938) in muzej anatolskih civilizacij, saj 
smo morali zaradi rezerviranih letalskih vozovnic priti 
na letališče v Istanbulu ob pravem času. Kljub vsebin- 
sko bogatemu zadnjemu dnevu v Turčiji se je vse lepo 
izteklo. Letalo ni imelo zamude in tudi na Brnik smo 
ponoči prileteli ob pravem času.  
Po slovesu od prijetnih sopotnikov je sledilo prisrčno 
srečanje z domačimi, ki so poskrbeli za prevoz do naših 
domov. 

 

 

 

 

 

Pred vstopom v pravljično deželo Kapadokijo smo se 
sprehodili po Dolini Angelov 

Sprehod med kapadokijskimi stožci je bil v lepem vremenu 
izjemno prijeten 

Po ogledu kapadokijskih znamenitosti smo se odpravili proti 
Ankari, glavnemu mestu Turčije 

Po ogledu mavzoleja Ataturka v Ankari smo 
se z letalom odpravili proti domu, Sloveniji 


