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W krainie 
meczetów

Swoją podróż po kraju spod znaku półksiężyca 
rozpoczęliśmy od miasteczka Edirne. Już tam 
byliśmy powoli przygotowywani na to, co 
zobaczymy w następnych dniach, mianowicie 
dużą liczbę meczetów. W dniu następnym po 
przeprawie promem przez cieśninę Dardanele 
znaleźliśmy się w sławnej Troi. Mnie jednak 
nie zadziwiła, gdyż spodziewałem się trochę 
więcej konkretu niż tylko parę wystających 
ledwo z ziemi kamieni, kolumn. Lecz sam fakt 
znajdowania się w tym miejscu podbudowywał 
na duchu. 
Po raz pierwszy mieliśmy okazję wejść do 
wnętrza meczetu w Selcuku – do meczetu Isa 
Beya. Od razu spodobał się nam spacer po 
dywanie, budził zazwyczaj pozytywne emocje. 
Udaliśmy się także do Artemizjonu, jednego z 
siedmiu cudów świata starożytnego tzn. 
świątyni Artemidy. Znów bez żadnych 
rewelacji. W tym miejscu spodobały mi się 
najbardziej kolumny wystające z toni jeziora 
oraz żółwie w nim pływające. 

Ogromne wrażenie wywarł na mnie Efez. Było 
na co popatrzeć. Droga Arkadiusza, Kuretów, 
ulica Marmurowa, świątynia Hadriana i 
Domicjana, fontanna Trajana. Bardzo duże 
zainteresowanie wzbudziły starożytne 
latryny. Na koniec Biblioteka Celeusa oraz 
amfiteatr. Szczególnie przedostatni obiekt 
wzbudził we mnie wielki podziw. 
Mieliśmy również okazję zobaczyć Pergamon - 
ważny ośrodek kultury i nauki 
hellenistycznej. Główne atrakcje tego miejsca: 
kolejka gondolowa na akropol, gdzie 
znajdowało się miasto, świątynia oraz teatr. 
 Istambuł. Następnego dnia, już od 
wczesnych godzin porannych mogliśmy się 

poddać urokowi tego miasta. Na wstępie: 
Błękitny Meczet. Zarówno z zewnątrz jak i w 
wewnątrz budowla ta jest niesamowita 
(szczególnie jej walory zewnętrzne są 
widoczne wieczorem, gdy jest ona wspaniale 
oświetlona). Dalej znaleźliśmy się w pałacu 
Sułtanów Topkapi. Tam również było na czym 
zawiesić oko. Olśniewające były zdobienia 
wnętrz pałacu. Później odwiedziliśmy 
cysternę tzn. zbiornik na wodę pod miastem. 
Miejsce to było dla mnie ogromnym 
zaskoczeniem, gdyż nie spodziewałem się tam 
tak wspaniałych wrażeń estetycznych. Pod 
koniec dnia udaliśmy się na Wielki Bazar - 
jeden z największych w Europie. Następny 
dzień w Istambule zaczęliśmy od zwiedzania 
słynnej Hagi Sofii. Tam ponownie: nic dodać 
nic ująć. Czyste piękno. Moją uwagę przykuły 
znajdujące się tam mozaiki.  
Odbyliśmy także rejs statkiem po cieśninie 
Bosfor. Zobaczyliśmy panoramę europejską i 
azjatycką, wieżę Księżniczki Kizkulesi oraz 
wieżę Galata. Dalej odwiedziliśmy Targ 
Korzenny inaczej Bazar Egipski, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej,  udaliśmy się do dzielnicy 
Oratokoy. Dostaliśmy się również do letniego 
pałacu sułtana oraz do meczetu Sulejmana. 
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