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Za osłoną chusty
 (…) Jedną z wielkich różnic między na 
przykład Polską a Turcją jest religia. Nie da 
się nie zauważyć kobiet z chustkami na 
głowach, choć na ulicach jest ich wyjątkowo 
mało. 
 Co jakich czas mogliśmy dostrzec w sieci 
ulic wystające minarety. W dużym mieście 
kopuły meczetów występowały co 
kilkadziesiąt metrów. 
 Świątynie Islamskie były bardzo piękne.  
Były dla mnie bardzo egzotyczne. Jedną z 
niedogodności towarzyszących zwiedzaniu 
czynnych meczetów było to, że każdy 
człowiek, który wchodził, musiał ściągnąć 

buty, a kobiety okryć włosy chustką. Dużą 
różnicą, między chrześcijańskimi kościołami, 
a muzułmańskimi świątyniami był brak 
krzeseł i obrazów kultu świętych. Wydawały 
się troszkę uboższe w porównaniu z pełnymi 
przepychu kościołami. Bardzo egzotycznym 
doznaniem były także śpiewy muezinów 
dochodzące z wszystkich stron o określonych 
porach dnia. Czasem nawet bardzo wcześnie, a 
więc były doskonałym 
budzikiem, dla leniwych 
członków naszej grupy.
 Chodząc po Istambule 
wiele razy widziałam ludzi, 
którzy w rękach trzymali 
specjalne różańce, na 
których się modlili, a więc 
pokazuje to, jak bardzo 
religijni są mieszkańcy tego 
miasta. (...)
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***
 W kraju, który odwiedziliśmy – Turcji – 
religią panującą jest Islam. Jego założycielem 
jest Mahomet – w/g Muzułmanów – ostatni i 
największy prorok. Ich świętą księgą jest 
Koran, a na swojego Boga mówią Allach. Są 
monoteistami. 
Na początku powstania Islamu, do Domów 
Modlitwy (meczetu) wchodzić mogli tylko 
mężczyźni. Teraz zmieniło się to i kobiety 
mogą wejść pod warunkiem, że są ubrane „od 
stóp do głów”. Każdy, kto wchodzi do meczetu, 
obowiązkowo musi zdjąć buty. 
 Pomimo upływu lat i złagodzenia tradycji, 
często można na ulicach zobaczyć kobiety w 
chustach lub ubraną na czarno od czubka 
głowy do końca stóp. Kobieta powinna, 
bowiem się pokazywać tylko swojemu mężowi, 
by nikogo innego nie kusić. Islamską tradycją 
jest również to, że każdego chłopca, 
uważanego za prawdziwego Muzułmanina, 
należy obrzezać. 
 Ta wiara nakazuje swoim wyznawcom 
modlić się cztery razy dziennie. Na każdą z 
tych chwil z minaretów wiernych wzywają 
śpiewy, które to, mnie swym pięknem urzekły
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