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Anatolia 29.10 til 5.11 2013 

Da vi ankom Antalya på Republikkens dag, 29.oktober 2013, nittiårsdagen for republikken, hadde jeg 

ingen fordommer mot Tyrkia. Vi hadde vært i Istanbul i 2011, og der så vi en nasjon i rask vekst, mo-

derne og organisert. Vi hadde forventet noe mer fattigdom i den asiatiske delen av byen, men fant til 

vår overraskelse mer ro og en jevn utvikling. Vi syntes det asiatiske Istanbul minnet mye om Malaga 

på slutten av 1980-tallet, og på 1990-tallet ble Malaga en moderne og velholdt by. Inntrykket av Is-

tanbul var meget positivt. 

Dette inntrykket holdt seg også da vi kom til Antalya. Byen var moderne, vi visste at den hadde vokst 

fort, innbyggertallet lå på 1 million, og bare vel ti år i tidligere hadde byen 376 000 innbyggere, altså 

nesten en tredobling på disse årene. Folk var velkledd, sjenerøse og vennlige, syntes vi.  

Vi skjønte nok at det var sider ved forretningsførselen ved denne reisen som tydet på en noe annen 

mentalitet enn den vi er vant til. Reisebyrået var tysk, RSD, og de hadde markedsført sine reiser til 

Tyrkia i hvert tenkelige blad og tidsskrift. Reisene var urealistisk billige, og forklaringen var at den 

tyrkiske staten subsidierte reisene for å få forlenget turistsesongen i de turistavhengige delene av 

landet, sa reisebyrået. Dette hørtes plausibelt ut, men Tyrkia var intet rikt land, trodde vi, så det førs-

te året mens denne markedsføringen pågikk, tenkte vi ikke på å bestille, for vi ville ikke ligge den 

tyrkiske staten til byrde. Men da Sveins kusine anbefalte turen og reisemålene var Efesos og Pamuk-

kale, falt jeg altså for fristelsen. At det kom et sesongtillegg på 750 kroner, førte bare til at reisen 

kostet kr 2200 per person, og jeg var ikke overrasket over at vi skulle betale ytterligere 950 kroner 

per person kontant ved ankomst, selv om det hadde vært lettere å betale dette på forhånd. Da skulle 

alt være inkludert, ifølge den tyske brosjyren. Det er helt greit at de økte dette beløpet til 1850 ved 

ankomst, men det er alltid hyggelig å bli gjort oppmerksom på slikt på forhånd. I alle fall var reisen 

fremdeles vanvittig billig, bare 4050 per person for en så lang tur. Vi hadde vært med Star Tour Te-

mareiser til Hellas i mai, og den kostet kr 10500, hvilket vi synes var det rene røverkjøp tatt i betrakt-

ning alt vi fikk med oss på denne turen. 

Da er det alltids noen skjulte ulemper, for ingenting er gratis. Vi ble utsatt for et intenst kjøpepress 

de siste dagene, og vi ble behandlet som kveg på vei til melking, men det kan vi ta senere. De fleste 

kjøpte bare det de selv ville, og da tar man også ansvaret selv. 

Det som slo oss mest i Istanbul i 2011, var den intense bruken tyrkiske flagg.  De var så kjempedigre. 

Det var så påfallende at vi tok bilder av disse flaggene, for vi hadde aldri sett maken. Nå feiret altså 

Tyrkia 90-årsdagen for republikken, og da måtte vi jo forvente mange flagg, og det fikk vi også. Vi 

måtte ut i minibanken på grunn av den store kontantutbetalingen på 3700 kroner ved ankomst, og 

gatene var fulle av folk med små og store flagg. De var på vei til fakkeltoget som skulle gå fra Repub-

likkens plass. Alt gikk stille og pent for seg, og det kunne likne på 17. mai, bare at her deltok folk i alle 

aldre i toget, ikke bare barn. Vi har jo vår 17. mai, så vi tenkte ennå ikke på at Tyrkia kanskje var i 

overkant nasjonalistisk. Men det skulle endre seg. 

Guiden vår, Nazım Akgül, virket i begynnelsen som en morsom mann, han snakket et tydelig og dis-

tinkt engelsk. Han fortalte at han hadde vokst opp i Tyskland, der faren arbeidet, og han gikk på skole 

i Tyskland fra han var seks til han var tretten. Han hadde svært moderne kvinnesyn og forsøkte aldri å 
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hevde at kvinner burde være hjemme, eller tilsvarende synspunkter som vi i vesten er litt vare for. 

Derimot hadde han ingen problemer med å komme med historiske usannheter. Det er sikkert ikke 

lett å forkorte en komplisert og ganske krevende historie til et interessant stoff, så noen forenklinger 

måtte vi forvente. Guidens fortellinger var imidlertid ikke forenklinger, det var renspikket propagan-

da og smekkfullt av feil.  

Grekerne er helt ubetydelige ifølge guiden. De har aldri bodd på kysten av Lilleasia, og en hver på-

stand om at de greske byene Troja, Efesos, Pergamon, Smyrna, Sardis, Miletos og Halikarnassos had-

de vært befolket av grekere, ble på det bestemteste avvist. Nei, det var hettittene og tyrkerne som 

hadde fikset alt sammen. At tyrkerne hadde sitt eget svært spesielle språk og ikke markerte seg i 

Lilleasia før på 400-tallet etter Kristus, så han glatt bort fra. At de var nomader og antakelig i slekt 

med huneren Attila, og derfor ikke var spesielt opptatt av statsdannelse - pytt, pytt. Tyrkerne er hel-

tene i hele verdenshistorien, ifølge Nazım. 

 

Fra Izmir 

På veien til Izmir fortalte han at det var hettittene, som heller ikke er tyrkere, som grunnla Smyrna. 

Grekerne hadde aldri vært der. Izmir har en praktfull havn og har eksistert som by eller fiskerlandsby 

lenge før grekerne kom rundt 1000 år f. Kr. De har funnet tegn etter bosetting fra 8500 år f. Kr, for 

der det finnes mennesker, finnes også evnen til å velge seg det beste utgangspunktet. At tyrkerne 

noensinne har drevet handel og fiske i denne byen i antikken, faller på sin egen urimelighet, for de 

tyrkiske nomadestammene som senere invaderte Tyrkia, befant seg da på steppene i det store asia-

tiske kontinentet, opp mot Sibir og på grensen til Kina. Huneren Attila var nok en av de første av tyr-

kerstammen som kom til denne delen av Europa rundt år 450 etter Kristus. 

http://www.turkeysforlife.com/2012/09/asansor-izmir-landmarks-sightseeing.html
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Nazım fortalte at grunnen til at Izmir var en så ny by, skyldtes at grekerne hadde svidd av byen av da 

de måtte forlate Tyrkia etter freden i Lausanne i 1923. Jeg ble sjokkert!  Ifølge Wikipedia fortalte 

utenlandske øyenvitner at det var tyrkiske soldater som satte fyr på byen fire dager etter at de hadde 

gjenerobret den fra grekerne. Det var bare de kristne og armenske kvarterene av byen som ble ram-

met, og anslaget over drepte grekere og armenere ligger mellom 1-10000. I dag er så vel utenlandske 

som tyrkiske historikere enige om at det var tyrkiske soldater som satte fyr på byen, plyndret og 

drepte kristne under direkte ordre fra sine overordnede. De grekere og armenere som overlevde, ble 

presset ned mot havnen, som var røykfylt og uutholdelig. Der ble de evakuert. Izmir hadde 165 000 

tyrkere, 150 000 grekere, 25 000 jøder, 25 000 armenere. Alle grekere og armenere ble enten drept 

eller fordrevet, men som et" under" berørte ikke brannen og plyndringene de muslimske og jødiske 

kvarterene.  

 

Fra Izmir - oversikt 

Etter freden i Lausanne måtte 1,5 millioner grekere flytte til Hellas, mens 450 000 muslimer ble flyt-

tet den andre veien. Flesteparten av dem ble ikke utsatt for slike prøvelser som befolkningen i Izmir. 

Den store befolkningsutvekslingen var en betydelig belastning for begge land, og det førte til at utvik-

lingen gikk sent så vel i Tyrkia som i Hellas. Hellas hadde jo en beskjeden befolkning på dette tids-

punktet, neppe mer enn 5 millioner, som nå skulle ta imot 1,5 millioner tvangsflyttede. Eiendomme-

ne de hadde i Tyrkia og Hellas fikk de tvangsflyttede aldri noen kompensasjon for. Det skremmende 

med guidens løgner er ikke hendelsesforløpet, for slik ondskap skjer dessverre for ofte. Det verste er 

at tyrkerne i dag 90 år senere lyver om det når det er så lett for alle å etterprøve dem. Hva slags 

mentalitet er dette? Er det overhodet mulig å stole på dem? Dette kan man få bekreftet om man 

søker på Wikipedia: The Great Fire of Izmir. 

Grekerne lå under det ottomanske riket fra erobringen i 1458 og helt frem til 1832 da Hellas ble 

anerkjent som en selvstendig nasjon. En hemmelig gresk organisasjon, Filiki Eteria, ble startet i 1814, 

med den hensikt å løsrive Hellas fra det ottomanske riket. Selve opprøret skjedde i mars 1821. Tyr-

kerne ble tatt litt på sengen, for de hadde andre opprørere å ta seg av. Men da de våknet, slo de til. 

De massakrerte hele byer og med en voldsomhet og grusomhet så stor at det internasjonale samfun-

net grep inn. Det var litt som under den spanske borgerkrigen - intellektuelle meldte seg frivillig på 

http://izmirdeinsaat.com/?p=2129
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grekernes side og falt side om side med dem. Men disse voldsomme massakrene kunne ikke Storbri-

tannia, Russland, Frankrike og andre europeiske nasjoner se på, så de gikk inn på gresk side. 

Man kan ikke sammenlikne det mauriske styret i Sør-Spania (711-1492) med det ottomanske. En eller 

annen gang på 1300-tallet overtok en strengere fortolkning av islam, så den frilynte og liberale be-

handlingen av jøder og kristne som maurerne opererte med, var langt fra ottomansk praksis. Otto-

manene hadde et føydalt oppbygd styringssystem, og føydalismen besto nesten helt frem til første 

verdenskrig. Alle utlendinger og kristne ble skattet i hjel, og gikk de hjemmefra uten beviset på at de 

hadde betalt særskatten, risikerte de å bli kastet i fengsel eller drept. Grekerne ble redusert til rene 

leilendinger, og folketallet sank drastisk. Ottomanene hadde en praksis med at de kristne skulle over-

late hver femte sønn til dem for å bli oppdratt i islam og så utskrevet til janitsjargarden. De feide over 

landsbygden på jakt etter kristne talenter, og disse ble sendt til sultanen for oppdragelse ved hoffet. 

Den kjente arkitekten Sinan, var opprinnelig en kristen gutt som nådde høyt opp i gradene på grunn 

av sin særegne begavelse. Dette å bli tatt opp ved sultanens hoff var den eneste måten å unnslippe 

fattigdommen på, så for noen ble det en velsignelse, men neppe for foreldrene. 

Nazım fortalte også at tyrkerne ble "litt ergerlig" på jødene og grekerne, for de hadde store privilegi-

er. De gjorde ikke militærtjeneste, og mens tyrkerne forsvarte land og rike i utallige kriger, skodde 

disse gruppene seg på resten av samfunnet, fortalte han. Jeg vet ikke så mye om interne forhold i det 

ottomanske riket etter at grekerne ble selvstendige, men jeg har fra flere kilder at jøder og kristne 

ikke fikk bære våpen og heller ikke ri en hest. Derfor hadde de svær begrenset aksjonsradius, for 

skulle man dra over lengre avstander, var de avhengig av hest. Jeg går ut fra at sultanene så den be-

grensede verdien de kristne og jødene hadde i krig, siden de verken fikk bære våpen eller forflytte 

seg annet enn til fots. Man må gjerne kalle dette for privilegier, men siden de kristne var redusert til 

leilendinger på grunn av de svære skattene, vil jeg heller kalle dette slaveliknende forhold. 

Nå har grusomheter vært ganske vanlig gjennom historien og ingen er uskyldsrene. Da det ottomans-

ke riket falt sammen etter første verdenskrig, benyttet grekerne anledningen til å invadere Izmir, 

men etter kort tid grep de vinnende makter, Storbritannia, Frankrike og Russland inn. De holdt også 

italienerne i ørene, for de forsøkte seg også på den tyrkiske middelhavskysten med Antalya og videre 

østover.  

Nazım fortalte at i Tyrkia sier man Winston Churchill når man mener WC. Jeg hoppet i setet. Han 

påsto at Churchill etter første verdenskrig argumenterte sterkt for å okkupere hele Tyrkia og legge 

det under Storbritannia. Det er aktivt feil og ren løgn. Churchill var ansvarlig for Gallipoli-tragedien, 

altså slaget om Dardanellene i 1915-16, der svært mange mistet livet på begge sider. Det ble satt inn 

australske og newzealandske soldater, og ikke mange av dem kom tilbake. Det var en katastrofe.  

Det er riktig at Churchill begikk en generaltabbe. Han var marineminister og tenkte at de måtte ta 

Bosporos slik at deres allierte, Russland fikk adgang til Middelhavet. Men han undervurderte den 

tyrkiske motstanden og trodde vel nærmest at den tyrkiske hæren var en gjeng med tusseladder. 

Den tyrkiske hæren var opplært av tyskerne, og keiser Wilhelm 2. hadde de beste relasjoner til det 

ottomanske riket. Husk også at Tyrkia var i krig på tysk side!  

Churchill var blitt advart av de fagmilitære, men han drev likevel i gjennom denne uhellssvangre stra-

tegien. Da fremstøtet mislykkedes, ble Churchill tvunget til å gå av som marineminister, og han fikk 

ingen sentrale politiske posisjoner på mange år. Han var ikke i en posisjon der han kunne argumente-
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re for imperialistiske fremstøt overfor Tyrkia. Det Nazım sa er derfor feil. Det er mulig han ville være 

morsom, og kanskje synes noen at det er all right å kalle enkeltpersoner en dass og le av det. Jeg 

tilhører ikke denne kategorien. 

Det alle var klar over ved verdenskrigens slutt, var at det ottomanske riket var bankerott og dertil 

uten evne til å bygge seg opp med moderne institusjoner. Da Mustafa Kemal, senere Atatürk kom på 

banen, var vel heller de vestallierte lettet. Jeg går ikke gjennom alle viderverdighetene, men de kom 

frem til en fredsavtale i Lausanne i 1923, der også grekerne fikk øyene sine tilbake, men ble holdt i 

ørene angående krav om besittelser på kysten av Lilleasia. Det var også viktig at Bosporos var åpent 

og ikke kunne stenges av Tyrkia. Tyrkerne mener seg dårlig behandlet i denne sammenhengen, men 

en slik stengning ville bare ha ført til mer krig. Verken Russland eller senere Sovjet kunne akseptere 

dette uten en krigserklæring. Slik er det bare. 

Mustafa Kemal Atatürk er en mann vi alle kan ære. Ifølge Kristin er det visstnok en tradisjon at alle 

statsoverhoder og delegasjoner tar med blomster som de legger på Atatürks grav. Det skulle jeg gjer-

ne selv ha gjort, for takket være denne mannen fikk Tyrkia en grunnlov, og det er ingen selvfølge i 

muslimske land. Pakistan har ikke brydd seg med noen grunnlov, for hvorfor trenger de en grunnlov 

når de kan følge sharialover og leve etter islam? Det er derfor Pakistan regnes som en mislykket stat. 

Uten grunnlov med kjente og allment aksepterte rettigheter og rettslig beskyttelse for borgerne er 

det ikke mulig å bygge opp et statsapparat som er til å stole på. Selv om rettighetene er begrenset, er 

de i alle fall fastlagte, og borgerne vet hva de har å holde seg til. Forutsigbarhet er grunnleggende og 

helt vesentlig for at et samfunn skal fungere og for at borgerne skal bli villige til å satse og investere i 

fremtiden. I Pakistan er det fremdeles politiske dynastier og særinteresser som herjer landet. De kan 

ha så frie valg de vil, men de særinteressene som sitter med makten rår absolutt likevel. 

Det andre Atatürk gjorde, var å fristille staten fra religionen. Det var et kunsttykke. Han definerte 

sharialovene som nødvendige forordninger på 700-tallet og strålende påfunn av Mohammed, selv-

sagt, men ikke gjeldende i dag. Det er et under at han klarte det, og dette med den sekulære staten 

er en forutsetning for dagens fremgang i Tyrkia. Han sørget også for å få inn i grunnloven at hæren 

hadde et særskilt ansvar for å beskytte grunnloven og den sekulære statsforfatningen.  

Striden med grekerne som bodde i Tyrkia var ikke over av den grunn. I 1932 ble alle grekere som var 

igjen i Tyrkia pålagt yrkesforbud, det vil si at de verken kunne bli leger, sakførere, håndverkere - i alt 

over 30 yrker som de ikke kunne ha. Atatürk drev imidlertid etnisk rensing gjennom press, ikke fol-

kemord slik det ottomanske riket hadde gjort mot armenerne rett før første verdenskrig. Det var i det 

minste en fremgang.  

På turen til Izmir der jeg begynte å bli temmelig opprørt over Nazıms påstander, kom han også med 

en "morsomhet". Han påsto at av alle sine naboer hadde Tyrkia best relasjoner med Hellas. Hvis det 

er tilfellet, tenkte jeg, hvordan er det med de andre? Han ramset opp Syria, Irak, Iran, Armenia, Ge-

orgia, Bulgaria og Hellas. De tre første kan man jo forstå at de har et anstrengt forhold til for tiden. 

Irak og Iran har også stor kurdisk befolkning og i Irak har kurderne ganske utstrakt selvstyre, noe tyr-

kerne sterkt misliker, for en selvstendig kurdisk stat vil de ikke ha noe av. Det er i dette territoriet 

Tyrkias oljeforekomster ligger. Med det sjiamuslimske prestestyret i Iran er det sikkert mange konflik-

ter, men hva har de gjort Armenia, tenkte jeg. Det tok vel fem sekunder før jeg husket. 
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Rett før første verdenskrig satte det ottomanske regimet i gang ren utrydding av armenerne i Tyrkia. 

Mennene ble arrestert og enten henrettet direkte eller satt i arbeidsleire der de arbeidet seg til døde. 

Kvinner og barn ble tvunget ut på dødsmarsjer i den syriske ørkenen.  Det var veldig effektivt. På 

rundt tre år greide de å utrydde mellom 1 og 1,5 millioner armenere - uten gasskamre. Minner dette 

om noe? Huff - tyskerne har i det minste måttet se sine synder i øynene, men Tyrkia nekter å inn-

rømme dette den dag i dag. Russland ville heller ikke "rippe opp" i dette, for som senere Sovjet had-

de de sine egne svin på skogen. Derfor er dette noe man sjelden har snakket om. 

Så da, tenkte jeg: hva har de gjort Georgia og Bulgaria? Dette har jeg ikke funnet ordentlig ut av. Det 

finnes en del gnisninger mellom Tyrkia og Georgia, men ikke av en art jeg begriper. Så hva med Bul-

garia? Der var relasjonen gode, men ble forverret siden bulgarerne klaget over at tyrkerne sprer dår-

lige rykter om dem angående deres behandling av etnisk tyrkere i Bulgaria. Nøyaktig hva det dreier 

seg om, får jeg ikke klarhet i, men inntil 2007 benektet Bulgaria det armenske folkemordet for å tek-

kes Tyrkia. Nå har Bulgaria erklært at folkemordet fant sted!  

Er det virkelig sant at de beste vennene Tyrkia har er Tyskland og Hellas, blir jeg bekymret. Med en 

slik nasjonalfølelse og sterk aggresjon kan vi forvente ubehageligheter dersom den tyrkiske økono-

mien stopper opp. Jeg føler meg langt fra beroliget. Sterk aggresjon og hang til folkemord har aldri 

vært noen god kombinasjon og svært dårlige nyheter for den siviliserte verden. 

En ting skal også nevnes. Grekerne er paranoide og ikke så lite gale selv, men ikke så aggressive og 

det hjelper. Vår greske guide, Helene hadde aldri vært i Istanbul, sa hun, for hun orket ikke se hva 

tyrkerne hadde gjort med Hagia Sofia, deres kirke. Jeg sa at de har restaurert den og brukte den ikke 

lenger som moské. Den er nydelig, og jeg tror du vil glede deg over alle de bysantinske, kristne mosa-

ikkene. Åh, nei, svarte hun. Jeg drar ikke til Istanbul før vi har fått den tilbake under dens egentlige 

navn Bysants og dertil fått igjen Egeerhavskysten (i Tyrkia)! Å du verden! Grekerne har aldri hatt By-

sants. Den tilhørte og ble utviklet til den store, flotte byen av det østromerske riket, og før den tid var 

så vel Hellas som Egeerhavskysten med Tyrkia underlagt Roma. De må gå to tusen år tilbake i tid for å 

finne forbindelsen! Det ser ut til at virkelighetssansen er like dårlig på begge sider. 

Da vi kom frem til Efesos, måtte jeg gå, for jeg visste at jeg ville sprekke da jeg hørte Nazım snakke 

om den anatoliske guden Apollon, at de korintiske søylene var romerske og flere ting av samme slag. 

Derfor gikk jeg glipp at den "fabelaktige" versjonen om at gorgonen Medusa egentlig var en nymfe 

som Apollon ville ha, og da hun avviste ham, ble hun omskapt til et monster. Dette er en sammen-

smelting av historien om Dafne og Apollon, med anstrøk av myten om ham og Kassandra samt andre 

viderverdigheter, ikke minst produkter av Nazıms fantasi.  

Jeg gikk og hørte på en tysk guide.  Imidlertid tok Nazım seg opp et par dager senere da han fortalte 

om tiden etter Atatürk. Der tror jeg faktisk at han visste hva han snakket om. Da skrøt han ikke heller, 

men hadde nøkterne og nyanserte synspunkter.  

Men - kurderne fortjener ingen stat. De er en forbanna gjeng med nomader ifølge Nazım. Begrunnel-

sen var vanskelig å forstå - det vil si inntil han fortalte om oljeforekomstene i Tyrkia som de ikke kan 

utvinne før 2024. Disse oljeforekomstene ligger der kurderne holder til! Tyrkia er ikke innstilt på å 

miste dem, og folkemord er de jo allerede vant til. 
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Dag 1 Slik fløy vi inn til flyplassen i Antalya fra Norge. Antalya hadde vokst fort, fra vel 370 000 til 

nesten en million på bare ti år. Dette er Düdenfossen og elven Lara.  Som vi ser, husene er nye og 

fine, men det blir litt lite preg på dem. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Lower_Duden_Falls.jpg
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Flere utsiktsbilder fra balkongen på hotellet vårt, Özkaymak, Fales Hotel. Vi skulle reise dagen etter kl 

08:00, så dette var alt vi fikk. 

Her ligger et krigsskip for anker utenfor byen, og på plassen vi ser inne på land feirer de Republikkens 

dag. Om de medreisende kan man si at de var nordmenn, joviale og greie på alle måter. De fleste var 

veldig hyggelige. Vi var godt over 30, kanskje 36 passasjerer i bussen og det er mye. 
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Et annet utsiktsbilde i en annen retning. De er på langt nær ferdig med å bygge, kan vi se på plassen 

nedenfor. 

 

Nå har natten senket seg over Antalya og festplassen. Lysene på himmelen er ikke fyrverkeri, men en 

type lyskuler de sendte opp. 
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Dag 2: Tidlig om morgenen startet vi mot Kuşadası. Det var sjelden vi fikk anledning til å ta bilde av 

den flotte tyrkiske naturen. Dette er tatt fra bussen i fart og bærer preg av det. 

 

Selv om dette landskapet er tatt over Kappadokia lenger øst, minner det påfallende om det landska-

pet vi så fra flyet på vei til Antalya. 

http://hemantsoreng.com/blog/travel/turkish-delight-cappadocia/
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Dette er et annet landskap og det kunne utmerket godt ha vært tatt fra områdene vi reiste gjennom. 

 

Her er enda et fra Kappadokia, men slik så det også ut for oss på enkelte busstrekk. 
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Dette landskapsbildet av en tyrkisk landsby er meget representativt, unntatt snøen på fjellet. 

Gjennom slike landskap dro vi altså med bussen med mål Kuşadası, der vi skulle bo i tre netter. 

 

Her ved denne boden tok vi vår første kaffepause dag 2 på veien til Kuşadası. 



13 
 

 

Her er kiosken vi stanset ved, men attraksjonen var det som skjer under. 

 

Her håndpresset de granateplesaft, for det var midt i granateplesesongen. Ville man heller ha appel-

sin, var det bare å si fra. Hvor dette var, vet jeg ikke. Veien gikk til Sölibut, Cavdier, Acipayam, Serin-

hisar, kort og godt riksvei 548 og videre til Tavas der vi spiste lunsj i nærheten. 
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Vi snek oss til å ta dette bildet av landskapet så snart bussen stoppet. Så dro vi videre igjen til neste 

stopp der vi skulle spise lunsj. 

 

Her er et landskapsbilde tatt fra bussen. Vi ser et falleferdig drivhus og gjenskinnet av buss-setene. 
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I nærheten av Tavas, et sted langs veien. Her ble vi godt mottatt. Han spiller bağlama eller en saz. G 

skal ikke uttales fordi den har aksent over seg, så han spillere en ba-lama, et folkeinstrument i lutt-

familien og veldig vanlig i Tyrkia. 
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De elsker det tyrkiske flagget, men flaggreglene er annerledes her. Her brukes det som dørteppe og 

skyggesamler. Katter var elsket her. De passes på og er ikke magre. 
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Det var varmt, så det var deilig å sitte her i skyggen. Vi fikk god mat og lakrisbrennevin. 

 

Her sitter de og koser seg ved hovedveien. 
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Her følger en rekke forferdelige bilder tatt gjennom bussvinduet i fart. Men det var ikke snakk om ¨å 

stoppe for fotografering, og ikke vet jeg om andre er så interessert i landskapsfoto heller. 

 

Hva de har stablet opp innenfor steinmuren, vet jeg ikke, men husene ser ut til å være for dyrene. 
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Så blasse og kjedelig må nødvendigvis bussrutebilder bli, men se på de fine terrassene bøndene har 

bygd. 

 

Her er det også plantefelter, men jeg vet ikke hva 
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Frodige grønne enger og høstfarger på trærne. 

 

Her like før Nazilli der veien går i øst-vestlig retning stoppet vi og tok en kaffepause. Her solgte de 

kik-erter forkledd som nøtter med sjokoladetrekk og salt. Det var ingen gourmetopplevelse. 
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Inngangen til butikken. 

 

Vi passerte Aydin, en relativt stor by. Den var ganske moderne og ikke akkurat spennende. Den had-

de noen avskyelige monumenter, som jeg ikke finner på nettet. Ellers var det lite å legge merke til. 

Den ligger i et meget fruktbart område, og det kan ha gitt grunnlaget til byens vekst. 

http://www.resimsitesi.com/turkiye-sehir-resimleri/aydin/4
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Fra Aydin dro vi nordvestover mot Kuşadası. Ifølge guiden skulle vi ha tatt Efesos på denne dagen, 

men det ble så mørkt at det ble avlyst, heldigvis. I stedet dro vi til Şirince som vi egentlig skulle ha tatt 

en annen dag. 

 

Şirince - bildet er tatt fra nettet, og det gir nok et mer idyllisk inntrykk. 

Der tok guiden et klokt valg, for vi hadde ikke sett noen ting i Efesos i det mørket. Şirince lå nærmere 
og derfor rakk vi det før solen gikk ned og det ble bekmørkt. 

Elven Meander renner her, og det er jo den som har gitt oss begrepet meandrering om elver som 

bukter seg bortover slettelandskapet. Elven førte rike jordmasser nedover og den la så mye slam 

igjen at havnen i Efesos simpelthen ble tørrlagt. På 1400-tallet evakuerte mange grekere Efesos og 

noen flyttet blant annet hit til Şirince. Byen ble derfor egentlig en gresk by som hadde vinproduksjon 

som næringsvei. I 1923 ble de kristne grekerne utvist fra Tyrkia og tyrkere fra Hellas flyttet inn i byen. 

Det komiske er at i dag skal det være tyrkerne som dyrker vinen, men selv om vinen i Şirince er origi-

nal nok, minner det lite om vin i vår betydning av ordet. 

Det skulle jo en del til for at muslimske tyrkere med religiøst alkoholforbud skulle lære seg å forstå 

vindyrking så raskt. Byen har visstnok den opprinnelige greske byggestilen, og det var et artig besøk. 

Ja, det var en turistfelle, men om man skal gå i en turistfelle, kunne den ha vært mye verre. Husene 

var idylliske og vi kom midt i innhøstningssesongen. 

http://turkishtravelblog.com/wine-tasting-in-sirince/
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Jeg har allerede glemt hva disse fantastiske fruktene het. 
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Det bugner av alle slags frukt og grønt. 
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Vi er midt i sesongen for granatepler, som nevnt, men her ligger sitroner og appelsiner også, samt 

mye annet. 

 

Det er markedsboder over alt. 
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Her finner vi klesmarkeder også. 

 

Vi er fremdeles høyt oppe i byen. Huset hevdes å være gresk, men jeg synes nok det er vanskelig å se 

det sånn uten videre. 
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Mørket faller på. Nå er vi på vei ned til sentrum av byen og de "greske" husene i det fjerne. 



28 
 

 

Vi er kommet enda lenger ned i byen. 
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Nå er vi på det nedre torget 

 

Her er også turistfeller blant både grønnsaker og andre markedsprodukter på byens hovedtorg. 
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Tyrkisk iskrem, dondurma i den hvite klumpen i kjettingen. Den har en annen konsistens enn vi er 

vant til. Blant annet smelter den ikke så lett. 

 

Dette er rene kashbaen. 
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Men før vi forsvinner inn i kashbaen tar vi med denne traktoren som helt og holdent hører hjemme i 

gatebildet i Şirince. 
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Ja vel, denne glassblåseren selger også alle turisteffekter, men for en deilig turistfelle, da! 
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Her ser vi hva han gjør på nært hold. 

 

Nå er vi i en sidegren til kashbaen og da ser det litt mer øde ut. Idyllisk er det imidlertid. Legg merke 

til brosteinen. Gatene er ikke det minste bedre. 
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Denne gaten er tøff nok for fotgjengere. Hva med tunge lass og esler? 
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Gaten er like ille hele veien. 
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Enda et gatebilde her fra Şirince. 
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Nå skal vi snart på en dubiøs vinsmaking, men så sjarmert som vi er, blir vi nok i godt humør uansett. 

 

Jeg aner ikke hva slags vekst det øverste praktfulle treet er, men underst er det ingen tvil. Appelsiner! 
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Vinsmaking 1 og 2, nesten identiske bortsett fra fargene på bildet. Vi smaker på agurkvin, fersken, 

plomme og alt du kan tenke deg. Det er svak alkoholvæske tilsatt en eller annen smak. 
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Noen er på vei ut, men jeg tror ikke det er på grunn av vinen. 
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Det hadde vært en lang dag, og jeg tror nok de fleste var glad for å komme til hotellet. Det lå like 

utenfor Kuşadası og var første klasse. Vi fikk middag, stående buffet, og det er det beste. Her på Sea 

Light hotell skulle vi bo i tre netter. 
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Dag 3: Vi våknet i vakkert vær på hotellet vårt, Sea Light. i Kuşadası. Vi satte kursen for Izmir. 

 

Utsikten var slett ikke verst. Var det ikke så disig, ville vi ha sett til den greske øya Samos. 
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Dette var en bar. Dit rakk vi aldri. 

 

Bassenget var heller ikke verst. Dit rakk vi ikke. 
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I denne retningen burde øya Samos ha vært synlig, men disen var tett. 

 

Vi er på vei til Izmir, men vi stopper i Selçuk for å ta ut penger og for å kaste et blikk på Ayasolukbor-

gen fra 400-tallet etter Kristus og Johannesbasilikaen fra 500-tallet. 
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Her er en søylerest og det er noe bak søylen. 
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Dette er rester av Johannesbasilikaen som altså keiser Justinian fikk oppført på 500-tallet 

 

Det er ikke så mye å se på i dag. Jeg fikk bildene da de andre sto i minibank-kø. 
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Dette er øverst mitt bilde av Ayasolukborgen fra 400-tallet. Mitt bilde blir mer prosaisk med alle bile-

ne. Det under ser mer autentisk gammelt ut og er hentet fra nettet. 

 

 

Så er det inn i bussen igjen og mot Izmir. Det ble en lang reise, og under denne fortalte altså Nazım 

en rekke av de tvilsomme historiene sine. 
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Vel fremme i Izmir ble vi satt av ved denne romerske gravlunden. Stor romersk kunst var det ikke, 

men jeg tror at Nazım hadde en avtale om å treffe sin far, og så fikk vil litt fri her i mellomtiden. Par-

ken var i grunnen ganske hyggelig og som vi senere skal se, er ikke Izmir en grønn by. De andre drakk 

kaffe, mens vi ville se parken. 



48 
 

 

Svein koser seg i solen her i hvert fall 

 

Et marmorhode, men det er ikke gresk! Det er romersk. 
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Disse hodeløse skulpturene forteller oss med all tydelighet at de er romerske. Romerne pleide å mas-

seprodusere statuer og grupper og så sette hodene på etter hvilket behov som oppsto. 

 

Dette skal nok være romerske gravsteiner, går jeg ut fra. 
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Denne barske løven har jeg ingenting imot. 
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Dette er et typisk eksempel på tyrkiske monumenter. De er grenseløst pompøse og har en moralsk 

oppdragende effekt. Dette er en eller annen skolekoryfe vil jeg tro, og så kommer en liten pike med 

blomster. De militære minnesmerkene var ikke et hår bedre, snarere tvert imot. 
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Flaggene fra nasjonaldagen henger ute på tredje døgnet. 
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På kafeene bak alle disse fine bilene satt de andre og drakk kaffe. Faren til Nazım ble med oss. 

 

Izmir har ikke mye å vise frem. Dette klokketårnet ga den tyske keiser Wilhelm II til tyrkerne i 1901 til 

feiringen av 25-års jubileet for Abdullhamid IIs tronbestigelse. Arkitekten er Raymond Charles Péré. 

Tårnet er 25 meter høyt. Dette kjørte vi forbi der det nå ligger forholdsvis inneklemt på Konakplassen 

sammen med høye bygninger. Det er ikke mye å rope hurra for. 

https://www.google.no/search?q=raymond+charles+pere&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwMHnxCXfq6-gXFhlmlVlhKYbZqWlJFUoqWSnWyln1iUnJFZkppcUlqUql9cUlQKZlnBhZmUd8fx_F9u4t9y_peBc8eqJbGRcwBy7hoJXQAAAA&sa=X&ved=0CIYBEJsTKAEwFGoVChMIio_jlY-FxgIVAwgsCh3tZACj
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Izmir ga inntrykk av en by uten grønne lunger og så tettbygd at man kunne få åndebesvær. Se bare 

på åsen bak klokketårnet. De ser ut som en bikube. 

 

Lenger utover har de bygd disse monstrøse blokkene fra strandkanten og minst fire innover land 

bakenfor. Dette er tatt fra fergen og disen gjorde det umulig med bilder. 
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Her er vi ombord på fergen under og nå ser vi blokkene i strandkanten på den andre siden. 

 

Vi så ikke så mye på fergeturen, men det var koselig. Izmir er ingen attraksjon. Imidlertid er det alltid 

hyggelig å dra på båttur, særlig i Egeerhavet for der fikk jeg bare stikke føttene uti. 
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Disen er så intens at vi ikke ser byen bak strandens forsvarsverker i form av blokker. 

 

Tro det eller ei, men i bakgrunnen kan vi skimte høye fjell på den andre siden av sjøen. Det er Izmir-

halvøya. 
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Etter fergeturen tok bussen oss til dette monumentet der det faktisk er åpent og folk kan bevege seg 

i sjøkanten. Bading er det ikke snakk om, men her langs denne esplanaden kan de spasere. 

 

Her ventet hestedrosjene som var forhåndsbetalt av Nazım. Jeg trodde de skulle ta oss med et eller 
annet sted, så jeg turde ikke avstå, men så viste det seg altså at de kun gikk frem og tilbake. 
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Vi måtte dele plassen med et hyggelig ektepar fra Oslo, men de tok de beste plassene, så både Svein 

og jeg måtte klamre oss til setet og holdt flere ganger på å falle av. Deretter fikk vi fri til å spise lunsj. 

 

Her sitter Svein på lunsjkafeen. Vi spiste sikkert en eller annen salat. Det har jeg glemt. Bak oss rager 

det moderne Izmir. Det var som Malaga omtrent, og heller ikke mer spennende. 



59 
 

 

Her er restauranten fra siden og dette er en sentral del av Izmir. 

 

Her er et annet av Izmirs kunstverk. Jeg tror det er Mustafa Kemal Atatürk som barn sammen med sin 

mor. 
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Her på denne plassen rett ved der vi spiste står det enda et monument og det er bekranset. Det er 

litt rart her med alle pompøse monumentene som nevnt, men vi har da noen slike vi også. 

 

Vi avslutter besøket i Izmir med en gresk representasjon i byen. Vi skimter så vidt flagget på den lave 

bygningen i midten. 
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Alt tyder på at tyrkerne selv er veldig stolte av hvor flott og moderne Izmir er blitt. Det kan jo være 

jeg som er gretten, men jeg syntes dette var en for tettbygd og derfor deprimerende by. 

 

De små husene ligger pottetett i de eldre bydelene og de store boligblokkene ligger tilsvarende tett, 

bare at de ruver i høyden og skygger for hverandre. 

http://www.imagekb.com/izmir?page=8&q=izmir
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På veien hjem til Kuşadası skulle vi innom Tire, en by på rundt 70 000 innbyggere, viste det seg, men 

den var markedsført som byen der alt sto stille og de gamle håndverkene ble holdt i hevd. Det var 

bare at byen nå var svært moderne utenfor et lite kvartal. Likevel - håndverkene var ekte i hvert fall. 
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Disse to bildene er fra salmakerverkstedet. Vi ser samme mann som på forrige side sitte innenfor 

vinduet. Utenfor har vi to eksempler på saler. Det ligger en film om Tire ute på YouTube der både 

salmakeren og toveren mer med. 
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Her trasker både vi og andre urister oppover gaten med all slags rariteter, ikke minst blikkenslagere. 

 

Her har de all slags tauverk. 
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Dette er et toveri. Her lager de tekstiler av ull og silke. Nå sitter han klar for å samle garn. 
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Nå har han samlet sammen ull og er i gang med å sette sammen et stykke. Malen har han til høyre. 
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Her viser han frem et fantastisk flott arbeid. 
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Her henger alt fra skjerf, tepper og tovede kaftaner som blir beundret og kjøpt. 

 

Noen tok seg like godt et besøk i nabobutikken som hadde all slags rariteter. 

Nå var det i grunnen ganske greit å komme hjem til hotellet og behagelig buffet til middag. 
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Dag 4: Jeg bare måtte vasse i Egeerhavet! Vi skulle til Efesos kl 14, for det var best sa Nazım.  Da var 

de store cruiseskipene ferdig for dagen og det ble svalere og mindre folk. 

 

Her er stranden nedenfor hotellet vårt.  Ganske flott og luksuriøst. Vi gikk langs stranden bort til 

huset med det blå taket. Vi var så heldige at vi fikk formiddagen fri. 
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Vi forsøkte å se den greske øya Samos i det fjerne, men disen var like ille i dag som da vi var i Izmir. 

 

Enda et herlig bilde fra Egeerhavet. Men  nå skulle vi til Efesos - den ene av to grunner til at vi ville ta 

denne turen. 
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Efesos skal visstnok være blant de største ruinbyene i den vestlige verden. Opprinnelig gresk, ca 1000 

år f.Kr., men det var først da romerne kom at det ble så storslagent som det er i dag. 

 

Her er møtesalen Odeon. 
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Bildet her viser søylegaten (samme området som øverst på forrige side). 

 

Dette er Varius-badene, tror jeg. De ligger øverst i denne ruinbyen 
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Her går Svein nedover søylegaten. 
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Dette er et tydelig tegn på at det vært gresk bosetting her. Inskripsjonen på denne steinen er på 

gresk. 

 

Statsagoraen eller torvet - møteplassen- 
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Mye tyder på at dette er rådhuset eller Prytaneion. 
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Nøyaktig hvor dette er, kan jeg ikke si, men de var fint her. 
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Dette tror jeg er Memmiusmonumentet og Heraklesporten. 
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Dette er fra Domitians tempelområde. 



79 
 

 

Også disse bildene er fra Dometians tempel og plass. 

 

Jeg ble så fykende sint på Nazım på grunn av alle løgnene at jeg gikk for meg selv og tok bilder. Det 

var totalt uinteressant å høre på ham. Hva hadde vi gjort for at han kunne tillate seg  være så frekk?  
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En jonisk søyle og en lise for øyet. 
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Nå er vi kommet til Trajans fontene ved enden av Curetesgaten. 

 

Hvor dette er vet jeg ikke. 
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Dette var et flott sted, men hva det var, er jeg ikke sikker på. Kan det ha vært bakenfor Hadrians 

tempel, tro? 

 

Denne gaten er Curetesgaten og vi ser Celsusbiblioteket ved slutten av den Dette biblioteket er nok 

rosine i pølsa i Efesos. 
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Her er den samme gaten i stående format. Før vi kommer til biblioteket, skal vi innom Hadrians 

tempel. 
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Øverst den ytre buen i Hadrians tempel og nederst en detalj fra bakplaten vi skimpter innenfor. 
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Vi tar like godt med et par fine eksempler på gulvmosaikk. 
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Disse flotte blokkene sto langs Marmorgaten like ovenfor Celssusbiblioteket. 

 

Nøyaktig hvor dette er, greier jeg ikke finne ut av, men det er jo flott. 
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Her har vi Celsusbiblioteket i all sin prakt. 
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Dette er i hvert fall Mazeus og Mitriadatesporten til høyre for Celsusbiblioteket. 

 

Her titter vi på takene med dekorasjoner under søylene foran på Celsusbiblioteket. 
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Dette er Ennoia og hun symboliserer intellektet. 
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Episteme symboliserer kunnskapen.  Jeg har ikke bilder av Sophia (visdommen) eller Arte (dyden). 
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Etter Celsusbiblioteket svinger vi opp Marmorgaten forbi Mazeus og Mitriadesporten og bort til 

teateret. 

 

Marmorgaten. Nedenfor på venstre side lå den gamle agoraen, altså markedsplassen som ikke var 

statlig. Den gang lå den nok ikke langt fra havnen. 
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Det store amfiteateret ved enden av Marmorgaten. 

 

Dette kan være rester av Havnegaten som gikk ned til Efesos' havn. Den gang var havnen meget livlig, 

før altså elven Meander ødela den med grus og slam. 
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Dette var nok det viktigste målet for meg. Her lå et av oldtidens syv underverk, Artemistempelet i 

Efesos. Det ble som kjent ødelagt av Herostratos, derav å være herostratisk berømt. Det betyr å være 

berømt for et udådsverk. Herostratos var den første terrorist vi kjenner til. Han skrøt uhemmet av at 
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han hadde tent på tempelet og rasert det etter beste evne. Ødeleggelsen av tempelet  skulle gjøre 

ham berømt. Han ble henrettet så klart, siden han gikk rundt og skrøt av sin misgjerning, og 

dommerne prøvde å gjøre det forbudt å nevne hans navn. Det hjalp i hvert fall ikke, for da husker 

folk det desto bedre. 

Se på toppen av den enslige søylen som står igjen etter Artemistempelet. Det er et fuglerede på 

toppen. Jeg vedder på at det er et storkerede, for det minner påfallende om dem vi så på høye søyler 

i Portugal. 

Nedenfor er en av mange forsøk på å finne ut hvordan tempelet har sett ut. Dette bildet med 

bebyggelse i bakgrunnen virker mer autentisk enn de fleste andre rekonstruksjoner jeg har sett, men 

det er en miniatyr som står i en park i Istanbul. Disse marmortemplene pleide å males  i gilde farger, 

så det er nok lite sannsynlig at dette tempelet har vært helt hvitt. På den gjenståend søylen ser vi 

også naturlige misfarginger i marmoren også. 

Tempelet har stått en stund, men ikke i original stand. 700 år f. Kr. ble det ødelagt av en oversvøm-

melse og det ble gjenoppbygd ca 550 år f. Kr. Den kretiske arkitekten Chersiphron bygde det sammen 

med sin sønn Metagenes, og det var kong Krøsus av Lydia som betalte for moroa, bare for å få det 

ødelagt av Herostratos noen få år senere. 

To av de syv underverkene lå i Lilleasia. Det var Artemistempelet her i Efesos og mausoleet til kong 

Mausolos i Halikarnassos, våre dagers Bodrum. Det er ikke mye å se av mausoleet heller, bare en 

tilsvarende resteplass som denne. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chersiphron
http://en.wikipedia.org/wiki/Metagenes
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Her er enda et motiv fra Artemis' tempel og omgivelsene. 

 

Er også disse blokkene rester fra tempelet mon tro? 
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Også denne søylen fortjener et nærbilde, synes jeg. 
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Denne blokken kan være en tempelrest, men den ser utsom en portrett av Herostratos, spør du meg. 
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Et siste blikk på søylene med en eller annen tyrkisk borg i bakgrunnen. 

 

Vel hjemme på hotellet fant vi våre rene håndklær brettet på denne måten. Vi skulle videre til 

Pamukkale dagen etter. 
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Dag 5: I dag skal vi altså forlate hotell Sea Light, og det er jo trist selv om vi ikke har badet i basseng-

et. Vi har derimot kost oss på balkongen hver kveld etter middag. 

 

Denne lille tusseladden ga jo også en aning hjemlengsel. Nå er vi over halvveis på reisen og i dag skal 

vi til den andre grunnen til at jeg valgte denne reisen: Pamukkale. 
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Her fikk jeg jammen tatt et landskapsbilde! Vi reiser samme veien tilbake, for Pamukkale er bare en 

avstikker på denne hovedveien. 

 

Grunnen til at vi stoppet her, var for å se på bomullsmarkene.  Her vokser bomullen. 
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Slik ser bomullen ut når man høster den. 

 

Her står en lastebil full av bomull og den skal losse her ved bomullssamleriet. 
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Her tar de imot bomullen fra hele dette distriktet. Det verste er over nå, men det er stor aktivitet 

fremdeles. 

 

Her samles bomullen i sekker og baller. 
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Her tyter bomullen over fra lastebilens lasteplan. 

 

Legg nå merke til det hvite på andre siden av disse husene. Nei, det er ikke snø. Det er fra utkanten 

av Pamukkale. Pamukkale betyr Bomullsslottet, og Pamuk er bomull, akkurat som forfatteren Orhan 

Pamuk. Nå er vi åpenbart i pamuk-land på flere måter. 
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Men før vi går inn i Bomullsslottet, må vi bese Hierapolis. Navnet er gresk og betyr den hellige byen 

og kildene i Pamukkale var årsaken til at denne byen ble grunnlagt. Den var romersk provins fra 133 f. 

Kr, og den ble ødelagt av jordskjelv i AD 17 f. kr. Derfor er alle ruinene her romerske da byen ble 

gjenoppbygd. 

 

Her er hovedporten inn til byen. 
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Jeg har nok ikke så mange bilder av Hierapolis, for nå er nok mer enn nok. 
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Her er den samme portalen som på forrige side sammen med en annen og fra en annen vinkel. 

 

Her er mer ruiner. 
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Enda flere ruiner 

 

De samme ruinene tatt med fjernlinse. 
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Dette er visstnok et teaterbygg i Hierapolis. 

 

Disse ruinene har jeg hentet fra nettet. 
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Dette også - fra en Wikipediaartikkel. 

 

Nå er vi på vei inn i selve Pamukkale.  Formasjonene er dannet fra de varme kildene og kalksteinen i 

området. Sammen danner disse travertin, en spesiell kalkstein. Vi finner slike formasjoner i områder 

der det er kalkstein og vulkansk aktivitet, slik vi fant på New Zealand blant annet. 
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Dette bildet er direkte stjålet fra Wikipedia på nettet. Bare profesjonelle fotografer fikk bevege seg 

nede i områdene slik som dette. Her får vi se avsetningene på nært hold. 
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Området er digert, og noen av dammene ser ut il å ha "grodd" igjen. 
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Dette er de to fineste motivene. Her er vannet i full virksomhet og bygger opp flere småbassenger. 
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Ville man, kunne man vasse ned til vannet vi skimter i bakgrunnen på det nederste bildet. Vannet var 

utrolig varmt og godt, men det var glatt og nedover, så vi valgte ikke å gjøre det. 

 

Vi fikk dessuten begrenset tid til å gjøre det også. Derfor valgte vi å følge bussen. 
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Dette er et digert område og står sammen med Hierapolis på Unescos verdensarvsliste. 

 

Her ser vi Pamukkale nedenfra der vannet på det nederste bildet på side 15 viser. Vi dro tilbake til 

hotellet som både var flott, meget moderne og hyggelig. Maten var utmerket. 
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Dag 6: Vi måtte innom en teppefabrikk, for nå skulle vi renses for penger. Det var veldig interessant. 

De påsto at dette var en form for samvirke og at kvinnene var medeiere i virksomheten. 
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Her spinner en av kvinnene. 

 

Her vever en annen. 
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Denne kvinnen vever et ekstremt vanskelig og fint mønster og det tar nærmere ett år. 

 

Dette er også et meget fint teppe. 
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Men de lagde silketepper også, og her koker de silkeormene. 
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Her har de allerede spunnet en del og de forklarer at silken er stiv som bare det når de spinner den. 

Det er først senere den blir fin. 
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Etter omvisningen både her og i museet deres, ble vi satt under et utrolig press for å kjøpe tepper, 

men den kvaliteten vi ser her, er utenfor min økonomiske rekkevidde. 
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Her er et annet kunstteppe. Tepper appellerer vel ikke så sterkt til nordmenn som er vant til Maktabi 

og billige, men pene nomadetepper som de tør legge på gulvet. Jeg tror ikke det ble så mye salg som 

de hadde håpet på. Teppene var dyre, men om de var overpriset, har jeg ingen forutsetninger for å 

uttale meg om. Men å kjøpe tepper til 8-12 000 på en slik rundreise uten å ha mulighet for å prøve 

dem, er vel ikke akkurat så veldig interessant. De fleste av oss stakk av fra presset og gikk inn i skjerf-

butikken der vi fikk utrolig fine kashmirsjal og dertil en spesiell såpe til å rense teppene våre med. 

Nå skulle vi til Saldasjøen, en innsjø i nærheten av Burdur inne i landet. Heller ikke dette var en stor 

omvei. Dette var en stor turistattraksjon, påstår Wikipedia for sjøen som er et gammelt krater og er 

196 m dyp, skiller ut noe som de kaller for hydromagnesitt. Det kalles også vannholdig magnesium-

karbonat på norsk. Dette skal det være mye av på Mars og her på jorden finnes det bare her ved Sal-

dasjøen og et sted som ikke nevnes. Det er et hvitt stoff som vi ser på de følgende bildene fra Sal-

dasjøen. 
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Disse bildene fra Saldasjøen får tale for seg. De er ganske like. 
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Det ser øde, men idyllisk ut her. Vi stoppet ved en falleferdig bygning, og jeg husker ikke om de ser-

verte noe. 
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Her ser vi både sjø og vegetasjon. 

 

De fleste leker seg i magnesiumkarbonatet nede ved vannet. 

 



125 
 

 

Her har vi nok vært innom og handlet. Jeg tror de hadde billige ponchoer som jeg kjøpte en av til 

Kristin og meg selv. De var av en annen kvalitet enn de flotte kashmirskjerfene, men de var søte. 

 

Bussen ble bedt om å stoppe slik at vi kunne ta bilder av det vakre landskapet, men de sa at vi ikke 

kunne stoppe verken her eller der. Derfor har jeg hentet en del bilder fra nettet. 

http://www.panoramio.com/photo/79787943
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Disse furuene så vi i store versjoner også. De lange barnålene er spesielt utviklet for at de kan ta vann 

fra luften, fortalte en medpassasjer. 

 

 

 

http://www.guide-martine.com/geografialregion.asp
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Vi kjørte nedover forbi disse juvene med bussen, men som vanlig stoppet bussen ikke. Dette var den 

siste delen av turen nedover mot Antalya. Heldigvis fant jeg disse bildene på nettet. 

 

http://clickingagain.blogspot.com/2010/06/lycian-way-3-saklikent-and-tlos.html
http://no.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g298031-d1931924-i55009561-Saklikent_Gorge-Fethiye_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html
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Da vi kom til Antalya, trodde vi at vi skulle bo to netter på hotellet, men nei da, vi ble kjørt mellom tre 

og fire mil nedover kysten til et sted som het Kemer. Her tok vi inn på et flott hotell i bekmørket.  Vi 

hadde utsikt mot stranden, men det visste vi bare fordi vi hørte brenningene. Om morgenen da vi sto 

opp, så vi utover havet, og her står solen opp. 
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Dag 6: Denne dagen i Antalya var begrenset morsom. Vi ble slept med til smykkehandlere, og vi kjøp-

te selv om jeg ikke tror prisen var så veldig. På den annen side hadde jeg neppe kjøpt dette om vi ikke 

var her, og originale var i hvert fall noen av smykkene. Bildet over viser typiske blokker i Antalya med 

vanntanker på taket. 
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Dette er det nye akvariet i Antalya. Vi var ikke innom der, men ble dratt inn på en skinnvarefabrikk 

der vi ble påprakket skinnjakker. De var fine og svært billige i forhold til kvaliteten. Svein fikk sin 

julegave her, og det fikk vel også jeg. Jeg var i tvil, men har aldri angret. 

Damene ble bedt om å være mannequiner, og noen elsket det over alle grenser. Jeg har aldri sett så 

tydelig før en slik glede over å vise seg frem som hos særlig én av dem. De andre var mer sporty i 

sakens anledning.  

Vi spiste lunsj på en strandrestaurant der verten ikke var særlig hyggelig. Vi ble også kjørt til en 

kashbah, men vi hadde fått nok og ble sittende ute og drikke øl, tror jeg. Vi skulle spise middag på et 

sted der de viste show, og det var underholdende nok. Der fikk vi utdelt smykkene vi hadde kjøpt, og 

så kunne man velge om man ville dra hjem til hotellet eller blir med til byen for å se de få 

severdighetene som Antalya har å by på. Vi dro hjem. Hotellet var på langt nær så flott som de 

øvrige,men det spilte liten rolle siden vi hadde balkong. 
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Jammen hadde hotellet basseng også. 

 

Her er Hadrians port. Den er fra 130 e. Kr. Det var mørkt da de andre dro dit, og vi hadde i grunnen 

gått noe lei av romerske ruiner på dette tidspunktet. 
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Det andre vi gikk glipp av, var Hidirliks tårn. Man vet lite om det og det er som landemerke inn an-

komsten til byen at det er mest kjent. Wikipedia var i hvert fall veldig ordknapp. De tror at romerne 

muligens bygde det i det andre århundret etter Kristus, men de vet ikke. 

Dag 7: Flyet vårt hjem gikk ikke før kl 14, og det kom som en overraskelse på Nazım. Antakelig var 

dette den siste turen for sesongen og derfor trengte de ikke flyet tidlig hjem igjen for en ny avreise 

fra Oslo. Egentlig skulle flyet vårt ha gått midt på natten, mente han. Vi var kjempeglade for å slippe 

det. 

 


