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Turkiet
Turkiet (turkiska: Türkiye), officiellt Republiken Turkiet (Türkiye
Cumhuriyeti), är ett eurasiskt land som sträcker sig över halvön Anatolien i sydvästra Asien och Balkanhalvön i sydöstra Europa. Turkiet gränsar till åtta länder: I Europa gränsar det till Bulgarien och
Grekland och i Asien till Georgien, Armenien, Azerbajdzjan (exklaven
Nachitjevan), Iran, Irak och Syrien. Det gränsar till Medelhavet i söder, Egeiska havet i väster och Svarta havet i norr. Turkiet innehåller
också Marmarasjön, som används av geografer som gränslinje mellan Europa och Asien.

I det område som utgör dagens Turkiet har flera historiska riken
uppstått, såsom Bysantinska riket och Osmanska riket. Turkiet är en
viktig regional makt i denna del av Eurasien med kulturellt och ekonomiskt inflytande i området mellan Adriatiska havet i väster och
Kina i öster, Ryssland i norr och Mellanöstern i söder, och har kommit
att få en ökande strategisk betydelse.
18 procent av Turkiets befolkning beräknas vara kurder, men siffran
har även uppskattats vara runt 20 procent. Majoriteten av dessa bor
i de sydöstra regionerna i Turkiet. I vissa av dessa utgör kurderna en
majoritet av den regionala befolkningen.
Turkiet är en sekulär enhetsstat med republikanskt statsskick. Republiken Turkiet upprättades 1923 med Mustafa Kemal Atatürk som
dess första president, sedan Osmanska riket upplösts efter första
världskriget. Sedan dess har Turkiet blivit allt mer integrerat med
väst, samtidigt som man odlar förbindelser med öst. Turkiet tillhör
grundarländerna till FN, Islamiska konferensen, OECD och OSSE, är
medlem av Europarådet sedan 1949, och av Nato sedan 1952. Turkiet förhandlar sedan 2005 med Europeiska unionen om medlemskap,
och har varit associerad medlem av EU sedan 1963. Turkiet är även
medlem av G20, som samlar de 20 största ekonomierna i världen.

Det Osmanska riket - en 600-årig
stormakt

Högslätten runt Konya i Anatoliens mellersta
delar ligger på cirka tusen meters höjd
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Söndagen den 27 april
Det har varit några vackra vårdagar i Sverige under senare tid, äppelträdet utanför köksfönstret är på väg att slå ut och äppelblommornas traditionella följeslagare - den svartvite flugsnapparen har kommit från tropiskt land. Termometern visar på 21 grader C.
Det är vår när den är som bäst!

Före vår avresa hann lövsångaren,
rödstjärten och den svartvite flugsnapparen anlända till Göinge

Hanna och Linnea hämtar oss strax före klockan 15 och kör oss
ner till järnvägsstationen, där vi tar tåget till Kastrup. I Malmö får
vi vänta en extra stund, då tågföraren försovit sig (!) och anländer
springande med andan i halsen.
Väl på Kastrup blir det en traditionell elephantöl och en pizza-slice samt en caffe latte. Därefter är vi redo att gå ombord på flygplanet från Freebird (turkiskt bolag), som under tre och en halv
timme tar oss till Antalya på Turkiets sydkust. Vi bjuds på en kycklingbaguette och ett turkiskt vitt vin. Gott!
Klockan 01:45 (02:45 lokal tid) når vi fram till vårt hotell. Dessförinnan har vi mött vår turkiske guide - Serkan Sevim - på buss nr
207. Väl i rummet somnar vi på studs!

Måndagen den 28 april

Vi vaknar vid åttatiden till växlande molnighet, och lite blåsigt väder. Vi tar det lugnt idag till följd av den sena kvällen igår. Äter frukost vid halvtio och kommer iväg med bussen strax efter elva. Vi
betalar tilläggspaketen till vår ursprungligen mycket billiga resa
(2 x 2 020 kr, vilket gör att resan som utannonserades som 990
kr för en vecka nu kostar 4 210 kr/person; fortfarande billigt!).
Anledningen till det låga priset är att den turkiska staten subventionerar resan under turkisk lågsäsong, d v s under vinterhalvåret.
Eftersom vi reser hem sent den 4 maj får vi även ett programtillägg
till resan för 300 kr. Således kostar resan nu cirka 4 500 kr jämte
dryck, dricks och diverse inköp. Fortfarande billigt!

Rallhägrar

Idag reser vi ner till den turkosblå floden Manavgat, som för rent
glaciärvatten från Taurusbergen i norr till Medelhavet i söder. Det
rinner ner många floder från de höga Taurusbergen, varav många
är vattenförande året runt.
Vi gör en tur med båt längs floden, ser jordbruksmark i det omgivande flacka landskapet och passerar ibland en tät strandvegetation. Av fåglar noteras en koloni med hägrar innehållande ägretthäger, silkeshäger, kohäger och rallhäger men också steglits,
biätare, explosivt sjungande cettisångare, rörsångare, drillsnäppa
och spansk sparv. När vi kommer ut till mynningen av floden noteras medelhavstrut och fisktärna. Vi ser även enstaka vattensköldpaddor som krupit upp på fallna trädstammar.
Vi går iland på stranden. Några vågliga badar i Medelhavets blå
vatten. För vikingar är en vattentemperatur kring tjugo grader inget man backar för! Vid 14-tiden bjuds på nygrillad regnbåge och
cous cous ombord på båten. Det smakar himmelskt gott tillsammans med en öl.

Vi återvänder längs floden till vår utgångspunkt, noterar en häckSidan 4

ande vit stork på en liten moské och är åter på hotellet strax efter
klockan 17. En trevlig dagsutflykt är till ända.

Hägerkolonin med silkeshägrar

Manavgatfloden och en moské

Det blir en kall Guld-Tuborg i baren och en buffémiddag i restaurangen. Jag fastnar för stekt hjärta i bitar, jalapeno, fetaost, oliver,
grönsaker och ett turkiskt shiraz-vin av märket Güney Denizili Anfora 2011. Det ska visa sig att de turkiska vinerna både är dyra (beskattas med 60% skatt) och inte speciellt goda, åtminstone inte de
röda vinerna. Men undantag finns, ska tilläggas!
Tidigt i säng; cirka klockan 20:30.

Tisdag den 29 april

Idag vaknar vi till mulet väder med regn och 12 grader C. Det gör
inte så mycket för idag ska vi ge oss av på en 50 mil lång bussresa,
från sydkusten och in i landets mellersta delar, till Kappadokien. Vi
kommer iväg strax efter halvåtta.

Medelhavstrut

Färden går genom bebyggelse, över den odlade kustslätten och upp
i Taurusbergen. Efter två timmars färd tar vi en kaffepaus vid ett
värdshus i Tinaztepe. Vi är nu uppe på 1 600 m ö h och ser snö på
topparna. Stället omges av gammal barrskog med både gran och
tall samt visst inslag av nyligen utslagna lövträd, bl a popplar. Det
är kyligt i luften.
När färden sedan går vidare berättar Serkan att Istanbul har drygt
20 miljoner invånare och att landet i sin helhet har 80 miljoner invånare, att landets fick sin nuvarande konstitution 1923, efter det
att det Osmanska riket hade fallit sönder, att en medelinkomst motsvarar cirka 3 000 kr/månad, att landet består av 90% muslimer
men att staten är sekulär och att alkoholskatten är mycket hög.

Tarusbergens skogsklädda sluttningar
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Vi far fram genom ett mycket vackert landskap; kulliga ängsmarker,
friska vårbäckar, nyutslagna popplar, födosökande vita storkar, nyanlända tornseglare, blommande fruktträd, små byar med moskéer,
åkerlappar och på en höjd om 1400-1500 m ö h.

Högläsning ur Koranen i ett av
munkarnas rum

Vi kommer till staden Konya vid halvtolvtiden. En vacker stad med
1,2 miljoner invånare. Vi överraskas av hur vackra de nybyggda hyreshusen är och hur välordnat det är med gator och torg. Denna
stad var på aposteln Paulus och den heliga Barnabas tid en av de
största kristna församlingarna i världen.
Vi besöker Mevlanamuseet med en moské från 1200-talet. Den
byggdes som ett mausoleum över sufiern Mevlana och hans son,
och betjänas av de dansande dervisherna. Vi besöker själva moskén
med sina olika gravar (ofta dekorerade med någon form av röda
”hattar”) och sin avdelning för kvinnliga besökare. Vi tittar även in i
små rum, där vi bl a finner en dervishmunk som sitter och läser ur
den heliga skriften.
Det blir även lunch i Konya; kyckling med potatis och goda röror och en god turkisk öl (Efes).

Färden fortsätter därefter över en enormt vidsträckt och mycket
platt högslätt, som en gång i tiden varit sjöbotten men som nu är
huvudsakligen uppodlad. Vi ser många vita storkar, kråkor, råkor,
kajor och starar. Vissa delar av slätten är konstbevattnade. Även om
vi nu kör rakt in i ett rejält störtregn. På vår högra sida ser vi några
snöklädda, före detta vulkaner, som sträcker sina toppar nästan 3
300 m ö h (Mount Hasan).

Mausuleet över Mevlana och
hans son
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Vid 17-tiden kommer vi fram till en av de underjordiska städer,
där människorna gömde sig i orostider. Bland annat var det här
som de första kristna gömde sig undan förföljelsen. Städerna kunde rymma upp till 45 000 personer (!) och man grävde ut städerna i
3-4 etager med allt vad ett samhälle behöver för att fungera. Vatten
och friskluft var två sådana saker. Utanför ingången till den stad vi
besöker finner vi ett flertal turkiska kvinnor som försöker avyttra
sina hemmagjorda dockor i vackra färger - det är ett himla liv på
de enträgna försäljerskorna! I ett hus bredvid firar man att sonen
i huset ska påbörja sin värnplikt genom att ha en fest för släkt och
vänner med musik och gevärssalvor. I Turkiet anses det viktigt att
en man gjort sin värnplikt, ett slags ”mandomsprov”! Jag kan bara
beklaga att vi inte har kvar allmän värnplikt i Sverige längre - just
därför den manliga befolkningen får lära sig att ta hand om sig själv
och samarbeta med andra!
Vi vandrar in i den underjordiska staden, kryper hukande genom
gångarna, noterar små och stora utrymmen, trappor, kyrkobyggnader och att man vid varje utgång har möjlighet att rulla för en rund
sten, vilket gör det svårt för någon att ta sig in i stan. Här ryms inga
klaustrofobiska känslor. I och med att vi är så mänga människor på
en begränsad yta känns det rätt skönt att komma ut i friska luften
igen.
Strax efter halvåtta - just när skymningen har kommit - kommer vi
fram till vårt hotell i Nevsehir. Nu är vi mitt i det fantastiska ”sandstenslandskapet” i Kappadokien. Sydnäktergalen sjunger för full
hals bakom vårt hotell. Klockan 20 äter vi en god buffémiddag och

delar på en flaska vitt, kappadonskt vin (som smakar riktigt bra till
en kostnad om 23 eur = drygt 200 kr). I säng vid klockan 21:30; 12
grader C och drygt 1 100 m ö h.

Underjordiska städer med plats
för 10 000-tals invånare
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Onsdagen den 30 april
Idag väntar en spännande dag, för det är ju för besöket här i Kappadokien som Jola och jag hängt med på denna resa. Vi vaknar
klockan 7, äter frukost klockan 08:30 och far iväg klockan 09:15.
Det är 12 grader C, lätt vind och soligt (det är 7 grader hemma) ser
vi på våra iPhones.
Vårt första besök blir i den lilla byn Uchisar, där vi kommer rakt in
i sandstenslandskapet. Runt två höga sandstenstoppar har människorna huggit ut sina bostäder i den mjuka sandstenen, samtidigt
som vatten- och vinderosion påverkat dess utsidor. För hundra år
sedan bodde många människor här och enligt Serkan, bodde det
folk här fram till 1982. Även idag kan man gå in i bostäderna och
hitta toaletter, kök och vardagsrum. Till och med en trevlig balkong
med utsikt över det fantastiska området. Så här skulle man kunna
tänka sig att bo ett tag i alla fall! En oerhört mysig boendemiljö,
samtidigt som inomhusmiljön står bra emot dagens sommarhetta.
Och även vinterns kyla. I och med att området ligger mer än tusen
m ö h drabbas området av sträng kyla (10-20 minusgrader) och
snö.
Våra kameror går varma i detta säregna landskap. Vi noterar att
man odlar vin och persikor i dalen. Även om alla persikoblommorna frös vid årets blomning, enligt Serkan.
Av fåglar noterar jag med stor glädje ett flertal sjungande stensparvar (en art som jag letat länge efter i Europa). Kommer så nära
att jag med lätthet ser hanens gula bröstfläck.

Nästa stopp blir vid Göremedalen (kl 10:45), där hela dalen är
fylld av märkliga sandstensformationer; några liknar liksvampar,
andra breda sockertoppar. Vi noterar att staden Göreme liksom
har vuxit ihop med den gamla stenstaden, en salig blandning av
grottbostaäder och vanliga hus - och allt där emellan. Vi ser också
hur påtaglig erosionen varit.
I de många stånden längs utsiktsplatsen säljer man dryck, mat, lerkrukor, ”turkiska ögon” i blått och vitt och vin av olika slag.

Landskapet vid Uschisar
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Jag noterar blåa långtungebin, talrika tistelfjärilar, enstaka makaonfjärilar, snabbflygande alpseglare och ett flertal blommande örter, varav så gott som alla förblir obestämda.
Dagens tredje stopp förläggs till Vallentinedalen (kl 11:15). En
vacker dalgång med ett flertal fallosliknande berg, vildblommande
blå iris och en vacker härfågel.
Det är så bra att det är nära till allt när man väl kommit hit upp.

Fjärde stoppet blir i den lilla byn Cavusin, där vi blir inbjudna i en
”grottrestaurang” med turkiska mattor längs väggarna. Hög mysfaktor! Vi bjuds på svart te och biskvier.
I byn finns en moské med minaret, både bostäder och kyrka samt
en moské inne i sandstensberget. Det är nu varmt i den kuperade
sydsluttningen, och vi släcker törsten med ett glas nypressade granatäpplen. I kyrkan hittar vi rester efter religiösa muralmålningar.
Av fåglar noteras blåmes, svart rödstjärt, gråsparv och medelhavsstenskvätta.
Vi äter en god lunch i byn Avanos vid halvtvåtiden.

Sidan 9

Nästa anhalt blir ” The Three Beauties” kl 14:45 - tre mycket tydliga ”liksvampar” som är så där en 6-8 meter höga. Vi ser den

silvriga moskén nere i grannbyn och en vacker isabellastenskvätta.
Dagens näst sista resmål blir Sinasos (kl 15:30), en tidigare grekisk by, där grekerna tvingades flytta hem till Grekland när den
turkiska staten etablerades 1923. Fortfarande finns det en grekisk
ortodox kyrka kvar i byn. Verkar vara en mer genuin by än de andra vi besökt, och därför inte så påverkad av turismen. Vi ser turkduvor, klippduvor och hör sjungande steglitser.

Dagen avslutas med dansande dervisher (ca kl 17:30) inne i ett
utgrävt sandstensrum. Fyra munkar försätter sig i någon slags
trans när de i vita klänningar och höga hattar snurrar runt i många,
många minuter. De tillhör den mystiska sekten sufiter, en del av islam. Sufism används som en samlingsbeteckning för den andliga
eller esoteriska aspekten inom islam. Sufiernas erfarenheter och
läror är att vi, genom att rena sinnet från allt som inte är av Gud
och förstå att kärleken är Guds sanna väsen, kan nå fram till den
upplysning som öppnar medvetandet.
Vi är åter på hotellet klockan 18:15 efter en mycket givande dag Vi är väldigt nöjda!

Munkarnas dal med s k ”fairy-skorstenar”
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En agamödla
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Landskapet är format av vulkanutbrott och vatten- och vinderosion i
de mjuka bergarterna sandsten och tuff. Tuff är en porös bergart som
består av vulkaniska utbrottsprodukter.
Kappadokien är sedan 1985 med på UNESCOs världsarvslista.
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Sidan 13

Torsdagen den 1 maj
Idag är det helgdag i Sverige - Första maj - och sannolikt även här i
Turkiet. Vi far iväg klockan 09:30. Det är ringa 9 grader C (i Hässleholm är det 6 grader C) och mulet väder.

Under förmiddagen besöker vi två dalar; Aprikosdalen klockan
09:30 och Munkdalen en timme senare. Vackra dalgånger mellan
alla sandstensformationerna; nyutslagna, högresta och smala popplar, gångstigar mellan vilda (?) vinrankor och aprikosträd samt helgedomar och kloster inne i sandstenen. Fotomotiven liksom staplas
på varandra i denna ytterst säregna natur. Jag ser flertalet stensparvar, bl a en hane som står ryttlande och sjungande över en hona. En
tornfalk flyger över.

Anatoliska herdehundar

Före lunch gör vi ett besök hos en välkänd mattillverkare, som arbetar i både ull och silke (kl 11:00 - 13:00). Vi möter en mycket
underhållande man som med en stor portion humor lär oss mer
om mattor och mattillverkning. Vi bjuds på raki (med smak av anis;
jfr grekisk ouso), vitt och rött vin samt kaffe eller te. Mattorna som
visas är ett under av hantverksskicklighet och kostar därefter. En
matta i silke är t ex knuten med 120 knutar per kvadratcentimeter. Vi lär oss att man kan se om mattan är handknuten genom att
betrakta den från båda hållen; Ändrar den färg är den handknuten,
annars inte!
Vår mattexpert menar att går Turkiet med i EU, kommer detta gamla hantverk inte att löna sig, och kunskapen dör ut. Han, liksom vår
guide Serkan, tror inte att Turkiet någonsin kommer att anslutas
till EU.

Lunchen äter vi på en trevlig restaurang i Ortahisa (kl 13-14:30).
Till förrätt blir det tomatsoppa och friterad ost, till huvudrätt välsmakande kyckling med pasta och till efterrätt någon form av rispudding. Måltiden serveras vid borden och smakar förträffligt.
Från restaurangfönstret har vi utsikt över torget. Bönestunden i
moskén är slut och ett stort antal äldre män lämnar helgedomen.
Runt torget hittar vi försäljare som säljer torkade frukter och olika
nötter. De smakar himmelskt gott. På torget hittar vi några stora
anatoliska herdehundar, som Jola genast får god kontakt med. Hon
har en fantastisk hand med djur av alla de slag! Hundarna används
för att hålla samman fårflockarna och för att skydda fåren mot rovdjur.
Större delen av eftermiddagen ägnar vi åt Göreme utomhusmuseum (kl 14:45-16:45), där vi besöker ett flertal små kyrkor med
välbehållna fresker, huvuddelen är många hundra år gamla. Vi delar
på utrymmet med ett stort antal andra turister. På ett ställe har man
även ett stort antal hästar, som sannolikt står uppstallade i något
”grottstall”!
Vi noterar vildväxande och blommande blå iris och några åkrar
med taniga vinrankor.

Vi är åter på hotellet klockan 17:15. Vi bor på 1 215 m ö h. Efter
en god middagsbuffé på hotellet åker vi på turkisk afton, belägen
inne i en sandstensformation. Här bjuds vi på sång och musik av
traditionell karaktär samt magdans. Olika nationaliteter av manliga
Sidan 14

turister får tillfälle att pröva sina färdigheter i magdans, till åskådarnas stora jubel. Det bjuds på vin och raki till oss alla. En mycket
trevlig och underhållande afton! Sent i säng!

Makaonfjäril

Klippduvor (vilda?)

Munkdalen
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Svart rödstjärt

Sidan 17

Fredagen den 2 maj
Idag väcks vi tidigt - vi ska nämligen flyga luftballong över Kappadokien. Det är vindstilla, växlande molnighet och 18 grader varmt.
Perfekta förhållande för en tur!
Vi köper resan för 1 500 kr per person (vilket får anses billigt i förhållande till vad det kostar i Sverige). Vi åker till en äng sydost om
alla sandstensformationerna. Den lilla vind som finns drar nämligen åt NNV. Beyran Eyimen - en man med skägg och hästsvans är vår pilot denna morgon. Man förbereder ballongen och korgen,
fyller innehållet med varm luft från gasolbrännare och fläktar och
snart reser sig det väldiga ballonghöljet rakt upp och korgen lättar
lite grand från marken. Vi står trångt i korgen och plötsligt tar hela
ekipaget höjd och stiger ganska hastigt upp från marken. Vi följs av
ytterligare en regnbågsfärgad ballong och på marken ser vi att ytterligare tre ballonger görs klara för luftfärd.
Vilken känsla att stå här uppe, ingen vind (för vi driver med vindens hastighet) och alldeles tyst (utom när gasolbrännarna ljuder).
Man hör fågelsång från dalen nedanför. Och vilken utsikt! Härifrån
får man en fantastisk vy över det säregna landskapet. Jola och jag
fotograferar så mycket vi hinner med våra stillbildskameror och
jag hinner också med 25 minuters videofilm. Det vackra släpljuset
modellerar fram bergens konturer. Det är många ballonger i luften
samtidigt och under hela morgonen lär över tvåhundra ballonger
varit uppe i luften. Att flyga ballong just här är en av världens häftigaste ballongturer. Beyran flyger lågt i början, vi glider fram nere
i dalgångarna och snuddar nästan trädkronorna och han går vid ett
tillfälle upp på 4-500 meters höljd. Färden varar i en timme och 15
minuter innan vi landar på fälten vid byn Cavusin. Landningen går
utan problem och Beyran och hans medhjälpare får ballongen att
landa på ett stort släp; Synnerligen skickligt!
Efter flygturen bjuds vi på champagne och hembakade kakor. Vilken
tur! Den var värd varenda turkisk lira!
Vi erhåller varsitt intyg att vi nu genomfört en ballongflygning över
Kappadokien. Stolta åker vi hem till vårt hotell.

Vi är beredda!

Sidan 18

Vilken känsla att i arla morgonstund stiga till väders i en varmluftsballong

Sidan 19
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Sidan 21

Vi är åter på hotellet klockan 08:45, äter frukost och packar. Klockan 09:30 rullar bussen åter mot Antalya, femtio mil ligger nu framför oss.
Under färden passerar vi många vita storkar i ett böljande jordbrukslandskap.

Vi stannar vid en restaurerad karavanseraj (motsvaras idag av
värdshus eller motell), som en gång i tiden låg med 25-30 km mellanrum längs den gamla sidenvägen (kl 10:30). En mäktig byggnad
med höga valv. Runt byggnaden hittar vi vackra blommor, sjungande lärkor och ett flertal tistelfjärilar. Över de rundade kullarna
vandrar fårskockar med herdar samt enstaka kor.
Den restaurerade karavanserajen

Ju närmare Konya vi kommer desto plattare blir landskapet. Vi
gör ett lunchstopp kl 13 (buffé men tyvärr ingen öl - och vi som var
så törstiga!). Efter lunchen reser vi vidare genom ett underbart,
lätt kuperat landskap: ängsmarker, åkrar, nyutslagna popplar, berg
och dalar, små byar och arbetare på fälten. Efter några mil passerar vi ånyo genom Taurusbergen och det pass vi körde igenom på
hitvägen (1 626 m ö h). Vi pausar en halvtimme vid en vägkrog skönt att få röra på benen!

När vi sedan fortsätter vår färd mot Antalya berättar vår guide Serkan om det turkiska samhället:
Det var val i Turkiet i mars och den gamla regeringen med Erdogan i spetsen och hans konservativa-liberal parti AKP vann ånyo
en seger
Detta trots att man anklagats för tydlig korruption och ”svågerpolitik”! Tidigare regeringar har också varit korrupta - och inte gjort
något. Nu har man en fortsatt korrupt regering men det gör åtminstone något. Bygger vägar till exempel.
Regeringen har också anklagats för att islamisera det turkiska
samhället
God ekonomisk utveckling har präglat landet under senare år
* Sjukförsäkringen gäller alla, för medicin betalar man 5% av kostnaden
* Att studera vid universiteten kostar ringa 4000 kr för ett år
* Skatten: 8% mat, 18% kläder, lyx varor 19-145%, alkohol o bensin är dyrt med en skatt på uppåt 60%!
* Man har värnplikt för alla män = ”mandomsprovet”
* Medelinkomsten är 300 eur (industriarbetare) per mån - svårt
att leva på, grönsaker och frukt är dock billigt
* Pension vid 63 års ålder
* Hyra: 150 eur/mån fin lägenheter
* Europeiska pensionärer bosätter sig i Turkiet, och lever som
kungar
* Semestern är på 2-4 veckor
* Korruptionen är utbredd i samhället
* Regeringen kräver att flickor får utbildning
* Skilsmässa går att ta ut om äktenskapet inte håller; Kvinnorna
behåller alltid det guld de erhållit vid bröllopet
* 1,5 milj flyktingar från Syrien - ett resurskrävande problem och
med syriska militärattacker
* Konflikten med kurderna är nu bättre och det råder inte längre
en väpnad konflikt
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Arbetslösa är för närvarande 8%
Det finns 81 städer i Turkiet. Landet är en tredjedel större än Sverige. Det drabbas regelbundet av jordskalv och ibland av jordbävningar. Området runt Konya, som består av sjöbotten är dock helt
befriade från skalv. Man bygger husen stabilt, så de kan stå emot
skalven.
På väg ner för Taurusbergens sluttningar stannar vi till vid ett
prunkande fruktstånd där de säljer citrusfrukt, smakrika bananer,
nötter och jordgubbar. En svartmes sjunger från barrträden bakom ståndet.
Vi kommer ut över slättlandet på båda sidor om Antalya och övernattar på ett fint hotell i Belek. I denna region försörjer sig människorna inom både turistnäringen och jordbruket.

Lördagen den 3 maj
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Lördagen den 3 maj
Idag har vi lite sovmorgon och kommer iväg först klockan 08:45.
Serkan berättar för oss att flygplatsen i Antalya beräknas ta emot
14 miljoner turister under detta eller nästa år.

Nu under förmiddagen får man lära sig att ”stå ut”: Besök i diamant- och guld/silveraffär och i en läderaffär (D’enver). Ett glas
kallt vitt vin blir lite ”plåster på såret”!!
Lunch klockan 13 och därefter en vandring i Gamla stan och ner
till hamnen. Dagen avslutas med en marknad för ”fejk” - här hittar
man alldeles ”äkta kopior” av Dior, Dolce gebana, Diesel och alla de
andra statusmärkena!

Natten tillbringas på hotell La Boutiqe nere vid Medelhavsstranden. Vi äter en god middag med utsikt över Medelhavet.

Söndagen den 4 maj

Väckning klockan 07:30. Iväg med bussen klockan 10. Det är soligt
och behagligt varmt.
Vi gör en guidad tur genom gamla stan, passerar den gamla stadsporten och besöker en helgedom som varit tempel, kyrka, moské,
kyrka och moské under århundradena. Gatorna och gränderna är
trånga, husen tidstypiska med träutbyggnader och mysiga innergårdar. Palmduvorna är vanliga och håller nu på med bobyggnation.
Vi gör en båttur ut på Medelhavets blåa vågor, ser en fin flock
med natthägrar. Före lunch gör vi ett besök på en lokal frukt-,
grönsaks- och fiskmarknad med ett överflöd av varor. Det doftar
rikt och priserna är låga.
Lunchen intar vi på en fin strandrestaurang; grillad öring och öl.

Gamla stan i Antalya

Eftermiddagen tillbringar vi på stranden, med slöjad sol och en
vattentemperatur om cirka 20 grader. Jag noterar följande fåglar:
Större strandpipare, härfågel, rödhuvad törnskata och tofs/lagerlärka samt intensivt sjungande gulhämpling.

Vi avslutar vår resa genom att besöka ett vattenfall vid havsstranden och äta en god middag, innan vi far ut till flygplatsen. Vi tackar
vår bussförare Yosef och vår trevlige guide Serkan Sewim och går
till incheckningen.
De goda turkiska ögonen

Planet lyfter från Antalya strax före midnatt.

Måndagen den 5 maj

Vi landar på Kastrups flygplats mitt i natten, eller närmare bestämt vid halvtretiden. Tar tåget mot Göingebygden och är åter på
Solbrinken strax före klockan 6, det är minus en grader (!), vilket
känns smått kyligt när man bara har kortbyxor och sandaler.
En lyckad resa är tillända - Borta bra men hemma bäst!
Vi har rest med resebyrån Travel Service Scandinavia.
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Turkisk mat

Två trevliga medresenärer avnjuter lunchen i Ortahisa tillsammans med oss
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Torkade frukter smakar
himmelskt

Turkisk vinranka
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Bildbilagan

1967 rasade delar av berget vid Cavusin p g a för många urgröpningar i berget
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Polisstationen i Göreme
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Our good guide Serkan Sewim
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En vacker moské omgiven av moderna hyreshus med solfångare på taken
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