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سخن اول
بــا کتابــی دیگــر ،از مجموعــه کتــاب هــای راهنمــای گردشــگری ســفری دیگــر ،بــا شــما هســتیم .امیدواریــم
شــماره هــای قبلــی ،مــورد توجــه شــما عزیــزان و همراهــان همیشــگی مــا قــرار گرفتــه باشــد.
ایــن شــماره را بــه کشــور ترکیــه اختصــاص داده ایــم .ترکیــه ،ســرزمین بســیار زیباییســت و شــهرهای
توریســتی زیــادی دارد .ســعی کردیــم در حــد تــوان ،مطالــب را بــه خوبــی پوشــش دهیــم .امیدواریــم ایــن
شــماره نیــز مــورد توجــه شــما عزیــزان قــرار گیــرد .لطفــا انتقــادات و پیشــنهادتان را از طریــق آدرس پســت
الکترونیکــی  info@safaridigar.comبــا مــا در میــان گذاشــته و مــا را در بهبــود کیفیــت مجموعــه
هــای بعــدی یــاری فرماییــد.
آرشیو کتاب های الکترونیکی سفری دیگر ،از طریق لینک زیر قابل دریافت است.
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مذهب ترکیه

ترکی ــه کش ــوری اوراس ــیایی اس ــت ک ــه بخ ــش ب ــزرگ کش ــور یعن ــی آناتول ــی ی ــا آس ــیای
کوچ ــک در جن ــوب باخت ــر آس ــیا و خاورمیان ــه واق ــع اس ــت و بخ ــش کوچک ــی نی ــز ب ــه ن ــام
ترا کیــه در منطقــه بالــکان (منطق ـهای در جنــوب خــاور اروپــا) قــرار دارد .ترکیــه در خــاور
ب ــا کش ــورهای ای ــران ،جمه ــوری آذربایج ــان (نخج ــوان) ،ارمنس ــتان ،و گرجس ــتان؛ در
جنــوب خــاوری بــا عــراق و ســوریه؛ و در شــمال باختــری (بخــش اروپایــی) بــا بلغارســتان
و یون ــان همس ــایه اس ــت .همچنی ــن ترکی ــه از ش ــمال ب ــا دری ــای س ــیاه ،از باخت ــر ب ــا دو
دری ــای کوچ ــک مرم ــره و اژه ،و از جن ــوب باخت ــر ب ــا دری ــای مدیتران ــه م ــرز آب ــی دارد .دو
تنگ ــه راهب ــردی بس ــفر و داردان ــل نی ــز در اختی ــار ترکی ــهاس ــت.
پهن ــاوری ترکی ــه  ۷۸۳٬۵۶۲کیلومت ــر مرب ــع م ــی باش ــد .ترکی ــه کش ــوری کوهس ــتانی و
ً
نس ــبتا پ ــر ب ــاران اس ــت .ش ــکل ای ــن کش ــور مانن ــد ی ــک مس ــتطیل اس ــت ک ــه از س ــوی
خــاور و باختــر امتــداد یافتــه اســت .ایــن کشــور بــا قــرار گرفتــن در یکــی از حســاسترین
ّ
موقعیــت جغرافیایــی راهبــردی و بســیار خوبــی اســت و گــذرگاه
مناطــق جهــان ،دارای
جن ــوب باخت ــر آس ــیا و اروپ ــا ب ــه ش ــمار میآی ــد و کش ــورهای بس ــیاری ،ب ــه وی ــژه ای ــران از
خ ــا ک ترکی ــه ب ــرای ترانزی ــت کاال و ان ــرژی اس ــتفاده میکنن ــد.
ً
ترکی ــه ح ــدود  ۷۶میلی ــون ت ــن (ب ــرآورد  )۲۰۱۳جمعی ــت دارد ،ک ــه ح ــدودا  ۷۵ت ــا ۸۵
درصــد مــردم ســنی و  ۱۵تــا  ۲۵درصــد هــم علــوی هســتند .بــا ایــن کــه حکومــت ترکیــه
الئیــک اســت ولــی بســیاری از مــردم هنــوز بــه دیــن اســام پایبنــد هســتند و عیــد فطــر
و عی ــد قرب ــان در ای ــن کش ــور تعطی ــل رس ــمی اس ــت .همچنی ــن در ترکی ــه ح ــدود ۷۰٪-
 ۷۵٪درص ــد م ــردم ت ــرک ۱۸٪ ،درص ــد ک ــرد و  ۷٪-۱۲٪را س ــایر باش ــندگان قوم ــی ترکی ــه
تش ــکیل میدهن ــد.
زب ــان رس ــمی ترکی ــه ،ترک ــی (اس ــتانبولی) اس ــت ک ــه در گذش ــته ب ــا خ ــط عرب ــی (عثمان ــی)
نوش ــته میش ــد و از زم ــان تش ــکیل جمه ــوری ترکی ــه توس ــط آتات ــرک در س ــال ۱۳۰۲
هج ــری خورش ــیدی ( )۱۹۲۳ب ــا خ ــط التی ــن نوش ــته میش ــود .ترکی ــه در میان ــه دو
فرهنــگ شــرقی و غربــی قــرار دارد هرچنــد فرهنــگ ایــن کشــور بــه شــرق بســیار نزدیــک
ت ــر اس ــت ت ــا ب ــه غ ــرب .ترکی ــه ش ــش همس ــایه آس ــیایی و دو همس ــایه اروپای ــی دارد.
کش ــورهای ه ــم م ــرز ترکی ــه عبارتان ــد از :در خ ــاور ب ــا ای ــران  ۴۹۹کیلومت ــر ،جمه ــوری
آذربایجــان  ۹کیلومتــر ،ارمنســتان  ۲۶۸کیلومتــر ،و گرجســتان  ۲۵۲کیلومتــر؛ در جنــوب
خ ــاور ب ــا ع ــراق  ۳۵۲کیلومت ــر و س ــوریه  ۸۲۲کیلومت ــر؛ در ش ــمال باخت ــر ب ــا یون ــان ۲۰۶
کیلومت ــر و بلغارس ــتان  ۲۴۰کیلومت ــر.

تــرک هــای آســیای مرکــزی در اوایــل قــرن یازدهــم میــادی بــه دیــن اســام گرویدنــد.
پیــش از ایــن زمــان ،مســیحیت در ترکیــه روج داشــت .در زمــان امپراطــوری عثمانــی
آن هــا ادعــای رهبــری کشــورهای اســامی را داشــته و ســرزمین هــای وســیعی را حا کــم
بودنــد .در ســال  1924دیــن اســام در نخســتین قانــون اساســی کشــور ترکیــه بــه عنــوان
مذهــب رســمی جامعــه تعییــن شــد؛ لیکــن در اصالحــات قانونــی ســال  1928ایــن
مــاده قانونــی حــذف و بــا تأ کیــد بــر جدایــی دیــن از سیاســت ،ترکیــه کشــوری بــا دولــت
و حکومــت غیــر مذهبــی (الئیــک) معرفــی شــد .بعدهــا در ســال  1982نیــز بــه هنــگام
تدویــن قانــون اساســی جدیــد حا کمیــت اصــل الئیــک مجــددأ مــورد تصریــح قــرار گرفــت.
در کشــور ترکیــه  99/8درصــد مــردم مســلمان بــوده ( 80درصــد ســنی  19/8 ,درصــد
شــیعه) و  0/2درصــد مســیحی و یهــودی هســتند.
بیشــتر شــیعیان در نزدیکــی مــرز ایــران ســکونت دارنــد و بســیاری از آنــان از ایــران بــه
ترکیــه مهاجــرت کــرده انــد .مســلمانان ســنی ترکیــه ا کثــرأ حنفــی هســتند کــه عمدتــأ در
مرکــز و غــرب ترکیــه ســا کن مــی باشــند.
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زبان مردم ترکیه
ترکــی ترکیــه زبــان رســمی و مــادری ســا کنان ترکیــه اســت و یکــی از قدیمــی تریــن زبــان
هــای دنیــا بــه شــمار مــی رود .بخشــی از مــردم کشــورهای مشــترک المنافــع و برخــی از
نقــاط جنــوب شــرقی اروپــا و بعضــی از مناطــق خاورمیانــه نیــز بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی
کننــد .ترکــی آذربایجانــی ،ترکــی ترکمنــی ،ترکــی قرغیــزی ،ترکــی اویغــوری و ...نیــز شــاخه
هایــی از زبــان عمومــی ترکــی محســوب مــی شــوند .زبــان ترکــی از گــروه زبانــی اورال -
آلتانــی اســت .زبــان ترکــی جدیــد کــه امــروزه تحــت عنــوان « ترکــی ترکــی » شــناخته مــی
شــود از ریشــه ترکــی اوغــوز اســت کــه بــه وســیله ســلجوقیان در اواخــر قــرن یازدهــم بــه
آناتولــی وارد شــده اســت .بــه تدریــج لغــات و اصطالحــات قابــل توجهــی از زبــان ترکــی
ً
بــه فارســی و عربــی و متقابــا از فارســی و عربــی بــه ترکــی وارد شــد و الفبــای عربــی رایــج
گشــت .پــس از اعــام جمهــوری (در ســال  ،)1923الفبــای التیــن جایگزیــن الفبــای عربــی
گردیــد ( )1928و پــس از تغییــر الفبــا اصــاح دســتور زبــان نیــز توســط دولــت آغــاز و پــی
گیــری شــد .ویژگــی زبــان ترکــی را حــروف صــدا دار آن مــی داننــد .در الفبــای التینــی کــه
از ســال  1928بــه بعــد در ترکیــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .کلمــات بــه صــورت
فونتیــک نوشــته و خوانــده مــی شــوند.
www.safaridigar.com
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فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه
موقعیــت جغرافیایــی ترکیــه و همجــواری آن بــا کشــورهاب اروپایــی ,روی فرهنــگ
و آداب و رســوم مــردم ترکیــه تأثیــر بســزایی گذاشــته اســت .تــرک هــا مردمــی خانــواده
دوســت و خونگــرم هســتند.مرد ریــس خانــواده محســوب مــی شــود و زن طبــق قانــون،
بعــد از ازدواج از نــام خانوادگــی شــوهرش اســتفاده مــی کنــد .چنــد همســری در ترکیــه
غیرقانونــی اســت و ازدواج هــا بایــد رســمأ ثبــت شــوند و ازدواج مذهبــی بــه تنهایــی و
بــدون ثبــت قانونــی ،غیرقانونــی مــی باشــد.
مراســم ازدواج در ترکیــه همــراه بــا رســوم و عقایــد خاصــی اســت .مثــأ هنگامــی کــه
دختــری ازدواج مــی کنــد تمــام دوســتان وی نامشــان را درون کفــش عــروس مــی
نویســند و در پایــان مراســم ازدواج ا گــر کســی نامــش از داخــل کفــش پــا ک شــده باشــد،
بــه ایــن معنــی اســت کــه بــه زودی ازدواج خواهــد کــرد.
در محلــه هــای ترکیــه تقریبــأ هیــچ محلــه ای بــدون قهــوه خانــه نیســت و مردهــای تــرک
ســاعت هــا بــا دوستانشــان در کافــه هــا و قهــوه خانــه هــا مــی نشــینند و صحبــت مــی
کننــد .زنــان هــم بــرای چــای بعــد از ظهــر در زمــان هــای معینــی ،بــه نــام دوره هــای  7تــا
 17روزه ،بــا دوســتان و همســایگان خــود در یــک جــا جمــع مــی شــوند.
ا گــر چــه مــردم ترکیــه بــه خاطــر برخــورد بــا فرهنــگ هــای اروپایــی غیــر رســمی تــر شــده
انــد ،امــا بــا ایــن حــال همچنــان اصطالحــات مؤدبانــه و تعــارف در بیــن آنهــا وجــود دارد.
مثــأ واژه «آبــی» بــه معنــای بــرادر بزرگتــر در مقابلــش «قــارداش» بــه معنــای بــرادر« ،آبــا»
بــه معنــای خواهــر بزرگتــر در مقابــل «باجــی» بــه معنــای خواهــر ،بــرای ایجــاد تمایــز بیــن
بزرگتــر و کوچکتــر اســتفاده مــی شــود.
تــرک هــا مــردم مهمــان نــوازی هســتند .آن هــا از دعــوت مهمــان بــه منازلشــان لــذت
مــی برنــد .ا گــر مهمانــان زود از خانــه برونــد ،نوعــی بــی احترامــی بــه صاحــب منــزل و
حمــل بــر خــوش نگذشــتن بــه مهمــان مــی شــود .در مواقــع عــزاداری ،همســایگان تــا روز
ســوم غذاهــای آمــاده شــده ی خــود را بــه منــزل داغدیــده مــی فرســتند .حلــوا نیــز تنهــا
غذایــی اســت کــه خانــواده مرحــوم مــی پــزد و بــرای همســایگان مــی فرســتد .دوســتان
نزدیــک مرحــوم حلــوا را آمــاده مــی کننــد؛ بــه طــوری کــه نفــر اول ،مالقــه را بــه نفــر بعــد می
ســپارد و او هــم در حالــی کــه حلــوا را هــم مــی زنــد ،بــه ذ کــر خاطــره ای از آن مرحــوم مــی
پــردازد .معمــوأل حلــوا زمانــی آمــاده مــی شــود کــه تمــام افــراد حاضــر در مــورد مرحــوم بــه
ذ کــر جملــه ای پرداختــه باشــند .ایــن مراســم ســاده ســبب مــی شــود کــه مــردم از اوقــات
خــوش خــود بــا آن مرحــوم حــرف بزننــد و بــرای لحظــه ای غــم خــود را فرامــوش کننــد و
پیوندهــای بیــن خــود را محکــم نماینــد.
نــوروز تــا نخســتین ســالهای تشــکیل جمهــوری ترکیــه در میــان تــرکان ترکیــه پایــدار
مانــد و ســپس رفتــه رفتــه اهمیــت پیشــین خــود را از دســت داد و فقــط در مناطــق
کردنشــین و در پــارهای از مناطــق شــمال ،آییــن رســوم ایــن جشــن موجودیــت خــود
را حفــظ کــرده اســت .مــردم ترکیــه عیــد نــوروز را بــه عنــوان یکــی از معــدود ایــام جشــن
میگرفتنــد.در ایــن روز حکیــم باشــی معجــون مخصوصــی بــه نــام نوروزیــه را بــرای
پادشــاهان و درباریــان تهیــه م ـی کــرد .گفتــه مــی شــود ایــن معجــون از چهــل نــوع مــاده
مخصــوص تهیــهمــی شــد و شــفابخش بســیاری از بیماریهــا و دردهــا و باعــث افزایــش
قــدرت بدنــی میشــده اســت .مــردم ایــن ســرزمین نــوروز را آغــاز بهــار طبیعــت و شــروع
تجدیــد حیــات و طــراوت در جهــان و برخــی روز مقــدس در مقابــل شــب قــدر و شــب
برائــت و برخــی عامــل اتحــاد و همبســتگی و حتــی آن را زاد روز امــام علــی و تعییــن ایشــان
بــه خالفــت و ســالروز ازدواج ایشــان بــا حضــرت فاطمــه دانســته انــد .کردهــای ترکیــه
ســالها بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن نــوروز در ایــن کشــور تــاش کردنــد و ا کنــون
نــوروز در ترکیــه تعطیــل رســمی اســت.
شــهر اســتانبول را شــهر هــزار مســجد مــی نامنــد .بــر روی هفــت تپــه ايــن شــهر ،هفــت
مســجد قــرار دارد كــه از مهمتريــن آنهــا «اياصوفيــه» و مســجد «ســلطان محمــود» اســت.
اخيــرا رويــت ايــن هفــت تپــه از فــراز آســمان ممكــن شــده اســت و هلــی كوپترهايــی بــرای
ايــن منظــور اختصــاص يافتــه انــد تــا توريســت هــا را بــه تماشــای ايــن منطقــه زيبــای
كشورشــان بــه آســمان ببرنــد تــا از آن ارتفــاع ايــن منظــره را ببيننــد امــا بــه خاطــر هزينــه
بــاالی هلــی كوپتــر از آن اســتقبال نشــد.
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 رسوم مسلمانان ترکیه در ماه رمضاندر ترکیــه ،مــاه رمضــان حــال و هــوای خاصــی دارد .مســلمانان ترکیــه معتقدنــد حتــی
ا گــر در بدتریــن وضعیــت مالــی باشــند ،خداونــد ایــن مــاه برکــت را بــه ســفره هایشــان مــی
آورد .بــه همیــن دلیــل ،آغــاز ایــن مــاه در ترکیــه آنقــدر شــاخص و مــورد توجــه اســت کــه
حتــی غیــر مســلمانان هــم بــا آن آشــنا هســتند .مســلمانان در ترکیــه قبــل از شــروع مــاه
رمضــان شــروع بــه تزئیــن خیابانهــا و مســاجد میکننــد و بــا چراغانــی و آذیــن بنــدی
مســاجد و گذرهــا ،آمــدن مــاه رمضــان را بــه یکدیگــر تبریــک میگوینــد .در روزهــای مــاه
رمضــان بــازار شــیرینیها و غذاهــای مخصــوص ترکیــه داغ اســت و بیشــتر از سـی و شــش
ً
نــوع شــیرینی و پیراشــکی کــه اصطالحــا بــه آنهــا « »Pasta borekگفتــه مــی شــود ،روی
پیشــخوان شــیرینی فروشــی هــا بــه چشــم مــی خــورد .در ایــن میــان باقلــوای مخصــوص
ترکیــه بیشــتر از همــه طرفــدار دارد .ا گــر ســر ســفره افطــاری یکــی از مســلمانان ترکیــه
بنشــینید ،خواهیــد دیــد کــه زیتــون ،پنیــر ،خرمــا ،باقلــوا و انــواع ســوپ و آش کــه بــه آن
«چوربــا» گفتــه میشــود پــای ثابــت ایــن ســفره اســت .شــاید برایتــان جالــب باشــد ا گــر
بدانیــد کــه برخــی از ایــن چورباهــا از دوران عثمانــی بــه جــا مانــده انــد!
دربــاره مــاه رمضــان در ترکیــه مــی تــوان گفــت کــه در روزهــای مــاه مبــارک رمضــان مــردم
چادرهــا و خیمههایــی را در میادیــن و اما کــن عمومــی برپــا مــی کننــد کــه در آنهــا بــه
شــهروندان افطــاری داده مــی شــود .بــه ایــن ترتیــب کســانی کــه هنــگام افطــار در منــزل
نیســتند یــا در حــال رانندگیانــد مــی تواننــد افطــار را مهمــان همشــهری هایشــان
باشــند .ایــن ســفرههای افطــاری را معمــوال انجمــن هــای خیریــه یــا افــراد خیــر و در
برخــی مــوارد شــهرداری برپــا مــی کننــد کــه البتــه بیشــتر در دو شــهر آنــکارا و اســتانبول
دیــده مــی شــوند.

تعطیالت رسمی در ترکیه
 1ژانویه :آغاز سال نو
 23آوریل :روز حا کمیت ملی و روز کودکان
 1می :جشن عمومی روز می (تنها در شهر استانبول)
 19می :جشن یادبود آتاتورک و روز جوان و ورزش
 30آ گوست :روز پیروزی
 9سپتامبر تا  11سپتامبر :عید فطر
 28ا کتبر و  29ا کتبر :روز جمهوری (تعطیلی  28ا کتبر نیم روز است)
 16نوامبر و  19نوامبر :عید قربان
همچنیــن تعطیــات آخــر هفت ـهی ادارههــا ،روزهــای شــنبه و یکشــنبه اســت کــه هــر دو
روز تعطیــل اســت.

 موسیقی در کشور ترکیهدر حــال حاضــر موســیقی پــاپ در ترکیــه طرفــداران زیــادی دارد و مــردم ترکیــه کمتــر بــه
موســیقی ســنتی عالقــه نشــان میدهنــد امــا در حالــت کلــی دربــاره ترکیــه و موســیقی در
ترکیــه مــی تــوان گفــت کــه ایــن موســیقی از ترکیبــی از موســیقی محلــی آســیای مرکــزی،
غربــی ،کالســیک ایرانــی ،اروپــای مــدرن و پــاپ آمریکایــی تشــکیل شــده اســت .براســاس
اســناد موجــود ،ســازهای بــادی برنجــی و کوبـهای در «ینــی چــری» یــا همــان واحدهــای
ویــژه ارتــش امپراتــوری عثمانــی کاربــرد داشــته اســت ،امــا در حــال حاضــر و بــا توجــه بــه
گرایــش ترکهــا بــه موســیقی پــاپ ،کمتــر موســیقی را میتــوان یافــت کــه فقــط از ایــن نــوع
ســازها اســتفاده کــرده باشــد.
 آداب مذا کره در کشور ترکیهفرهنــگ عمومــی ترکیــه مشــترکات فراوانــی بــا آداب و رســوم ایــران دارد .همیــن وضعیــت
در زمین ـهی رفتارهــای تجــاری نیــز صــدق میکنــد .از ایــن رو ،عادتهــای مــردم ترکیــه
بــه هنــگام مذا کــرات تجــاری چنــدان بــرای مــا نــا آشــنا و غریــب نیســت .مذا کــره در
کشــور ترکیــه بــا آرامــش و بــدون شــتاب در رســیدن بــه نتیجــه انجــام میشــود .برخــی از
دانســتنیها دربــارهی فرهنــگ مذا کــره در ایــن کشــور عبارتنــد از:
• ترکها به روابط بلند مدت و پایبندی به تعهدات اهمیت فراوانی میدهند.
• مالقــات و جلســات تجــاری ابتدایــی ،بیشــتر بــه منظــور ایجــاد شــناخت و آشــنایی
اولیــه بازرگانــان اســت.
• اســتفاده از یــک مترجــم یــا فــرد آشــنا بــه زبــان ترکــی و انگلیســی بــه همــراه تیــم در
هنــگام مذا کــرات تجــاری ضــروری اســت.
• در زمــان گفتگــو صبــر و حوصلــه داشــته باشــید و از بیحوصلگــی و عجلــه خــودداری
کنیــد .بحــث بــا بازرگانــان ترکیــه نیازمنــد گــذر زمــان اســت.
• با ترکها محکم دست بدهید ،چرا که نشانه صمیمت و رضایت است.
ً
• ترکهــا در حیــن صحبــت مســتقیما بــه شــما نــگاه میکننــد ،شــما هــم بایــد بــه آن هــا
نــگاه کنیــد .ایــن کار نشــانه اهمیــت و ادب اســت.
• در هنــگام صحبــت کــردن ،هرگــز بــه طــرف گفتگــو پشــت نکنیــد .ایــن کار ،عملــی غیــر
دوســتانه اســت.
• تــکان دادن ســر بــه طرفیــن و بــاال بــردن ابــرو ،نشــانه نفهمیــدن ،ناراحــت بــودن و
مخالفــت اســت.
• ترکهــا بــه هنــگام موافقــت ،بــا ســر گفتههــای شــما را همراهــی میکننــد و گاهــی نیــز
مرحبــا و احســنت میگوینــد.

بازگشت به فهرست مطالب
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اقتصاد ترکیه
اقتصــاد ترکیــه ترکیبــی از صنایــع بومــی و مــدرن اســت کــه روز بــه روز بــر دامنــه اش افــزوده
میشــود .تولیــدات فــراوان کشــاورزی ترکیــه درســال  ۲۰۰۵رتبــه هفتــم جهــان را بدســت
آورد و در ســال  ۲۰۰۶بــرای  ۱۱٫۲٪از مــردم ترکیــه اشــتغال ایجــاد کــرد .بخــش خصوصــی
اقتصــاد ترکیــه نیــز قــوی و بــه ســرعت در حــال رشــد اســت و نقــش مهمــی در بانکــداری،
حمــل و نقــل و ارتباطــات دارد .در ســال هــای اخیــر اقتصــاد ترکیــه رشــد خوبــی داشــته و
رشــد  ۸٫۹٪و  ۷٫۴٪را در ســالهای  ۲۰۰۴و  ۲۰۰۵بدســت آورده اســت.
 اقتصاد کالنســازمان ســیا ترکیــه را در رده کشــورهای توســعه یافتــه دســته بنــدی کــرده اســت.
اقتصــاد دانــان و سیاس ـتمداران اغلــب ترکیــه را بــه عنــوان کشــور تــازه صنعتــی شــده
طبقــه بنــدی میکننــد و آن را جــزو  ۲۰کشــور صنعتــی جهــان میداننــد .بــر اســاس
اعــام مجلــه فوربــس از نظــر تعــداد میلیاردرهــا شــهر اســتانبول در ســال  ۲۰۰۸بــا  ۳۵نفــر
میلیــاردر پــس از مســکو ( ۷۴میلیــاردر) ،نیویــورک ( ۷۱میلیــاردر) ،لنــدن ( ۳۶میلیــاردر)
در رده چهــارم جهــان قــرار دارد و از ایــن لحــاظ از شــهرهایی ماننــد توکیــو ،هنــگ کنــگ،
لــس آنجلــس و داالس پیــش اســت.
 بخش کشاورزیبــر اســاس آمــار ســال  ۲۰۰۵ترکیــه در تولیــد محصــوالت کشــاورزی در رده هفتــم جهــان
قــرار گرفــت .ترکیــه در تولیــد فنــدق ،انجیــر ،زردآلــو ،گیــاس ،بــه و انــار در جهــان اول ،در
تولیــد هندوانــه ،خیــار و نخــود ،دوم ،در تولیــد ســیب زمینــی ،بادمجــان ،فلفــل ســبز،
پســته و عــدس ،ســوم ،در تولیــد پیــاز و زیتــون ،چهــارم ،در تولیــد چغنــدر قنــد ،پنجــم،
در تولیــد تنبا کــو ،ســیب و چــای رتبــه ششــم جهــان ،در تولیــد جــو و کتــان رتبــه هفتــم،
در تولیــد بــادام رتبــه هشــتم ،در تولیــد گنــدم ،چــاودار و گریــپ فــروت رتبــه دهــم جهــان
و در تولیــد لیمــو یازدهمیــن کشــور جهــان اســت .ترکیــه از ســال  ۱۹۸۰میــادی در تولیــد
محصــوال اساســی کشــاورزی بــه خودکفایــی رســیده و پــس از آن ســال نیــز بــه رشــد خــود
ادامــه داده اســت.

بازگشت به فهرست مطالب

 صنایعترکیــه در ســال  ۲۰۰۵یکــی از  ۲۰کشــور برتــر جهــان از لحــاظ تولیــدات صنعتــی جــای
گرفــت و ســهم بخــش صنعــت در اشــتغال  ،۱۹٪درتولیــد ملــی  ۲۹٪و در صــادرات  ۹۴٪را
بــه خــود اختصــاص داد .بزرگتریــن صنعــت ترکیــه نســاجی اســت کــه  ۱۶٫۳٪کل صنایــع
ترکیــه را شــامل میشــود .پــس از نســاجی پاالیــش نفــت ( ،)۱۴٫۵٪صنایــع غذایــی
( ،)۱۰٫۶٪صنایــع شــیمیایی ( ,)۱۰٫۳٪صنایــع فــوالد و ذوب آهــن ( ،)۸٫۹٪خودروســازی
( )۶٫۳٪و ماشــین ســازی ( )۵٫۸٪بیشــترین ســهم در صنعــت ترکیــه را دارنــد .از لحــاظ
صــادرات صنایــع نســاجی بــا  ،۱۹٪صنایــع خودروســازی بــا  ،۱۸٪صنایــع فــوالد و ذوب
آهــن بــا  ،۱۳٪لــوازم خانگــی بــا  ،۱۰٪صنایــع شــیمیایی و داروســازی بــا  ۹٪و ماشــین
ســازی بــا  ،۷٪عمــده صــادرات صنعتــی ترکیــه را تشــکیل میدهنــد .صنعــت نســاجی
ترکیــه در ســال  ۲۰۰۶بــا صادراتــی بــه ارزش  ۱۳/۹۸میلیــارد دالر کــه بخــش اعظــم آن
( )۷۶٪بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا صــادر شــده بیشــترین درآمــد صادراتــی را بــرای
ترکیــه داشــته اســت.
صنایــع الکترونیکــی وســتل ترکیــه بزرگتریــن تولیــد کننــده تلوزیــون در اروپاســت و
یــک چهــارم تلویزیــون هــای خریــداری شــده توســط مشــتریان اروپایــی توســط وســتل
تولیــد میشــوند .مجمــوع تولیــد تلویزیــون شــرکت وســتل و بکــو بیشــتر از نصــف تولیــد
تلویزیــون اروپاســت .شــرکت ترکیـهای پروفیلو-تــار ( )Profilo-Telarنیــز ســومین تولیــد
کننــده تلوزیــون در اروپاســت .ســهم ترکیــه در فــروش محصــول تلوزیــون در اروپــا از  ۵٪در
ســال  ۱۹۹۵بــه  ۴۵٪در ســال  ۲۰۰۵رسیدهاســت .در همیــن مــدت ســهم ترکیــه از بــازار
دســتگاه هــای دیجیتالــی در اروپــا از  ۳٪بــه  ۱۵٪رســیده و لــوازم خانگــی تولیــد ترکیــه
 ۱۸٪بازارهــای اروپــا را بــه تســخیر درآورده اســت.
صنایــع اتومبیــل ســازی ترکیــه در ســال  ۲۰۰۶بــا تولیــد  ۱۰۲۴۹۸۷دســتگاه خــودرو ،پــس
از آلمــان ،فرانســه ،اســپانیا ،انگلیــس و ایتالیــا در رده ششــم اروپــا جــای گرفــت.در همیــن
ســال رتبــه ترکیــه در خــودرو ســازی جهــان هفدهــم جــای گرفــت وصــادرات خــودرو و
قطعــات یدکــی خــودرو را بــه  ۱۴میلیــارد دالر رســاند.

www.safaridigar.com

8/

حمل و نقل ترکیه
 حمل و نقل ریلیراهآهــن ملــی تركیــه ،دارای  10,894كیلومتــر خطآهــن میباشــد ،كــه  2,336كیلومتــر
آن برقــی اســت .هما کنــون راهآهــن ،ســهم عمــدهای از كل حمــل و نقــل تركیــه را
برعهــده دارد .همگــی شــهرهای مهــم ایــن كشــور بــا قطــار بــه یكدیگــر مرتبــط هســتند.
راهآهــن تركیــه در ســال  1927میــادی ،تاســیس شــده اســت .حمــل و نقــل ریلــی در
تركیــه پیشــینهای طوالنــی دارد و بــه زمــان امپراتــوری عثمانــی بــاز میگــردد .پایانــه
حیــدر پاشــای در طــرف آســیایی شــهر اســتانبول عمــری صــد ســاله داشــته و ارزش
تاریخــی دارد .ایــن پایانــه هــم ا كنــون نیــز فعــال بــوده و در کنــار خدمــات حمــل و نقــل،
كاربردهــای فرهنگــی نیــز دارد .تركیــه از طریــق راهآهــن بــا هم ـهی كشــورهای همســایه
از جملــه ایــران مرتبــط اســت .از طــرف غــرب ،خطآهــن تركیــه بــه یونــان و بلغارســتان
رفتــه و از شــرق بــه ارمنســتان ،گرجســتان و ایــران مرتبــط اســت .از جنــوب نیــز تركیــه
بــا ســوریه و ســپس عــراق از طریــق راهآهــن ارتبــاط دارد .خطآهــن تركیــه  -ارمنســتان
بــه جهــت برخــی اختالفــات دو كشــور در حــال حاضــر بســته اســت .بدیهــی اســت كــه
از طریــق ایــن خطــوط ریلــی ،امــكان تــردد كاال و مســافر بــه ســادگی میــان كشــورهای
همســایه وجــود دارد.
دیگــر پروژههــای در دســت ســاخت تركیــه در زمینــه حمــل و نقــل ریلــی بــه شــرح زیــر
اســت:
پــروژه تونــل زیــر «تنگــه بســفر» بــرای اتصــال خطــوط راهآهــن طــرف آســیایی و اروپایــی
اســتانبول ،كــه شــبكه راهآهــن آســیا و خاورمیانــه را بــه اروپــا متصــل میكنــد .ایــن پــروژه
در ســال  2004میــادی ،آغــاز شــده اســت.
پــروژه خــط تنــدروی اســتانبول -آنــكارا كــه فاصلــه زمانــی ایــن دو شــهر را از  6.5ســاعت
بــه  3ســاعت کاهــش میدهــد.
پــروژه خــط تنــدروی آنــكار ا -قونیــه كــه فاصلــه زمانــی ایــن دو شــهر را از ســه ســاعت بــه
یــک ســاعت کاهــش میدهــد.
ط آهــن كارس  -تفلیــس  -با كــو كــه موافقتنامــه آن در ســال  2007میــادی،
پــروژه خ ـ 
میــان ســه كشــور تركیــه ،گرجســتان و آذربایجــان امضــا شــد .ایــن پــروژه نقــش مهمــی در
مبــادالت اقتصــادی میــان كشــورهای همســایه بــا ترکیــه ایفــا خواهــد كــرد.
در زمینــه خطــوط ریــل ســبک ،تركیــه دارای امكانــات مناســبی اســت .شــهرهای
اســتانبول ،آنــكارا ،بورســا ،آنتالیــا و قونیــه ترامــوا دارنــد و شــهرهای آنــكارا ،اســتانبول،
ازمیــر و بورســا دارای قطــار زیرزمینــی نیــز هســتند .در شــهر آدانــا نیــز قطــار زیرزمینــی در
حــال راهانــدازی اســت.

بازگشت به فهرست مطالب

 حمل و نقل دریاییترکیــه دارای  7,200کیلومتــر مــرز آبــی بــا دریاهــای ســیاه و مدیترانــه اســت .نــاوگان
كشــتیرانی تركیــه از  545كشــتی هــزار تنــی و بزرگتــر تشــكیل شــده اســت .از ایــن تعــداد،
 32كشــتی خــاص حمــل نفــت 58 ،كشــتی خــاص حمــل و نقــل مــواد شــیمیایی ،هفــت
كشــتی خــاص حمــل گاز مایــع و یــك كشــتی دارای ســردخانه اســت و باقــی نــاوگان ،انــواع
كاال و مســافر را جابجــا میكننــد .افــزون بــر ایــن تعــداد ،هشــت كشــتی متعلــق بــه دیگــر
كشــورها نیــز ایــن نــاوگان را همراهــی میكننــد .همچنیــن  470كشــتی دیگــر نیــز در بنــادر
تركیــه رفــت و آمــد میكننــد ،كــه توســط دیگــر كشــورهای جهــان ثبــت شــدهاند.
تركیــه بــه دلیــل داشــتن مرزهــای طوالنــی دریایــی ،دارای بنــادر فراوانــی اســت كــه هــر یــك
كاركــرد خــود را داشــته و بــرای تخلیــه و بارگیــری كاال یــا مســافران بــه كار گرفتــه میشــوند.
بنــادر تركیــه بــه ســه دســته بنــادر دولتــی ،بنــادر شــهرداری و بنــادر خصوصــی تقســیم
میشــوند .همگــی بنــادر مهــم ،دولتــی بــوده و توســط موسســات اقتصــادی دولتــی
اداره میشــوند .بیشــتر آنهــا بــه شــبكه راهآهــن تركیــه متصــل هســتند و هجــده بنــدر
نیــز امكانــات فــرود هوایــی دارنــد .در بســیاری از بنــادر ترکیــه ،امــكان تخلیــه و بارگیــری
كاالهــای متنــوع در حجــم بــاال وجــود دارد .بنــادر شــهرداری بــه نســبت كوچــك بــوده و
نیازهــای حمــل و نقــل محلــی را تامیــن میكننــد .بیشــتر بنــادر خصوصــی نیــز متعلــق بــه
كارخانههــای صنعتــی هســتند.
معروفتریــن بنــادر تركیــه عبارتنــد از :هوپــا ،سامســون ،ترابــوزان و زونگولــدا ک در كنــار
دریــای ســیاه .اســكندرون ،مرســین و آنتالیــا در كنــار مدیترانــه .ازمیــر در كنــار دریــای اژه.
جملیــک ،اســتانبول و ازمیــت در كنــار دریــای مرمــره.
 حمل و نقل هواییتركیــه دارای  117فــرودگاه اســت كــه از ایــن تعــداد  14فــرودگاه بینالمللــی اســت .فــرودگاه
بیــنالمللــی «اســتانبول» و فــرودگاه «اســن بوغــای آنــكارا» مجهــز تریــن فرودگاههــای
تركیــه هســتد.
فــرودگاه اســتانبول دروازه ارتبــاط هوایــی شــرق و غــرب بــه شــمار مــیرود و همــهروزه
پذیــرای صدهــا پــرواز ترانزیــت اســت .در همــهی فرودگاههــای بینالمللــی ترکیــه
امكانــات كامــل بارگیــری و تخلیــه كاال وجــود دارد .شــركت هواپیمایــی ملــی تركیــه،
بــه بیشــتر شــهرهای مهــم جهــان از جملــه تهــران ،پروازهــای روزانــه دارد .ایــن شــركت
هوایــی ،از جملــه خطــوط هوایــی معتبــر جهــان اســت كــه خدمــات هوایــی مناســبی
بــه مســافران ارایــه میكنــد .پروازهــای داخلــی ایــن شــركت ،همــهی شــهرهای تركیــه
را پوشــش میدهــد .در کنــار شــركت هواپیمایــی تركیــه ،چندیــن شــركت هواپیمایــی
دیگــر نیــز بــه نامهــای اونــور  ،اطلــس جــت  ،ایزایــر و پگاســوس در خطــوط داخلــی تركیــه
فعالیــت میكننــد كــه در برخــی از آنهــا پروازهــای ارزانتــری ارایــه میشــود .چنــد شــركت
هوایــی چندملیتــی ماننــد ســان ا كســپرس و ایــزی جــت نیــز در تركیــه فعــال هســتند و
پروازهــای اختصاصــی میــان كشــورها را دایــر كردهانــد.
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آب و هوای ترکیه
معمــوال تابســتانها آفتابــی و گــرم اســت .میانگیــن دمــای هــوا  ،در طــول روز  ٢٧و در
طــول شــب  ١٨درجـه ســانتیگراد مــی باشــد .رطوبــت زیــاد هــوا نیــز بــه گرمــای هــوا اضافــه
مــی کنــد .خشـکترین فصــل ســال تابســتان اســت .گاهــی پیــش میآیــد کــه رگبارهــای
تابســتانی هــم داشــته باشــد .گرچــه بالفاصلــه بعــد از بارندگــی هــوا آفتابــی میشــود .بــه
خاطــر سیســتم فاضــاب ضعیــف و پســتی و بلنــدی خیابــان هــا  ،بعــد از رگبارهــای زیــاد
و ســنگین ،در خیابانهــا آب جمــع میشــود .زمســتانهای اســتانبول مرطــوب و ســرد
اســت  .دمــای هــوا میانگیــن در طــول شــب  ٢درجـه ســانتیگراد و در طــول روز  ٧درجـه
ســانتیگراد مــی باشــد  ،ولــی دمــای روزهــای زمســتانی کمتــر پیــش میآیــد کــه بــه زیــر
صفــر هــم برســد .فصــل بــارش بــرف ،از ( اواســط آذر تــا اواســط اســفند) یعنــی از دســامبر
تــا اواخــر مــارس اســت .در هنــگام ســفر بــه اســتانبول در مواقــع بارندگــی احتمالــی ا گــر
چتــری بــه همــراه داشــته باشــید و بــرای جلوگیــری از آفتــاب زیــاد و تنــد تابســتان و بقیــه
فصلهــا خــوب اســت.
موقعیــت جغرافیایــی و بــزرگ بــودن شــهر اســتانبول (اســتانبول در کنــار دریــا و روی تپــه
قــرار دارد) ،موجــب متفــاوت بــودن آب و هــوای شــهر میشــود .بــرای مثــال در ســاعتی
از روز ،در ســاریر بــاران زیــاد و ســنگین مــی بــارد ،در شــهرلونت بــاران نــم نــم و در برخــی
مناطــق شــهر ،هــوا آفتابــی مــی باشــد 2.مــاه آخــر فصــل بهــار و دو مــاه ابتــدای فصــل
پاییــز ،بهتریــن زمــان ســفر بــه اســتانبول مــی باشــد .هــوای شــهر در تابســتان مرطــوب
و گــرم اســت ،جشــنوارههای مختلــف کنســرتهای بــزرگ جهانــی و هنــری را در آنجــا
بــرای جــذب توریســت ،بــر گــزار میکننــد.
ا گــر قصــد اصلیتــان از ســفر بــه ترکیــه ،لــذت بــردن از ســواحل زیبــای آن باشــد ،اواســط
مــاه مــه تــا ســپتامبر بهتریــن زمــان بــرای رفتــن بــه ســواحل اژه و مدیترانــه اســت .امــا
بــرای رفتــن بــه ســاحل دریــای ســیاه ،بهتــر اســت بیــن ماههــای آوریــل و ســپتامبر کــه
میــزان بارندگــی کــم اســت ،بــه آنجــا ســفر کنیــد .بــرای ســفر بــه شــرق ترکیــه ،اواخــر ژوئــن
تــا ســپتامبر مناســب اســت ،مگــر ایــن کــه خــود را بــرای بــرف و ســرمای استخوانســوز
پیــش از مــاه مــه یــا پــس از اواســط ا کتبــر آمــاده کنیــد .در حقیقــت ،فصــل زمســتان
جــز در اســتانبول ،فصــل مناســبی بــرای ســفر نیســت .بیشــتر امکانــات و جاذبههــای
توریســتی در دریاهــای مدیترانــه ،اژه و ســیاه و بخشــی از کاپادوکیــه ،از اواســط ا کتبــر تــا
اواخــر آوریــل در دســترس نیســتند .فصــل توریســتی ،از ژوییــه تــا اواســط ســپتامبر اســت
ً
و طبعــا در ایــن هنــگام ،جمعیــت زیــادی بــه ایــن کشــور ســرازیر میشــود.

بازگشت به فهرست مطالب

لغات و کلمات پر کاربرد ترکی
سالمMerhaba :
بلهEvet :
خیر (نه)Hayir :
خوش آمدیدHoş geldiniz :
متشکرمTeşekkürler :
لطفاLütfen :
خوب استCok iyi :
متاسفمÜzgünüm :
صبحانهKahvalti :
ناهارÖğle yemeği :
شامAkşam yemeği :
قیمت؟ Fiyat ? :
خدانگهدارAllah ismarladik :
ایستگاه مترو کجاست؟ Metro istasyonu nerede ?:
ایستگاه اتوبوس کجاست؟ Otübüs istasyonu ? :
لطفا یک تا کسی خبر کنیدLütfen bir taksi arayin :
من زبان بلد نیستمBen Türkse bilmiyorüm :
ساعت چنده؟ Saat kac ? :
خیلی خوشمزه استÇok lezzetli :
هیجان انگیز استDoviz nerdedir :
روز خوبی بودBügün cok iyi gecti :
لطفا این آدرس را به من نشان دهید:

Lütfen bu adresi bana gosterin

لطفا با این شماره تماس بگیرید:
Lütfen bu numarayi arayin
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غذا در ترکیه
غذاهــای ترکــی از نظــر شــهرت جهانــی در رتبــه ســوم ،بعــد از غذاهــای فرانســوی و چینــی
قــرار دارند.ایــن غذاهــا اغلــب بــا ذائقــه ی ایرانــی هــا ســازگار اســت و بــه خاطــر ذبــح
اســامی مســلمانان بــه راحتــی مــی تواننــد از غذاهــای لذیــذ ترکیــه لــذت ببرنــد.
آشــپزهای تــرک از ســبزیجات زیــاد اســتفاده مــی کنند.ســبزیجات پختــه شــده بــا روغــن
زیتــون و همچنیــن ماســت از عمــده خورا کــی هــای ایــن کشــور اســت .صبحانــه در میــان
مــردم ترکیــه جایــگاه ویــژه ای دارد و بســیار بــه آن اهمیــت داده مــی شــود.صبحانه
معمــول در ترکیــه شــامل چــای ،نــان ،پنیــر ،کــره ،مربــا ،مارمــاالد ،عســل و شــیر ،گوجــه
فرنگــی ،خیــار ،زیتــون و گاهــی خورا کــی بــه نــام منمــن ( )Menmenمشــابه املــت ایرانــی
مــی شــود .انــواع ســوپ نیــز قبــل از غذاهــای اصلــی خــورده مــی شــود.
کبــاب هــا کــه جــزو معــروف تریــن غذاهــای ترکیــه هســتند و معمــوأل بــا گوشــت بره درســت
مــی شــوند .کبــاب یکــی از مشــخصه ی تــرک هــا در سراســر جهــان مــی باشــد؛ آدانــا کبــاب
و کبــاب هایــی کــه در اجــاق هــای ســفالی پختــه مــی شــوند ازمعــروف تریــن آنهــا هســتند.
دونــر کبــاب ( )Döner kebabنوعــی کبــاب کــه بــا بریــدن یــا تراشــیدن ســطوح گوشــتی
کــه بــه مجــاور آتــش بــه حالــت عمــودی و گاهــی افقــی در حــال گــردش اســت ،بــه دســت
مــی آیــد .دونــر بــه ترکــی بــه معنــی چرخنــده و چرخــان اســت کــه در ایــران بــه کبــاب ترکــی
معــروف مــی باشــد.
اســکندر کبــاب ( )İskender kebabمبتکــر ایــن کبــاب شــخصی بــه نــام اســکندر افنــدی
( )İskender Efendiبــود کــه در اواخــر قــرن نوزدهــم در شــهر بورســا ( )Bursaزندگــی مــی
کــرده اســت .در واقــع اســکندر کبــاب نوعــی دونــر کبــاب اســت کــه همــراه بــا ســس گوجــه
فرنگــی فــراوان ،کــره ،ماســت ونــان پیتــا ســرو مــی شــود .بــه ایــن کبــاب گاهــی بورســا
کبــاب نیــز مــی گوینــد.

بازگشت به فهرست مطالب

ســوپ یــا شــوربا بــه عنــوان پیــش غــذا در ترکیــه بســیار طرفــدار دارد و رایــج تریــن آن هــا
نوعــی ســوپ عــدس قرمــز بــه نــام مرچیمــک شورباســی ( )Mercimek Çorbasiو تارخانــا
شورباســی ( )Tarhana Çorbasiهســتند .تارخانــا یــا بــه فارســی ترخینــه ،بلغــور گنــدم یــا
جــو اســت کــه در دوغ جوشــانده شــده و بــرای نگهــداری در آفتــاب خشــک مــی شــود.
شــیرینی جــات ســنتی ترکیــه بــرای ایرانــی هــا غریبــه نیســتند .انــواع حلــوا ( )Helvaو
باقلــوا ( )Baklavaطرفــداران زیــادی دارنــد .راحــت الحلقــوم یــا لوکــوم ( )Lokumو کدایــف
( )Kadayifکــه شــبیه بــه باقلواســت و در شــیره پختــه مــی شــود؛ ســوتلو (،)Sütlü Nuriye
بــه معنــی نوریــه بــا شــیر ،نعــی باقلــوای ســفید اســت کــه بــا شــیر آمــاده مــی شــود؛ لوقمــا
( )Lokmaخمیــری کــه در روغــن ســرخ و ســپس در شــیره ی غلیــظ انداختــه مــی شــود؛
روانــی ( )Revaniنوعــی کیــک کــه در شــیره غوطــه ور مــی شــود؛ قورابیــه ()Kurabiye
نوعــی شــیرینی بــا مغزگــردو و تولومبــا ( ،)Tulumbaشــیرینی شــبیه بــه بامیــه ایرانــی ،از
شــیرینی هــای معــروف ترکیــه هســتند.
چــای یکــی از محبــوب تریــن نوشــیدنی هــای مــردم ترکیــه اســت .پذیرایــی چــای در تمام
شــهرهای ترکیــه در اســتکان هــای کمــر باریــک و نعلبکــی همــراه بــا حبــه هــای قنــد ســرو
مــی شــود .دوغ یــا آیــرن ( )Ayranو قهــوه نیــز از نوشــیدنی هــای رایــج در ترکیــه اســت.
ماننــد ایــران ،نــان یکــی از ارکان اصلــی غــذای مــردم ترکیــه اســت .از جملــه نــان هــای
معــروف :بازلمــا ( ،)Bazlamaپیتــا ( ،)Pitaلــواش ( ،)Lavashســیمیت ( )Simitحلقــه
هــای نــان بــا کنجــد ،یوفــکا ( ،)Yufkaبــورک ( )Burekو پواغاچــا (.)Pogaca
چــای یکــی از محبــوب تریــن نوشــیدنی هــای مــردم ترکیــه اســت.چای در ترکیــه در
اســتکان هــای شیشــه ای کمــر باریکــو نعلبکــی همــراه بــا حبــه قنــد ســرو مــی شــود .دوغ
یــا آیــران ( )Ayranو قهــوه نیــز از نوشــیدنی هــای رایــج در ترکیــه هســتند.
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شهر استانبول Istanbul
شــهر اســتانبول یکــی از مقــدس تریــن شــهرهای جهــان بــه شــمار مــی رود .اســتانبول،
ی از فرهنــگ ،ســنت و تاریــخ ترکیــه
شــهری دو تکــه میــان آســیا و اروپــا ،نمایشــی همیشــگ 
را در کنــار زیباییهــای امــروزیاش اجــرا میکنــد.
بعــد از وارد شــدن بــه اســتانبول و از همــان داخــل فــرودگاه آتاتــورک شــاید اولیــن چیــزی
کــه توجــه مســافران را جلــب میکنــد ،پرچمهــای قرمــز ترکیــه اســت کــه از همــه جــا
آویــزان هســتند؛ عالقــه و تعصــب ترکهــا بــه ملی ـت و رهبرشــان آتاتــورک باعــث شــده
کــه شــهر بــزرگ اســتانبول همیشــه در یــک جشــن ملــی بــه نظــر برســد .فــرودگاه در
بیس ـتکیلومتری غــرب شــهر واقــع شــده و تــا مرکــز شــهر بــا تا کســی حــدود نیــم ســاعت
ً
فاصلــه دارد .کرای ـهی تا کســی نســبتا گــران اســت و میشــود همیــن مســیر را بــا متــرو،
اتوبــوس یــا ترامــوا هــم طــی کــرد .بســتگی بــه حــال و حوصل ـ ه و انتخــاب خودتــان دارد.
ایســتگاه متــرو از ســالن اصلــی فــرودگاه ده دقیقـهای پیــادهروی دارد ولــی بســیار راحــت و
ارزان اســت ،بــه شــرطی کــه شــما از آن آدمهایــی نباشــید کــه همــه چیــز را تــوی چمــدان
بــا خودشــان ایــن طــرف و آن طــرف میبرنــد.
بــرای اقامــت در اســتانبول ،ا گــر خیلــی اهــل گشــت و گــذار هســتید و ترجیــح میدهیــد
از جاهــای دیدنــی دور نباشــید ،بهتــر اســت کــه در یکــی از دو محل ـهی تقســیم یــا
ســلطاناحمد هتــل بگیریــد .تقســیم اصلیتریــن بخــش جدیــد اســتانبول در قســمت
اروپایــی و ســلطاناحمد مرکــز بخــش قدیمــی در همیــن قســمت اســت .هــر دوی اینهــا
بــه مرا کــز خریــد و دیدنیهــای تاریخــی نزدیــک هســتند و هتلهایــی بــا ســرویسهای
متنــوع و قیمتهــای متوســط دارنــد؛ ولــی بــرای یــک هتــل لوکستــر بــا چشـماندازی بــه
دریــای مرمــره ،بایــد در بخــش غربــی و اطــراف فــرودگاه جســتجو کنیــد.
محبوبتریــن جذابیــت اســتانبول بــرای مســافران ،کاخهــا ،مســجدها ،کلیســاها
و قصرهایــی اســت کــه قدمــت آنهــا بــه امپراطــوری رومیهــا ،بیزانــس و دورهی
عثمانیهــا میرســد .یکــی از مشــهورترین آنهــا مســجد ســلطان احمــد در همیــن
ن احمــد اســت بــا معمــاری زیبــا و شــش منــارهی آبــی کــه بــه مســجد
محل ـهی ســلطا 
آبــی معــروف شــده .روبـهروی مســجد ســلطاناحمد ،مــوزهی تماشــایی ایــا صوفیــه قــرار
گرفتــه کــه سرســرای وســیعش ،دنیایــی از فرهنــگ و هنــر اســامی ترکیــه را در خــودش
دارد .در بــاالی منطقـهی ســلطاناحمد و نزدیــک بــه شــاخطالیی ،مدخلــی کــه بخــش
قدیمــی و جدیــد اســتانبول را از هــم جــدا میکنــد ،کاخ توپکاپــی اســت کــه نزدیــک بــه
چهارصــد ســال مرکــز ســاطین عثمانــی بــوده و امــروز کلکســیونی از چینیهــا ،جواهــرات،
بازگشت به فهرست مطالب

لباسهــا و تختهــای طال کــوب عثمانــی را بــه نمایــش میگــذارد و چش ـمانداز زیبایــی
نیــز بــه «تنگ ـهی بســفر» دارد؛ تنگ ـهی بســفر همــان تنگ ـهای اســت کــه دریــای ســیاه
و مرمــره را بــه هــم وصــل میکنــد و اســتانبول را بیــن آســیا و اروپــا تقســیم کــرده .کاخ
دولمــا باغچــه نیــز در ســاحل تنگـهی بســفر قــرار گرفتــه؛ دولمــا باغچــه بــه چلچــراغ خیلــی
بزرگــش مشــهور اســت ،تمــام ســاعتهای ایــن کاخ روی نــه و پنــج دقیقــه ،ســاعتی کــه
آتاتــورک در تاریــخ  ١٠نوامبــر  ١٩٣٨در دولمــا باغچــه از دنیــا رفــت ،ثابــت ماندهانــد.
ً
اســتانبول یکــی از شــهرهایی اســت کــه تقریبــا تمــام وســایل نقلی ـهی عمومــی را دارد:
تا کسـیهای شــخصی ،تا کسـیهای اشــترا کی یــا همــان دولموشهــا ،ترامــوا ،اتوبــوس و
مینیبــوس ،متــرو و حتــی قایــق بــرای عبــور و مــرور بیــن بخــش آســیایی و اروپایــی .ولــی
یکــی از جاهایــی کــه بــه تا کســی نیــازی نیســت و پیــادهروی خــوش میگــذرد ،خیابــان
معــروف اســتقالل در اســتانبول اســت؛ خیابانــی طوالنــی کــه از میــدان تقســیم شــروع
میشــود و ورود ماشــین بــه آن ممنــوع اســت و تنهــا یــک ترامــوای قدیمــی اجــازه دارد
طــول خیابــان را طــی کنــد .دو طــرف خیابــان ســنگفرش اســتقالل مملــو از فروشــگاهها،
ن اســت و گروههــای موســیقی در پیــادهرو برنامــه اجــرا
کافههــا ،قهوهخانههــا و رســتورا 
میکنند.ا گــر خریدکــردن از فروشــگاههای ایــن خیابــان شــما را راضــی نمیکنــد ،ســری
بــه دو مرکــز خریــد بــزرگ کانیــون و جواهیــر در خیابــان بویوکــدر بزنیــد .جواهیــر یکــی از
بزرگتریــن مرا کــز خریــد در اروپاســت و تمــام برندهــای مطــرح دنیــا را اینجــا میتــوان
پیــدا کــرد.
رســتورانهای محلــی بــا تنــوع غذایــی خیلــی زیــاد ،کبابســراها ،رســتورانهای دریایــی
و مدیترانــهای ،پیتزاهــا و فســتفودها و رســتورانهای مخصــوص گیاهخــواران ،از
اســتانبول یــک شــهر خوشــمزه ســاختهاند .بــا ایــن همــه رفتــن بــه اســتانبول بــدون
خــوردن کومپیــر و کوفتهکبابهــای ترکــی ،لطفــی نــدارد.
از دریــای زیبــای مرمــره ،تنهــا بــه آبهــای گــرم و ســاحل زیبایــش ا کتفــا نکنیــد؛ اتفاقــات
زیباتــری اینجــا میافتــد :دریــای مرمــره دارای نــه جزیــرهی کوچــک و دیدنــی اســت
کــه بــه آنهــا شــبهجزایر آدوالر میگوینــد .هــر روز کشــتیهایی بــه ایــن جزیرههــا رفــت
و آمــد میکننــد ،بلیــط رفــت و برگشــت کمتــر از بیســتهزارتومان اســت و بیــن یــک
ســاعت تــا یــک ســاعتونیم زمــان میبــرد .بزرگتریــن جزیــره ،بیــوکآدا ســت کــه عبــور و
مــرور وســایل نقلیـهی موتــوری در آن ممنــوع اســت و رفــت و آمــد بــا دوچرخــه و درشــکه
انجــام میشــود.
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استراحت و تفریح در استانبول

تابســتانهای گــرم و مرطــوب و زمســتانهای ســرد ،بارانــی و برفــی ویژگــی آب و هــوای
اســتانبول اســت .میــزان بــارش ســالیانه اســتانبول بــه طــور میانگیــن  ۸۷۰میلــی متــر
اســت .میــزان رطوبــت نیــز اغلــب زیــاد اســت.
بــه طــور متوســط بیشــترین درجــه حــرارت در طــول ماههــای مختلــف زمســتان بیــن ۷
درجــه سلســیوس ( ۴۶درجــه فارنهایــت) و  ۹درجــه سلســیوس ( ۵۰درجــه فارنهایــت)
اســت .بــارش بــرف در اســتانبول بــرای یــک یــا دو هفتــه در طــول فصــل زمســتان عــادی
ً
اســت؛ امــا یکــی از ایــن بارشهــا میتوانــد ســنگین باشــد .غالبــا ایــن بــارش در بیــن
ماههــای دســامبر و مــارس رخ میدهــد.
در ماههــای تابســتان از ژوئــن تــا انتهــای ســپتامبر بــه طــور میانگیــن درجــه حــرارت
روزهــا از  ۲۸سلســیوس ( ۸۲درجــه فارنهایــت) شــروع میشــود .گــرم تریــن مــاه ،ژوئیــه
بــا متوســط درجــه حــرارت  ۲۳٫۲درجــه سلســیوس و ســردترین مــاه ،ژانویــه بــا متوســط
درجــه حــرارت  ۵٫۴درجــه سلســیوس اســت .باالتریــن درجــه حــرارت ثبــت شــده در
اســتانبول  ۴۰٫۵درجــه سلســیوس ( ۱۰۵درجــه فارنهایــت) در آ گوســت ســال  ۲۰۰۰و
پائینتریــن درجــه حــرارت  -۱۶٫۱درجــه سلســیوس ( ۳درجــه فارنهایــت) در فوریــه ســال
 ۱۹۲۷بــودهاســت.
ایــن شــهر تــا حــدودی بادخیــز اســت و بــه طــور متوســط (میانگیــن) ســرعت بــادی حــدود
 ۱۷کیلومتــر در ســاعت دارد .تابســتان خش ـکترین فصــل اســت ،هــر چنــد تابســتان هــا
هــم بــارش بــاران وجــود دارد.

بیشــتر مکانهــای عمومــی بــرای شــنا کــردن در شــهر در با کرکــوی ،کوجــوک جکمجــه
ســارییی و بوســفروس میباشــند .در بیــرون شــهر جزایــر پرینســس دریــای مرمــر،
ســیلیوری و تــوزال ماننــد کیلیــوس و ســیله در دریــای ســیاه وجــود دارد .جزایر پرینســس،
آداالری ،پرنــس گروهــی از جزایــر دریــای مرمــر ،جنــوب کارتــال و پندیــک هســتند.
کاج و ســبک نئوکالســیک کاج ســنگی (چوبــی) و هنــر عصــر جدیــد روش عمارتهــای
بــزرگ تابســتانی عصــر عثمانــی از قرنهــای نوزدهــم و بیســتم ،کالســکههای اســبی
(وســایل نقلیــه موتــوری مجــاز نبودنــد) و رســتورانهای ماهــی یــک هــدف عمومــی را
تشــکیل میدهنــد .آنهــا میتواننــد توســط معبــر قایقهــا و معبرهــای پــر ســرعت دنیــز
اوتوبوســو از امینونــو و کارتــال برســند ۹ .جزیــره ،در  ۴منطقــه قــرار گرفتهاســت .ســیله
یــک منطقــه و پناهــگاه ســاحلی ســاخته شــده و مشــهور ترکیــه در دریــای ســیاه ،در
 ۵۰کیلومتــری اســتانبول اســت .کیلیــوس یــک پناهــگاه ســاحلی آرام اســت کــه از درب
شــمالی اروپایــی بوســفروس در دریــای ســیاه دور نیســت .محــل خوبــی بــرای شــنا کــردن
اســت و در ســالهای گذشــته در میــان ســا کنین اســتانبول بــه عنــوان مکانــی بــرای
گــردش عمومــی بودهاســت .کیلیــوس یــک پــارک ســاحلی همــراه بــا رســتورانها (ماهــی)
ً
میباشــد .مجلــه" نیوزویــک" اخیــرا اســتانبول را شــهر متصــل کننــده اروپــا نامیــدهاســت.
بعــد از چنــد دهــه از ســعی در رســیدن شــرقی ،افتخــارات اســتانبول در کشــف مجــدد از
یــک شــناخت مــدرن و جدیــد بــود ،قســمت اروپایــی آن از ســردترین شــهرها در دنیــا
بودهاســت .زیباییهــای زیــادی وجــود دارد ،هنــوزه شــهر هــوای ابــری همــراه بــا بازارهــا،
کلیســاهای روم شــرقی و عمــارات عثمانــی را دارا میباشــد.

سبک زندگی در استانبول
زندگــی روزانــه در اســتانبول رنگارنــگ و در حــال جنبــش و ادامهاســت همــراه بــا دقــت
بســیار در نگهــداری روم ،روم شــرقی و عمارتهــای ترکــی .ایــن شــهر پایتخــت ترکیــه در
مواقــع تجــارت ،پذیرایــی ،ســرگرمی ،فرهنگــی ،آموزشــی ،خریــد ،جهانگــردی و هنــری
بــه شــمار میآیــد .بیــش از نیمــی از جمعیــت در قســمت اروپایــی زندگــی و کار میکننــد.
گــروه بزرگــی از مــردم در مناطــق مســکونی ،قســمت آناتولیایــی زندگــی میکننــد و از
پلهــا و گذرگاههــا بــرای رفتــن بــه کار در شــهر اســتفاده میکننــد.
اســتانبول در دورههــای اجتماعــی ،فرهنگــی و فعالیتهــای تجارتــی و بازرگانــی قــوی آن
بطــور زیــادی افزایــش تنــوع و رنــگ دارد .در امتــداد رســتورانهای ترکیـهای ،خــاوردورو
روشهــای پخــت (خورا کهــا) در حــال رشــد میباشــد در کنــار بســیاری از گروههــا
بصــورت جدیــد رســتورانهایی افتتــاح شــدهاند .در صورتیکــه ســتارههای مشــهور
دنیــای موســیقی پــاپ اســتادیومها را از جمعیــت پــر میکردنــد ،فعالیتهایــی مثــل
ُ
اپــرا ،رقــص ورزشــی و هنــری بالــه و تئاتــر در سراســر ســال ادامــه داشــت.
در طــول فســتیوالهای فصلــی ارکس ـتهای مشــهور دنیــا ،آوازهــای دســته جمعــی و
گروهــی ،کنســرتها و اثــرات جــاز در بیشــتر مواقــع میتواننــد در یــک خانــه کامــل هــم
اجــرا شــوند .نمایشهــا در گروهــی از مکانهــا ماننــد بخشهــای تاریخــی ماننــد حاجــی
ایــرن ،بــرج روملــی حصــاری ،یدیکــول ،حیــاط محلــه تــوپ خانــه و پــارک گالنــه بــه خوبــی
مرکــز فرهنگــی آتاتــرک ،ســالن کنســرت جمــال رشــید ری و ســالنهای مــدرن و جدیــد
تئاتــر و دیگــر فضاهــای آزاد برگــزار میشــود .بــرای مــواردی مثــل زندگــی شــبانه ،تعــدادی
از باشــگاههای ورزشــی ،دیســکوها ،بارهــا (مشــروب فروش ـیها) ،چادرهــای صحرایــی،
نمایشــگاهها و رســتورانها بــا موزیــک همــراه هســتند .تعــداد کلوپهــا رســتورانها و
دیکســوها افزایــش یافتــه و بــه محلهــای فضــای بــاز در تابســتان منتقــل میشــوند.
خانههــای ســنتی کــه یالــی نامیــده میشــوند را میتــوان در طــول تورهــای قایــق
ً
ســواری بوســفروس مشــاهده کــرد .زیــر ســاختهای شــهر نشــینی دایمــا در حــال تغییــر
و تحــول اســت .ســاختمانهای ســنتی عثمانــی از چــوب ســاخته شــده بودنــد .در
دهههــای پیشــین تعــداد زیــادی از ســاختارهای بلنــد در نزدیــک شــهر ســاخته شــده
بودنــد کــه ایــن عمــل رشــد ســریع جمعیــت را منجــر شــد .بــا محاصــره شــدن شــهرها
مــردم بــه اســتانبول بــه عنــوان شــهری بــا ســرعت رشــد ســریع جــذب شــدند .موفقیــت
و پیروزیهــای زیــر ســاختاری تــا اواســط ســال  ۱۹۹۰شــامل تجزیــه و تحلیــل مشــکل
فضــوالت بهبــود شــرایط ترافیــک و بهبــود کیفیــت هــوا بــا توجــه افزایــش اســتفاده از
گاز طبیعــی میباشــد .علیرغــم ،بوجودآمــدن آلودگــی هــوا و آب توســط تعــداد زیــادی
از کارخانههــا ،وســایل نقلیــه موتــوری و خانوادههــای خصوصــی ،آلودگــی هــوا توســط
ترافیــک بــه نگرانــی جمعیــت اســتانبول اضافــه میکنــد .بیماریهــای چــون برونشــیت و
آســم بطــور معمــول در میــان ســا کنین مناطــق بزرگتــر و وســیع تــر شــهر کمتــر مشــاهده
میشــود زیــرا کــه ترا کــم جمعیــت در نزدیکــی ایــن مناطــق کمتــر اســت.
بازگشت به فهرست مطالب
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مرا کز خرید استانبول
 مجتمع تجاری اولیویوم Olivium Outlet Centerایــن مرکــز خریــد دارای شــعبه هــای زیــادی از مــارک هــای معــروف دنیاســت و در منطقــه
زیتیــن بورنــو اســتانبول واقــع شــده اســت .بــه طــور معمــول بیشــتر مــردم بــه دنبــال
اجنــاس مــارک دار و ارزان قیمــت هســتند .ایــن مرکــز در برخــی از روزهــای ســال ،غرفــه
هــای اوتلــت یعنــی فــروش بــا تخفیــف ویــژه را ارائــه مــی دهــد.
 مرکز خرید آرما گان The Mall Armagganاز دیگــر مرا کــز خریــد اســتانبول  ،مرکــز خریــد آرمــا گان اســت کــه کالس قیمتــی ایــن مرکــز
خریــد متوســط مــی باشــد و دارای انــواع کاال از قبیــل کیــف و کفــش و لبــاس گرفتــه تــا
صنایــع دســتی ،زیــورآالت و  ...شــامل مــی شــود .ســاعت کاری مرکــز خریــد آرمــا گان از ۱۰
صبــح تــا  ۹شــب اســت .ایــن مرکــز تجــاری یکــی از بهتریــن گزینــه هــا جهــت خریــد و تهیــه
ســوغاتی در اســتانبول مــی باشــد.
 منطقه ارتا کوی Ortaköy Areaهــر یکشــنبه هنرمنــدان تــرک در ایــن محلــه اســتانبول گــرد هــم آمــده و هنرهــای دســتی
خــود را در خیابــان هــا چیــده و بــه خریــداران عرضــه مــی کنــد .تجمــع انســانهایی بــا ظاهر
و فرهنــگ هــای مختلــف در ایــن مــکان ،صحنــه هــای بســیار زنــده و زیبایــی را بــه وجــود
مــی آورد .در ایــن محــل یــک کلیســا ،یــک مســجد و یــک کنیســه وجــود دارد کــه صدهــا
ســال اســت در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتــه انــد و نمــادی از آزادی در ترکیــه مــی باشــد.
 مرکز خرید آ کمرکز Akmerkez Mallایــن مرکــز خریــد  ۴طبقــه اســت و حــدود  ۱۸۰هــزار متــر مربــع وســعت دارد و در منطقــه
اتیلــر ( )Etilerاســتانبول قــرار دارد .مرکــز خریــد آ کمرکــز  ۲۵۰فروشــگاه دارد و تــا بــه حــال
دو جایــزه ،بهتریــن مرکــز تجــاری دنیــا را از آی ســی اس ســی (Intenational council of
 )shopping centerدریافــت کــرده اســت .ایــن مجتمــع دو بــرج  ۱۴و  ۱۷طبقــه اداری و
یــک بــرج  ۲۴طبقــه مســکونی نیــز دارد .در طبقــه همکــف آ کمرکــز ،فــواره ای قــرار دارد کــه
آب را تــا  ۴طبقــه بــه بــاال پرتــاب مــی کنــد.
 مرکز خرید بیمن Beymen Mallمرکــز خریــد بیمــن بســیار شــناخته شــده اســت .ایــن مرکــز بــا دربــان هــای کــت و شــلوار
پــوش و قیمــت هــای گرانــش و البتــه لبــاس هــای فشــن و مــد روز از برندهــای معــروف
دنیــا جوابگــوی ســلیقه ســخت پســندان اســت .بــه شــیک پوشــان توصیــه مــی کنیــم
حتمــا از ایــن مرکــز دیــدن کنیــد.
 مرکز خرید متروسیتی Metro City Mallمتروســیتی جــزء مرا کــز خریــد معــروف اســتانبول اســت کــه البتــه بــه جــز مرکــز خریــد،
یکــی از پاتــوق هــای اصلــی جوانــان ایــن شــهر نیــز بــه حســاب مــی آیــد .یکــی از شــاخصه
هــای مهــم متروســیتی ایــن اســت کــه بــرای وارد شــدن بــه آن ،از همــان ایســتگاه هــای
متــرو ورودی هایــی فراهــم شــده و بنابــر ایــن بازدیدکننــدگان بــرای ورود بــه متروســیتی
نیــازی بــه خــروج از ایســتگاه متــرو ندارنــد .ایــن فروشــگاه  ۳طبقــه زیــر زمیــن دارد کــه
از مســیر متــرو وارد طبقــه ســوم زیــر زمیــن آن مــی شــود و البتــه کــه هــر طبقــه فروشــگاه
دارای بوتیــک و ســالن غذاخــوری و کافــه تریــا مــی باشــد .ایــن مرکــز در ۴طبقــه بــا ۱۴۰
فروشــگاه ،رســتوران ،کافــه تریــا و پارکینــگ سرپوشــیده بــا گنجایــش  ۲۵۰۰اتومبیــل در
یکــی از خیابــان هــای لوکــس شــمال اســتانبول «لونــت یکــم» از ســاعت  ۱۰صبــح لغایــت
 ۱۰شــب بــه بازدیدکننــدگان ســرویس مــی دهــد.

 مرکزخرید جواهر Jewelry Mallایــن مرکــز  ۱۵ا کتبــر ســال  ۲۰۰۵افتتــاح شــده و بــا دارا بــودن سیســتم روشــنایی و تهویــه
هــوای مــدرن ،معمــاری جــذاب ،ســالن و راهروهــای زیبــا ،روشــنایی بیــرون فضــای مرکــز
خریــد ،بــاال بــودن امنیــت ،اهمیــت بــاال بــه نظافــت و پا کیزگــی محیــط توانســته توجــه
بســیاری از شــهروندان و گردشــگران خارجــی را در اســتانبول بــه ســوی خــود جلــب کنــد.
مرکــز تفریحــی و خریــد «جواهــر» بــا نمایــش فیلــم هــای ســینمایی روز دنیــا ،غذاهــای
لذیــذ و خوشــمزه از کشــورهای مختلــف دنیــا ،پــارک بــازی سرپوشــیده مخصــوص
کــودکان و غیــره توانســته از نظــر مســاحت و اهمیــت بــه تفریــح مقــام نخســت را در ترکیــه
از آن خــود کنــد .ایــن مرکــز دارای  ۱۰طبقــه و  ۳۴۳فروشــگاه و ظرفیــت  ۲۵۰۰اتومبیــل در
پارکینــگ سرپوشــیده مــی باشــد.
در مرکــز خریــد جواهــر تقریبــا مــی توانیــد هــر چیــزی را کــه احتیــاج داریــد تهیــه کنیــد،
بســیاری از مارکهــای معــروف بینالمللــی چــون :بنتــون ،ماســیمو دوتــی ،آدیــداس،
لیوایــز ،ریبــوک ،اســپریت و ...در ایــن مرکــز شــعبه دارنــد .بازدیدکننــدگان از مرکــز تفریحــی
و خریــد «جواهــر» تنهــا بــرای خریــد بــه اینجــا نمــی آینــد؛ ســرگرمی و تفریــح ،گذرانــدن
ســاعاتی خــوش ،صــرف انــواع غذاهــای محلــی و مطــرح کشــورهای مختلــف ،برنامــه
هــای فرهنگــی ،هنــری و اجتماعــی و هــوای مناســب و مطبــوع نیــز از مهــم تریــن دالیــل
حضــور مــردم در ایــن مرکــز اســت.
 بازار تاریخی محمود پاشا Mahmutpasha Bazaarبــازار محمــود پاشــا بــازاری تاریخــی اســت و در ناحیــه ای بیــن بــازار بــزرگ و امینونــو قــرار
دارد و بــا مغــازه هــای متعــدد کوچــک در دو ســمت خیابــان اصلــی ،نمــادی از خریــد
ارزان در اســتانبول اســت .ایــن بــازار حــدود  ۲۵۶مغــازه ،یــک حمــام عمومــی ،آرامــگاه،
آبخــوری و کیوســک هایــی بــرای توزیــع آب آشــامیدنی دارد .مســجد مجــاور آن ،مســجد
محمــود پاشــا اســت کــه توســط وزیــر اعظــم محمــود پاشــا احــداث شــده .بــا خریــد از ایــن
بــازار ،هــم زمــان از یکــی از مناطــق تاریخــی ایــن کشــور نیــز دیــدن کــرده ایــد.
 مرکز خرید فوروم Forum Shopping Mallایــن مرکــز یکــی از جدیدتریــن و بزرگتریــن مرا کــز خریــد ترکیــه اســت و در ســال  ۲۰۰۹در
زمینــی بــه مســاحت پانصــد هــزار متــر مربــع در منطقــه بایــرام پاشــا در اســتانبول افتتــاح
شــد .در ایــن مرکــز خریــد اســتانبول بیــش از  ۲۸۰مــارک مشــهور بیــن المللــی نظیــر IKEA
 , Decathlonو  H&Mشــعبه دارنــد .شــهربازی هــای مختلــف ،آ کواریــوم ترکــوازو اولیــن
آ کواریــوم بــزرگ ترکیــه ،مــوزه یخــی ،ســرزمین ژوراســیک ،رســتوران هــا و فســت فودهــای
معتبــر از جاذبــه هــای مهــم ایــن مرکــز هســتند و بــا قیمــت مناســب نزدیــک ایســتگاه
متــرو و بزرگــراه  E5مــی باشــد و پارکینگــی بــا ظرفیــت  ۵۰۰۰ماشــین و وســیله نقلیــه دارد.

 مرکزخرید کانیون Kanyon Mallایــن مرکــز تجــاری بــزرگ  ۱۶۰فروشــگاه دارد و در ســال  ۲۰۰۶در منطقــه لونــت اســتانبول
افتتــاح و در همیــن ســال نیــز برنــده جایــزه بهتریــن معمــاری ،در گــروه مجتمــع هــای
تجــاری نیــز شــده اســت .ایــن مجتمــع  ۴طبقــه دارد و بــه صــورت بــدون ســقف ســاخته
شــده و فروشــگاه هــا در اطــراف فضــای میانــی آن قــرار گرفتــه انــد؛ بــه ایــن ترتیــب
خریــداران مــی تواننــد ضمــن ســرزدن بــه فروشــگاه هــای مختلــف ،از فضــای طبیعــی نیــز
لــذت ببرنــد.
 بازار مصری استانبول Istanbul’s Egyptian Marketاز دیگــر مرا کــز خریــد اســتانبول ،بــازار مصــری یــا بــازار ادویــه اســت کــه درمنطق ـهی
ً
امینونــو و در ورودی گلــدن هــورن اســتانبول قــرار دارد ،دلیــل اســم بــازار را هــم احتمــاال
میتوانیــد بــه راحتــی حــدس بزنیــد؛ مصریهــا ادویههایشــان را اینجــا میفروختهانــد.
امــروزه جــز ادویهجــات ،ســبزیهای معطــر ،میوههــای خشــک و آجیــل ،انــواع روغــن،
شــیرینیهای مختلــف ،چــای و کاالهــای دیگــر هــم در ایــن بــازار فروختــه میشــود.
بازگشت به فهرست مطالب
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شــده کــه همــه جمعیــت نمــاز گــزار بتواننــد امــام جماعــت را ببیننــد و صدایــش را
بشــنوند .ا گــر از دریــا بــه مســجد نــگاه کنیــد ،منــاره هــای زیبــای مســجد در بخــش
قدیمــی اســتانبول در حــال درخشــش هســتند .ایــن مســجد بــا شــکوه بــا  ۶منــاره ی
زیبــای خــود از قصــد در مقابــل کلیســای ایاصوفیــه بنــا شــده تــا نشــان دهــد کــه معمــاران
عثمانــی و مســلمان مــی تواننــد رقبــای سرســختی بــرای اجــداد مســیحی خــود باشــند.

کاخ دلماباغچه Dlmabaghchh Palaceایــن کاخ جبهــه ای بــه طــول  ۶۰۰متــر در کنــار ســاحل تنگــه در ســمت اروپایــی دارد.
کاخ دلمــا باغچــه ترکیبــی از هنــر اروپایــی بــوده و در بیــن ســالهای  ۱۸۵۶ - ۱۸۴۳ســاخته
شــده و در  ۳طبقــه و بــه صــورت قرینــه اســت و دارای  ۲۸۵اتــاق و  ۴۳ســالن مــی باشــد.
کاخ ســاحلی بــه طــول  ۶۰۰متــر در کنــار تنگــه دارد .از طــرف خشــکی نیــز دارای  ۲درب
کــه یکــی از آنهــا دارای تزئینــات فــراوان اســت مــی باشــد .در وســط ایــن کاخ ســاحل
کــه باغچــه ای تمیــز و زیبــا آن را احاطــه کــرده یــک ســالن مراســم و بالــه کــه از ســایر
قســمت هــا مرتفــع تــر اســت دیــده مــی شــود .دیوارهــا و ســقف ایــن کاخ بــا نقاشــی هــای
هنرمنــدان اروپایــی و بــا اســتفاده از چندیــن تــن تزئینــات طالیــی دکــور بنــدی شــده
اســت .در ســالن و اتــاق هــای مهــم همــه اشــیاء بــه یــک رنــگ مــی باشــد .کــف کاخ در
نقــاط مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت و بــا پارکــت هــای چوبــی منقــوش مفــروش شــده
اســت .قالــی هــای پشــمی و ابریشــمی بــه عنــوان زیباتریــن آثــار هنــری ترکیــه در جــای
جــای کاخ گســترده شــده اســت .آثــار هنرهــای دســتی نــادر اروپایــی و خــاور دور نیــز نقــاط
مختلــف کاخ را تزییــن نمــوده اســت .لوســتر کریســتالی ،شــمعدان و شــومینه هــا نیــز
در بیشــتر اتــاق هــا خــود نمایــی مــی کنــد .بزرگتریــن ســالن بالــه کاخ هــای دنیــا در ایــن
کاخ اســت .یــک لوســتر عظیــم کریســتالی  ۵ /۴تــن از ســقفی بــه ارتفــاع  ۳۶متــر آویــزان
شــده اســت .از میــان  ۶حمــام موجــود ،حمــام بخــش اندرونــی بــا مرمرهــای حجــاری
شــده تزییــن شــده اســت .گالــری هــای فوقانــی ســالن بــزرگ ویــژه ارکســتر و دیپلمــات هــا
بــوده اســت .بــه بخــش حــرم پــس از عبــور از راهروهــای طوالنــی وارد مــی شــویم .از ایــن
ســاختمان کــه درب ورودی آن از طــرف بشــیکتاش مــی باشــد ،ا کنــون بــه عنــوان مــوزه
هیــکل و نقاشــی اســتفاده مــی شــود.

مسجد ایاصوفیه Ayasufya Mosqueا گــر بــه اســتامبول ســفر کردیــد حتمــا از کلیســای حاجیــا صوفیــه یــا همــان مســجد ایــا
صوفیــه کــه معنــای لغــوی آن کلیســای معرفــت الهــی اســت ،دیــدن کنیــد .مســجد ایــا
صوفیــه یکــی از معمــاری هــای بیزانســی و از دیدنــی هــای اســتانبول محســوب مــی شــود
و بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه بــه نظــر در فضــا معلــق مــی آیــد و نمــاد بهشــت محســوب
مــی شــود .از آثــار هنــری برجســته ایــن مســجد مــی تــوان بــه موزاییــک هــای بیزانســی
و ســپرهای عظیــم دایــره ای شــکل عثمانــی کــه بــر روی آنهــا آیــات قرآنــی نوشــته شــده
اشــاره کــرد .بــا فتــح اســتانبول بــه وســیله ســلطان محمــد فاتــح در  ۱۴۵۳ایــن کلیســا
تبدیــل بــه مســجد شــد .البتــه قبــل از ســاخت کلیســا معبــدی از معابــد رومــی بــوده
اســت .در  ۱۹۳۵ایــن مســجد تبدیــل بــه مــوزه شــد.
امپراطــور مــی خواســت از ایــن کلیســا زیباتریــن و بــزرگ تریــن کلیســای ممکــن را بســازد.
دو معمــار بــه همــراه ده هــزار کارگــر و تلــی از طــا شــروع بــه کار کردنــد .ســال  ۵۳۷کلیســا
افتتــاح شــد .پــس از فتــح اســتانبول توســط عثمانیــان کلیســا بــه مســجد تبدیــل شــد و
ســپس منــاره هایــی نیــز بــه آن افزودنــد .ســال  ۱۹۳۵آتاتــورک تصمیــم گرفــت آن را بــه
مــوزه ای فرهنگــی تبدیــل کنــد .بلنــدی گنبدهــای آن  ۵۴متــر از ســطح زمیــن اســت و در
مجمــوع  ۱۰۷ســتون در داخــل ســاختمان وجــود دارد.

مسجد سلطان احمد The Sultan Ahmed Mosqueمســجد ســلطان احمــد یکــی از زیباتریــن مســاجد دنیــا و از نمونــه هــای منحصــر بــه فــرد
و شــگفت انگیــز معمــاری دوره امپراتــوری عثمانــی بــه شــمار مــی آیــد .ایــن مســجد بــه
دلیــل بــه کار رفتــن کاشــی هــای آبــی رنــگ در طراحــی داخلــی بــه نــام مســجد آبــی ترکیــه
شــناخته شــد .ســلطان احمــد اول در ســال  ۱۶۰۹میــادی دســتور ســاخت ایــن مســجد
را داد تــا باالخــره هفــت یــا نــه ســال بعــد ،ایــن بنــای باشــکوه تکمیــل شــود و جــز بــی
نظیرتریــن دیدنــی هــای اســتانبول قــرار گرفــت.
ســاختار ایــن مســجد شــبیه مکعــب اســت و فضــای بیرونــی آن را مجموعــه ای از گنبدهــا
و شــبه گنبدهــا پوشــانده کــه بــا یــک هارمونــی زیبــا چشــم را بــه ســمت انتهــای گنبــد
اصلــی هدایــت مــی کننــد .گــردا گــرد قســمت پایینــی صحــن مســجد بــا  ۲۰هــزار کاشــی
ســرامیک دســت ســاز تزییــن شــده و پنجــره هــای بســیاری نــور خورشــید را بــه درون
صحــن اصلــی منتقــل مــی کننــد ،گرچــه بــرای روشــن کــردن فضــای داخلــی و نــور پــردازی
آن ،از لوســترهای ب ــزرگی نیز اس ــتفاده م ــی شود .صحــن ایــن مســجد ط ــوری طراحــی

کاخ ابراهیم پاشا Ibrahim Pasha Palaceیکــی از دیدنــی هــای اســتامبول کاخ ابراهیــم پاشــا صدراعظــم بــا تدبیرســلیمان قانونــی
معــروف تریــن ســلطان عثمانــی اســت .ابراهیــم پاشــا یونانــی زاده ای ســت که سرنوشــتی
مشــابه امیــر کبیــر در دوره پادشــاهی ناصــر الدیــن شــاه داشــت و بــا دسیســه اطرافیــان
شــاه کشــته مــی شــود .وی کــه از عالقــه منــدان هنــر و ادبیــات غــرب بــود کاخ زیبایــی در
نزدیکــی توپکاپــی داشــت کــه ایــن کاخ بــه عنــوان یکــی از جاذبــه هــای دیدنــی اســتانبول
شــناخته شــده و بعــد از مرگــش سرنوشــت دگرگونــی یافــت.
کاخ ســابق ابراهیــم پاشــا وزیــر اعظــم ســلطان ســلیمان در شــهر اســتانبول اســت و در
ســال  ۱۹۸۳بــه مــوزه هنرهــای اســامی ترکیــه تبدیــل شــد  .گنجینــه هــای بــا ارزشــی
از مجموعــه هنرهــای مذهبــی ترکیــه در ایــن مــوزه قــرار دارد و خــود بنــا هــم از آثــار
مهــم معمــاری بــه شــمار مــی رود  .پــس از اعــدام ابراهیــم پاشــا از ایــن کاخ بــه عنــوان
ســربازخانه ،زنــدان ،دفتــر ثبــت و ادارات دولتــی اســتفاده مــی شــد تــا اینکــه بــه مــوزه
تغییــر کاربــری یافــت.
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 برج گاالتا Galata towerبــرج گاالتــا در ســال  ۱۳۴۹بــه عنــوان یکــی از ابــزار دفاعــی ژنویــی هــا در منطقــه گاالتــا
اســتانبول ســاخته شــد .در آن زمــان کنتــرل ســاحل شــمالی شــاخ طالیــی در اختیــار ایــن
شــهر قــرار داشــت .بعدهــا از ایــن بــرج بــه عنــوان زنــدان و مدتــی نیــز بــه عنــوان بــرج آتــش
اســتفاده شــد .امــروزه رســتورانی در بــاالی ایــن بــرج راه انــدازی شــده اســت .از بــاالی
بــرج گاالتــا منظــره ای فــوق العــاده از شــهر و دریــای مرمــره از میــان شــاخ طالیــی در
برابرتــان قــرار دارد کــه ســفر ترکیــه را برایتــان بــه یــاد ماندنــی خواهــد کــرد.
 مسجد سلیمانیه Süleymaniye Mosqueمســجد ســلیمانیه مجموعــه ای از بناهــا اســت کــه شــامل مقبــره ســلیمان و همســرش
نیــز مــی شــود .ایــن مســجد بارگاهــی بــا ســتون هایــی از ســنگ ســماق ،گرانیــت و مرمــر
قــرار دارد ،در چهــار گوشــه آن نیــز چهــار منــاره بــزرگ قــرار گرفتــه اســت .چهــار منــاره بــه
نشــانه چهارمیــن حا کــم اســتانبول بــودن ســلیمان و بــا ده بالکــن بــه نشــانه دهمیــن
ســلطان عثمانــی بــودن او اســت .در داخــل مســجد ،اطــاق بزرگــی وجــود دارد ،مربــع
شــکل بــا گنبــدی بــه ارتفــاع  ۴۷متــر و ضخامتــی برابــر  ۲۷٫۵متــر .نــور خورشــید بــه
زیبایــی از پنجــره هــای رنــگ شــده دوســت داشــتنی بــه درون مــی تابــد .محــراب و منبــر
از مرمــر ســاخته شــده و کتیبــه هــای خطــی بســیاری نیــز از خطاطــان مشــهور عثمانــی
دیــده مــی شــود.
ســاخت ایــن مســجد باشــکوه در ســال  ۱۵۵۰آغــاز شــد و ســاخت بنــای خــود مســجد
در ســال  ۱۵۵۷بــه اتمــام رســید .ســاخت بقیــه ســاخنمان هــا نیــز چنــد ســال بعــد بــه
اتمــام رســید .تمــام مســجد بــا ســجاده هایــی قرمــز رنگــی کــه بــه ســمت جنــوب (مکــه)
قــرار دارنــد ،پوشــیده شــده اســت .مقبــره معمــار بــزرگ “ســینان” نیــز در همیــن مســجد
قــرار گرفتــه اســت .ســلیمانیه دومیــن مســجد بــزرگ و البتــه زیباتــر و بــا شــکوه تــر از
مجموعــه مســاجد امپراطــوری در شــهر اســتانبول است.مســجدی کــه چــون ســازنده
اش “ســلیمان” و معمــار عثمانــی بــزرگ و بــی همتایــش “ســینان “ بــا عظمــت اســت.
 آ کواریوم زیبای تورکوآز TurkuaZoo Aquariumایــن آ کواریــوم در مســاحتی بــه ابعــاد  8000متــر مکعــب و بیــش از  10هــزار جانــدار
دریایــی توســط یــک شــرکت مشــهور «زالن نویــی (گلوبــال آ کواریــوم)» بــا هزینــه ای
بالــغ بــر  20میلیــون یــورو ســاخته شــد .در ایــن آ کواریــوم عــاوه بــر جانــداران دریایــی از
آبهــای شــور و شــیرین و ماهــی هــای اقیانوســی و نیــز ماهــی هــای تروپیــکال  5نــوع کوســه
ماهــی و نهنــگ مختلــف و نیــز ارفــوز کــه در معــرض انقــراض مــی باشــد وجــود دارد .از ایــن
آ کواریــوم بــرای آمــوزش کــودکان در محافظــت از جانــداران دریایــی نیــز اســتفاده مــی
شــود .ایــن آ کواریــوم شــامل تونــل آ کریلیــک کــه دیوارهــا و ســقفش آ کواریــوم مــی باشــد
اســت و  270درجــه قابــل ســیر اســت .شــما بعــد از چــک آپ توســط تیــم پزشــکی محــل
(رایــگان) مــی توانیــد بــا کوســه هــا کــه بــی خطــر هســتند غواصــی کنیــد!
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 حمام چمبرلیتاش Bath Chemberlytashایــن حمــام ،نزدیــک بــازار بــزرگ اســتانبول و در مقابــل ســتون چمبرلیتــاش قــرار گرفتــه.
ایــن ســتون را معمــار ســینان در ســال  ۱۵۸۴بــرای نوربانــو ســلطان و همســرش ســلیم
دوم ســاخته اســت .حمــام چمبرلیتــاش ،در ابتــدا هــم بخــش زنانــه داشــت و هــم
مردانــه .در قــرن نوزدهــم میــادی و در زمــان ســلطنت ســلطان عبدالعزیــز ،بــرای عریــض
کــردن خیابــان ،بخــش زنان ـهی حمــام ویــران شــد .بــه تازگــی قســمت زنانــه بازســازی
شــده ،امــا ورودی آن بــا بخــش مردانــه یکــی اســت .رختکــن حمــام ،بــا گنبــدی مســقف
شــده و بــه ســوگوکلوک (قســمت ســرد) معــروف اســت .قســمت گــرم حمــام ۳۸ ،حــوض
جدا گانــه دارد .ایــن حمــام در اســتانبول هنــوز کاربــری دارد.
 قصر ییلدیز Yildiz Palaceایــن قصــر یکــی از آخریــن اقامتگاههــای ســلطانهای عثمانــی بــوده کــه در اواخــر قــرن ۱۹
میــادی توســط عبدالحمیــد دوم تکمیــل شــد .ســاختمان شــاله کــه خوابــگاه ســاطین
بــه شــمار میرفتــه ،یکــی از بزرگتریــن و مجللتریــن ســاختمانهای ایــن قصــر اســت.
قصــر ییلدیــز ،بــه عنــوان چهارمیــن قصــر عثمانــی بعــد از فتــح اســتانبول ســاخته شــد.
ایــن ســاختمانها ،در داخــل یــک پــارک بســیار بــزرگ از گلهــای اللــه و انــواع گیاهــان
و درختــان کــه از نقــاط مختلــف دنیــا گــردآوری شــدهاند ،قــرار دارنــد .ایــن کاخ ،یکــی از
ُ
زیباتریــن مناظــر واقــع در حاشــیه تنگ ـهی ُبســفر ترکیــه را تشــکیل میدهــد.
 کاخ توپکاپی Topkap Palaceکاخ توپکاپــی ،نخســتین کاخ عثمانــی اســت کــه بعــد از فتــح بــزرگ امپراتــوری ،در
قــرن  ۱۵میــادی بــه دســتور محمــد دوم ســاخته شــد.این کاخ در محــل تالقــی تنگـهی
ُ
ُبســفر ،گلــدن هــورن و دریــای مرمــره قــرار گرفتــه اســت؛ مکانــی کــه بنــای شــهر اســتانبول
بــرای اولیــن بــار در دوران باســتان و توســط رئیــس مگاریانهــا ،بیــاز در ســدهی هفتــم
پیــش از میــاد ،در آن گذاشــته شــد .ایــن کاخ ،یکــی از زیباتریــن مناظــر اســتانبول را
دارد .برعکــس کاخهــای اروپایــی ،توپکاپــی تنهــا یــک ســاختمان ســادهی تاریخــی
نیســت ،بلکــه مجموع ـهای اســت ،کــه از چندیــن کالهفرنگــی و بــاغ ،بــر نــوک یــک شــبه
جزیــرهی تاریخــی و در مدخــل گلــدن هــورن ســاخته شــده اســت .ســلطانهای عثمانــی
بــرای مــدت  ۴۰۰ســال در توپکاپــی اســتانبول زندگــی کردنــد .در اوج دوران شــکوفایی،
 ۸تــا  ۱۰هــزار نفــر در ایــن کاخ زندگــی میکردنــد کــه بیشترشــان ســربازهای پیــاده نظــام
بودنــد.
در ســال  ۱۹۲۴ایــن کاخ تبدیــل بــه مــوزه شــد و امــروزه یکــی از جالبتریــن موزههــای
جهــان بــه شــمار م ـیرود .دیدنیتریــن تاالرهــای توپکاپــی؛ خزان ـهداری ،آثــار مذهبــی
اســامی ،لباسهــای ســلطانها ،دیــوان ،حــرم ،آشــپزخانهها و ســالن ظــروف چین ـی
هســتند.
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 آب انبار بازیلیکا Bazilika Cisternآبانبــار عظیــم و وهمانگیــز سیســترن در زبــان ترکــی «یرباتــان ســارایی» (بــه معنــای
قصــر غــرق شــده) نامیــده میشــود و روب ـهروی مســجد ســلطان احمــد در اســتانبول
واقــع شــده اســت .ورودی آن کوچــک و کــم نــام و نشــان اســت .از پلههــا کــه پاییــن
برویــد ،فضــای بــزرگ و تاریکــی پیــش رویتــان بــاز میشــود کــه پــر از ســتونهای
زیباســت و موســیقی هیجانانگیــزی هــم بــا صــدای بلنــد در آن پخــش میشــود .مســیر
بازدیدکننــدگان روی حوضچ ـهای ســاخته شــده کــه پــر از ماهیهــای ریــز و درشــتی
نطــرف و آنطــرف شــنا میکننــد .دو سرســتون بینظیــر هــم از ســر مدوســا
اســت کــه ای 
بــا شــرح و تفصیــات در ایــن محوطــه وجــود دارد .بنــای سیســترن متعلــق بــه ســال ۵۳۲
نســرای تاجــران ابریشــم مــورد اســتفاده
پــس از میــاد اســت و مدتــی هــم بــه عنــوان کاروا 
قــرار میگرفتــه اســت.

 مجموعه عمارات ماسال ک Elegant Buildings Maslakمجموعــه عمــارات ماســا ک بــر روی تپــه ای سرســبز در اســتانبول توســط ســلطان
عبدالعزیــز بنــا نهــاده شــد .ایــن عمــارات نمونــه ای اســت بســیار بــا ارزش از ســبک
معمــاری عثمانــی کــه در اواخــر قــرن  ۱۹در ترکیــه ســابق بنــا نهــاده شــد .امــروزه از عمــارت
مالتــا بعنــوان یــک رســتوران ســاده و ارزان قیمــت بهــره گرفتــه مــی شــود ،هــم چنیــن
عمــارت ماســا ک و لیمونلــو هــم بــه عنــوان کافــه تریــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

 موزه اورهان کمال Orhan Kamal Museumاز دیدنــی هــای اســتانبول ،مــوزه هــای ایــن شــهر اســت .یکــی از ایــن مــوزه هــا بیــاد بــود
"اورهــان کمــال" کــه روشــنایی بخــش ادبیــات معاصــر اســت ،بــا همــکاری و پشــتیبانی
مرکــز هماهنگــی هنــری و فرهنگــی اورهــان کمــال ،خانــه وی بــه نشــانی اســتانبول
خیابــان جهانگیــر خیابــان آ کارســو شــماره  ۳۲بــه مــوزه تبدیــل شــده اســت .در ایــن مــوزه
عکســهای اورهــان کمــال ،چــاپ اول کتابهــا  ،کتابهــای منتشــره بــه زبانهــای بیگانــه،
اتــاق کار ،اشــیاء شــخصی و لباســهای وی بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

عمارت چینعلی کوشک Chinali Mansion Palaceعمــارت چینعلــی از دیدنــی هــای اســانبول اســت کــه در قــرن  ۱۵میــادی توســط ّ
محمد،
فاتــح اســتانبول ســاخته شــد .از ایــن عمــارت امــروزه بــه عنــوان یــک مــوزه ســرامیک در
ترکیــه اســتفاده مــی گــردد .در ایــن مــوزه نمونــه هائــی از کاشــی هــا و ســفالهای قــرن ۱۶
میــادی مربــوط بــه دوران ســلجوقیان و عثمانــی هــا نگهــداری و در معــرض دیــد بازدیــد
کننــدگان قــرار مــی گیــرد( .ایــن مــوزه همــه روزه بــه جــز روزهــای دوشــنبه جهــت بازدیــد
همــگان بــاز مــی باشــد).

 مسجد شاهزاده Prince Mosqueمســجد شــاهزاده اســت در منطقــه ســراج خانــه و در مقابــل ســاختمان شــهرداری قــرار
دارد .ســلطان ســلیمان اول از معمــار ســینان مــی خواهــد کــه بــه یــاد فرزنــدش محمــد
کــه در ســال  ۱۵۴۳فــوت نمــوده بــود یــک مســجد بســازد .ســاخت ایــن مســجد در ســال
 ۱۵۴۴آغــاز گردیــده در ســال  ۱۵۴۸بــه پایــان رســیده اســت .ایــن مســجد کــه در مرکز شــهر
اســتانبول واقــع شــده ،در بیــن مدرســه هــا مقبــره هــا و عمــارت هــا ســاخته شــده اســت.

 اقامتگاه تابستان آینالی کاوا ک Aynali Kavak Summer Residenceایــن مــکان در قــرن  ۱۸میــادی ســاخته شــده و بعدهــا توســط ســاطین مختلــف دیگــر
مــورد بازســازی و مرمــت قــرار گرفتــه اســت .ایــن مــکان بــه خاطــر آینــه کاری داخــل آن در
اســتانبول مشــهور مــی باشــد .ایــن آئینــه هــا هدیــه ای بــوده از  Venetiansکــه در ســال
 ۱۷۱۸میــادی در ایــن کاخ نصــب گردیــده اســت .ایــن کاخ نمونــه زیبائــی از معمــاری
قدیمــی و ســنتی ترکیــه اســت( .بازدیــد ازایــن کاخ همــه روزه بــه جــز روزهــای شــنبه و
پنــج شــنبه ممکــن مــی باشــد).
 مسجد سوکول لو ّمحمد پاشا Sukul luo Mohammed Pasha Mosque

دو منــاره آن از نظــر معمــاری بــی نظیــر اســت بســیار جلــب توجــه مــی نمایــد.
 برج کیزکولسی (برج دختر) Kizkuolsi Towerبــرج کیزکولســی از رمانتیــک تریــن مکانهــای اســتانبول بــه شــمار مــی آیــد .ایــن بــرج در
قســمت ورودی خلیــج اســتانبول قــرار دارد .علیرغــم اینکــه ایــن بــرج در قــرن دوازدهــم
ســاخته شــده امــا ســاختمان کنونــی آن متعلــق بــه قــرن  ۱۸میــادی مــی باشــد .ایــن
بــرج  ۶۲متــری در ســال  ۱۳۴۸بنــا نهــاده شــد .بــه هنــگام غــروب آفتــاب از بــاالی ایــن
بــرج منظــره زیبائــی از تنگــه بســفر در زیــر پاهــای خــود خواهیــد دیــد .ضمــن ایــن کــه
شــما مــی توانیــد از رســتوران هــا و کلــوپ هــای شــبانه نزدیــک بــه ایــن محــل هــم دیــدن
کــرده و لــذت ببریــد.

بازگشت به فهرست مطالب

 کاخ گوک سو Gook Soo Palaceنــام ایــن کاخ از رودهائــی کــه از اطرافــش بــه داخــل تنگــه بســفر ســرازیر مــی شــود گرفتــه
شــده اســت .ایــن کاخ در اواســط قــرن  ۱۹میــادی توســط عبدالمجیــد اول در اســتانبول
ســاخته شــد .از ایــن کاخ در گذشــته در مــاه هــای تابســتان اســتفاده مــی شــده اســت.
(بازدیــد از ایــن کاخ همــه روزه بجــز روزهــای دوشــنبه و پنــج شــنبه ممکــن مــی باشــد).

ّ
لومحمــد پاشاســت .کــه
یکــی از شــاهکارهای معمــاری ،معمارســنیان مســجد ســوکول
در قــرن  ۱۶میــادی بنــا نهــاده شــد .ایــن مســجد کــه از دیدنــی هــای اســتانبول اســت
در نزدیکــی مســجد ســلطان احمــد کــه یکــی از بهتریــن نمونــه هــای معمــاری کالســیک
اســتانبول بــه شــمار مــی آیــد ،قــرار گرفتــه اســت .در داخــل ایــن مســجد از کاشــی هــای
آبــی ،ســبز ،بنفــش و قرمــز اســتفاده شــده اســت.

 عمارت ایحالمور Eyhlamour Mansionایــن عمــارت در قــرن  ۱۹میــادی بنــا نهــاده شــد .نــام ایــن عمــارت از درختــان زیرفــون
نمــدار کــه در باغهــای آن وجــود دارد گرفتــه شــده اســت .ا گــر چــه ایــن عمــارت بــه هنــگام
ســاخت در خــارج از شــهر اســتانبول جــای مــی گرفــت ،امــا امــروزه بــا توســعه شــهر در مرکــز
اســتانبول ترکیــه قــرار گرفتــه اســت .در حالــی کــه عمــارت مراســین همــواره جهــت مراســم
رســمی و امــور تشــریفات اســتفاده مــی شــده اســت .در گذشــته از عمــارت مایــت بــه
عنــوان پناهگاهــی امــن بــرای اطرافیــان و محرمــان ســاطین اســتفاده مــی شــده اســت.
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 مسجد بایزید Bayezid Mosqueایــن مســجد یکــی از مســجدهای تاریخــی اســتانبول ترکیــه مــی باشــد کــه بــه دســتور
بایزیــد دوم ســلطان و خلیفــه امپراتــوری عثمانــی ســاخته شــد .ســاخت ایــن مســجد در
اســتانبول پنــج ســال بــه طــول انجامیــد (یعنــی از ســال  ۱۵۰۶ -۱۵۰۱میــادی) .معمــار
ایــن مســجد یعقــوب شــاه بــود .طاقهــای بــاالی مســجد توســط ســتونهای ســنگی
نگــه داشــته شــده و گنبــد روی ســتونهای ســنگی ســاخته شــده اســت .در کنــاره هــای
ســقف گنبدایــن مســجد ماننــد ایاصوفیــه نامهــای اهلل ،محمــد ابوبکــر ،عمــر ،عثمــان،
علــی ،حســن و حســین بــه خــط ترکــی عثمانــی حــک شــده اســت.
 تنگه بسفر Bosphor Straitتنگــه بســفر در واقــع باریکــه آبــی اســت کــه دریــای ســیاه را بــه دریــای مرمــره وصــل مــی
کنــد و قــاره اروپــا و آســیا را نیــز از هــم جــا مــی کنــد .طــول ایــن تنگــه  ۳۰کیلومتــر و عــرض
آن متغییــر بیــن  ۷۰۰تــا  ۳۵۵۰متــر اســت .ا گــر در طــول شــب بــا کشــتی ایــن منطقــه ترکیه
را بگردیــد ،قطعــا از آن لــذت مــی بریــد ،چــون در  ۲طــرف آن بناهــای تاریخــی اســتانبول
مثــل کاج چراهــان و دلمــه باغچــه قــرار دارد کــه بــا نورپــردازی زیبــا در تاریکــی شــب واقعــا
رویایــی هســتند.
 موزه مدرن Modern Museumمــوزه مــدرن اســتانبول در واقــع انبــاری ســت در ســواحل بســفر کــه نمایانگــر نقاشــی
مــدرن ،مجســمه ســازی ،عکاســی و دیگــر نســخه هــای هنــری اســت کــه توانســته در
رســانه هــای ترکیــه و حتــی در مقیــاس جهانــی آوازه ای بــر هــم زنــد .مجموعــه دائمــی
هنــر مــدرن ترکیــه گویــای داســتانی ســت کــه از اواخــر قــرن  ۱۹آغــاز و تــا بــه امــروز ادامــه
یافتــه اســت .یــک تــور بــا راهنمــا (آزاد در روز پنجشــنبه در ســاعت  ۳بعــد از ظهــر و ۵
بعــد از ظهــر بــا تمــاس و رزرو قبلــی البتــه رزرو تــور مــی توانــد بــرای روزهــای دیگــر در قبــال
 ۱۰لیــر بــرای هــر نفــر و بــرای گــروه هــای چهــار نفــره یــا بیشــتر انجــام شــود) مــی توانــد بــه
شــما دیــدی عالــی از هنــر ترکیــه القــا کند.ایــن مــوزه همچنیــن دارای یــک فروشــگاه ،یــک
ســینمای کوچــک ،و یــک رســتوران و کافــه دلپذیــر بــا منظــره ی زیبایــی بــه ســمت کاخ
توپکاپــی و دریــای مرمــره مــی باشــد البتــه بــه همــراه غذایــی لذیــذ و نــه چنــدان ارزان.
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 مسجد شا کرین Shakerin Mosqueایــن مســجد در طــول  ۵ســال از ســال  ۲۰۰۵تــا  ۲۰۰۹احــداث شــده اســت و بــه عنــوان
یکــی از مســاجد مــدرن ترکیــه و جهــان اســام از آن نــام بــرده میشــود .ایــن مســجد بــه
دلیــل آنکــه یکــی از معمــاران آن یــک بانــوی مســلمان اســت مشــهور شــده اســت امــا
معمــاری آن بــر اســاس پــان و نقشــه خســرو تایــا صــورت گرفتــه اســت و خانــم زینــب
فادیللــی اوغلــو کــه یــک مهنــدس معمــار تــرک اســت طراحــی داخلــی و تصحیــح معمــاری
آن را برعهــده داشــته اســت .ســفارش ســاخت مســجد توســط بازمانــدگان خانــم
ســمیحه شــا کرین از خیریــن ترکیــه داده شــده اســت و بــا موافقــت شــهرداری اســتانبول
روی زمینــی بــه مســاحت  ۱۰.۰۰۰متــر مربــع و بــا زیــر بنــای  ۳۰۰۰متــر مربــع ســاخته شــده
است.مســجد دارای دو منــاره بــه ارتفــاع  ۳۵متــر اســت و چیــزی کــه ایــن مســجد را از
ســایر مســاجد معاصــر متمایــز میکنــد طراحــی داخلــی غیرمعمــول و مــدرن آن اســت.
ســه ســمت ایــن مســجد شیشــه ای مــی باشــد.
 کلیسای چورا Chora Churchایــن کلیســا کــه در ابتــدا بــه منظــور کلیســای بیزانســی ســاخته شــده بــود بعدهــا تبدیــل
بــه مســجد شــد و حــاال یــک مــوزه اســت .موزائیــک هــا و کاشــی هــای زیبــای ایــن کلیســا،
نمونــه باقیمانــده از هنــر بیزانســی ترکیــه در دنیاســت .بخــش هایــی از آن در ســال ۴۰۰
ســاخته شــده اســت ،ولــی ســاختمانی کــه امــروزه مــی بینیــم حــدود ســال  ۱۵۰۰پیــش در
ً
اســتانبول ســاخته شــده اســت  .ایــن کلیســا تقریبــا در ســه مایلــی شــمال غربــی ســلطان
احمــد قــرار دارد .ایــن مــوزه ترکیــه همــه روزه بجــز چهارشــنبه هــا از ســاعت  ۹:۳۰تــا ۱۸:۳۰
بــاز اســت .ورودی آن  ۶دالر آمریــکا اســت.
 عمارت دریائی آتاتورک Atatürk Marine Mansionاز دیگــر دیدنــی هــای اســتانبول عمــارت آتاتــورک یــا فلوریــا ســت کــه توســط رؤســای
جمهــور ترکیــه در فصــل تابســتان مورداســتفاده قــرار مــی گرفتــه  ،ابتــدا آتاتــورک ایــن
عمــارت را بعنــوان مکانــی بــرای گذرانــدن تابســتان در اســتانبول انتخــاب نمــود کــه
تــا بــه امــروز ایــن ســنت پــا بــر جــا بــوده و ادامــه یافتــه ســت .ایــن عمــارت ( )Tشــکل در
ســال  ۱۹۳۵میــادی ســاخته شــد .طراحــی داخلــی ایــن عمــارت نمونــه زیبائــی ازشــیوه
طراحــی در قــرن بیســتم اســت( .بازدیــد از ایــن مــکان همــه روزه بــه جــز روزهــای دوشــنبه
وپنــج شــنبه ممکــن مــی باشــد).
بازگشت به فهرست مطالب
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شهر ساحلی آنتالیا

شهر ساحلی آنتالیا Antalya
آنتالیــا ،شــهر ســاحل و دریاســت؛ روزهــای درخشــان ،مثــل خورشــید و ش ـبهای آرام
شــبیه بــه مدیترانــه؛ شــهری بــا جمعیــت جــوان کــه اولیــن ســکونتگاههای انســانی
ترکیــه را در خــود دارد؛ شــهر هیجــان بازیهــای آبــی و رســتورانها و کافههــای ســنگی.
هــوای آنتالیــا در طــول ســال تغییــر چندانــی نمیکنــد ،بیشــتر روزهــا گــرم و شــرجی اســت.
کتــر میشــود و چنــد روزی بــاران میبــارد .بهتریــن وقــت ســفر بــه
زمســتانها کمــی خن 
آنجــا ،از اوایــل فروردیــن تــا اواخــر آبــان اســت کــه میشــود در دریــا شــنا کــرد؛ بــه هــر حــال
تعریــف ســواحل آنتالیــا را همــه یــک بــاری شــنیدهاند .جــز پالژهــای خصوصــی هتلهــا،
دو تــا ســاحل عمومــی هــم در آنتالیــا هســت :یکــی ســاحل ماس ـهای الرا و دیگــری
ُ
مجموعـهی کنیآلتــی .ســواحل آنتالیــا از جملــه ســواحلی هســتند کــه بــه داشــتن پرچــم
آبــی معروفانــد.
ســاحل الرا ،کــه یکــی از پرطرفدارتریــن ســواحل آنتالیاســت ،در شــرق شــهر واقــع شــده و
بیشــتر هتلهــای شــهر هــم تــوی همیــن منطقــه هســتند .در آنتالیــا بهتــر اســت نگــران
جــای اقامتتــان نباشــید؛ در شــلوغترین روزهــای تعطیــات هــم هتــل پیــدا میشــود.
ً
هزین ـهی اقامــت در آنتالیــا کال ارزان اســت ،یعنــی حتــی لوکستریــن و گرانتریــن
هتلهــای اینجــا هــم در مقایســه بــا مشابهشــان در شــهرهای دیگــر دنیــا ،ارزانتــر بــه
نظــر میرســند .هتــل چهــار ســتارهی تــر و تمیــزی کــه امکانــات ســرگرمکنندهی خوبــی
هــم داشــته باشــد ،بــرای هــر شــب از پنجــاه شــصتهزار تومــان بــه بــاال قیمــت دارد .از
ســاحل الرا کــه ده کیلومتــر بــه ســمت شــرق بیاییــد ،آبشــار َ
دودن کوتــاه را میبینیــد کــه
بــه دریــا میریــزد و بازارچ ـهی صنایــع دســتی کوچکــی هــم در کنــارش برپاســت.
ُ
دومیــن ســاحل عمومــی آنتالیــا ،مجموعـهی بــزرگ کنیآلتــی اســت .کنیآلتــی را جــوری
ســاختهاند کــه از پیــر و جــوان و بــزرگ کوچــک ،بتواننــد تویــش اوقــات خوشــی داشــته
باشــند :یــک پــارک آبــی هیجانانگیــز دارد پــر از وســایل و اســباببازیهای آبــی ،یــک
اســتخر دلفیــن دارد کــه دلفینهــای باهــوش و زیبایــی در آن هنرنمایــی میکننــد ،یــک
شــهر کوچــک دارد کــه ما کــت مینیاتــوری ترکیــه اســت و میتــوان تمــام دیدنیهــای
ترکیــه را بــا انــدازهی  ٢٥برابــر کوچکتــر در آن دیــد ،پــارک جنگلــی و محوطـهی بــازی در
ی و رســتورانها و کافههــای روبــازش هــم جــان میدهــد
کنــار ســاحل صخــرهای و شــن 
بــرای وقتگذرانیهــای طوالنــی.
بـرای رفــت و آمــد در شــهر ،میتوانـ ــید تا کــسی بگــیرید کـه خــیلی ارزان نی ــست؛ گـاهی
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چهــار یــا پنــج برابــر قیمتــی اســت کــه بــرای همیــن مســافت در ایــران میپردازیــد ،امــا
مینیبوسهــای خوبــی دارد کــه بــه غیــر از مبــدأ و مقصــد ،اســم ایســتگاههای میانــی
را هــم روی شیشهشــان نوشــتهاند .یــک تجربــهی جالبتــر هــم ایــن اســت کــه ســوار
ـرگ آلمــان
ترامــوای قدیم ـیای شــوید کــه از مرکــز شــهر میگــذرد و هدی ـهی شــهر نورنبـ ِ
بــه آنتالیــا اســت؛ ترامــوا از مــوزهی آنتالیــا کــه میــراث پنجهزارســالهای از ســکهها و
فرشهــا و ســفالها را نمایــش میدهــد ،شــروع بــه حرکــت میکنــد و بــه منطقــهی
قدیمــی کالهایچــی میرســد .کالهایچــی ،معــروف اســت بــه آنتالیــای قدیــم و خانههــای
ســنگی و چوبـیاش بــا دیوارهــای ســنگی بلنــدی کــه تــا پائیــن و کنــار دریــا کشــیده شــده،
محافظــت میشــود .کافههــا و چایخانههــای کوچــک کالهایچــی ،نوشــیدنیهای
طبیعــی و ســنتی خوشمــزهای دارد کــه در کنــار بنــدرگاه زیبــای پاییــن قلعــه بــا
ً
قایقهــای ســفید تفریحــی ،حتمــا خیلــی میچســبد.
آنتالیــا شــهر ورزشهــای دریایــی مثــل موجســواری ،اســکی روی آب و قایقرانــی اســت.
تــور رافتینــگ ،ســوار شــدن بــر قایقهــای بــادی و حرکــت بیــن رودخانــهی خروشــان
رافتینــگ اســت .تــور کشــتی هــم از مســافران بــا غذاهــا و نوشــیدنیهای مختلــف و
موســیقی زنــده ،روی دریــای مدیترانــه پذیرایــی میکنــد .در هــر دوی ایــن تورهــا،
توقفهــای کوتاهــی هســت بــرای اینکــه از روی صخرههــا تــوی آب شــیرجه بزنیــد و
اوه بلــه چــه هیجانــی!
مرکــز خریــد چنــد طبقـهی میگــروس و بازارهــای شــلوغی کــه از انتهــای خیابــان ایشــیکالر
شــروع میشــوند ،جاهــای خوبــی بــرای خریــد و گشــت و گــذار هســتند .خیابــان
ســنگفرش ایشــیکالر پــر از رســتورانهایی بــا غذاهــای جورواجــور اســت.
هــر ســال جشــنوارهها و برنامههــای زیــادی در آنتالیــا برگــزار میشــود ،مثــل
جشنوارهیســینمایی پرتقــال طالیــی کــه نزدیــک بــه ســی دوره اســت از مهمتریــن
جشــنوارههای ســینمای تجربــی شــناخته میشــود و دورهی قبــل هــم بهمــن قبــادی،
رئیــس هیــأت داورانــش بــوده.
ً
اهالــی آنتالیــا میزبانهــای مهربانــی هســتند ،مردمــی آرام و ا کثــرا جــوان کــه ش ـبهای
گــرم تابســتان تــوی تــراس خانههایشــان شــام میخورنــد و تلویزیــون تماشــا میکننــد.
ً
معمــاری منــازل مســکونی تقریبــا شــبیه بــه هــم و بســیار ســاده اســت و دیوارهــای ســبز
و قرمــز و بنفــش بــا پنجرههــای ســفید ،جلــوهی خوبــی بــه ایــن آپارتمانهــا میدهــد.
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تاریخچه آنتالیا

موقعیت جغرافیایی آنتالیا

ت ــا کن ــون س ــا کنان اولی ــه آنتالی ــا نامش ــخص مان ــده ان ــد .بن ــا ب ــه ش ــواهد تاریخ ــی ن ــام
ای ــن ش ــهر از آتال ــوس دوم( )Attalos IIپادش ــاه پرما گ ــون گرفت ــه ش ــده ک ــه در  ۱۵۰س ــال
قب ــل از می ــاد ب ــر آن ناحی ــه حکوم ــت م ــی ک ــردهاس ــت .در حفاریهای ــی ک ــه در س ــال
 ۲۰۰۸از ناحی ــه Doğu Garajıآنتالی ــا ص ــورت گرفت ــه مش ــخص ش ــده ،ک ــه روزگاری ای ــن
ش ــهر پای ــگاه نی ــروی دریای ــی روم و دارای ناوگانه ــای قدرتمن ــدی ب ــودهاس ــت .بع ــد از
ای ــن حف ــاری معل ــوم ش ــد ،ای ــن ش ــهر بیش ــتر از آن چ ــه تخمی ــن میش ــد در ح ــدود ۳۰۰
ســال قبــل از میــاد وجــود داشتهاســت .در ســال  ۱۳۳قبــل از میــاد آنتالیــا کــه بخشــی
از جمه ــوری روم بودهاس ــت .در هم ــان س ــال آتال ــوس س ــوم جه ــت حکمران ــی ب ــر کل
امپراط ــوری روم در حی ــن عزیم ــت ج ــان خ ــود را از دس ــت دادهاس ــت.
ای ــن ش ــهر در زم ــان روم باس ــتان دارای رون ــق و رش ــد چش ــمگیری بودهاس ــت.
مس ــیحیت در ق ــرن دوم می ــادی در ای ــن ش ــهر گس ــترش یاف ــت .در دوران امپراط ــوری
بیزان ــس آنتالی ــا یک ــی از ش ــهرهای مه ــم ب ــوده و ای ــن ش ــهر در ق ــرن س ــیزدهم می ــادی
توس ــط ت ــرکان س ــلجوقی فت ــح و از س ــال  ۱۳۲۱می ــادی ت ــا  ۱۴۲۳می ــادی بعن ــوان
پایتخــت ترکیــه بودهاســت .ابــن بطوطــه عربــی در ســالهای  ۱۳۴۰ -۱۳۳۵مســافرتی بــه
آنتالی ــا داش ــته ک ــه ای ــن ط ــور بی ــان میکن ــد:
از آالنی ــا ب ــه ط ــرف آنتالی ــا ک ــه زیب ــا رفت ــه و ای ــن منطق ــه دارای پوشـ ـشهای طبیع ــی
و زیبای ــی ب ــوده و حج ــم وس ــیعی از ش ــهر دارای نق ــاط و اما ک ــن ج ــذاب و دیدن ــی
بودهاس ــت .آنتالی ــا داری جمعیت ــی زی ــاد ب ــوده ک ــه ب ــه چه ــار ناحی ــه تقس ــیم ش ــده ک ــه
تاج ــران مس ــیحی در اط ــرف بن ــدر س ــا کن ب ــوده و در مح ــل زندگ ــی آن دی ــواری ب ــزرگ
احاط ــه م ــی ک ــرده و دروازه های ــی داش ــته ک ــه در ط ــول ش ــب و روزه ــای جمع ــه بس ــته
م ــی ش ــدند .یونانی ــان ک ــه س ــا کنان اصل ــی و قدیم ــی ای ــن ش ــهر ب ــوده و یهودی ــان و
خان ــواده س ــلطنتی ه ــر ی ــک در نواح ــی چهارگان ــه خ ــود س ــا کن بودهان ــد .مس ــلمان ای ــن
ش ــهر نی ــز در ش ــهر اصل ــی س ــا کن بودن ــد.
تمــام ناحیههــای ذ کــر شــده دارای دیوارهــای و دروازهــای بلنــد و مســتحکمی بودنــد.
ای ــن ش ــهر دارای باغه ــا و میوهه ــای خیل ــی خوب ــی ب ــوده و دارای زرد آلوه ــای بس ــیار
مرغ ــوب ب ــه هس ــتههای ش ــیرین ک ــه ب ــه عن ــوان اجن ــاس لوک ــس ب ــه مص ــر ص ــادر م ــی
شدهاس ــت.
ب ــه گفت ــه اولی ــا چلپ ــی در اوس ــط ق ــرن  ۱۷می ــادی ای ــن ش ــهر دارای  ۳۰۰۰خان ــه ش ــامل
بیســت محلــه تــرک نشــین و چهــار محلــه یونانــی نشــین بودهاســت .شــهر از دیوارهــا و
دروازهه ــا فرات ــر رفت ــه و در بن ــدر نی ــز از وج ــود  ۲۰۰قای ــق گ ــزارش دادهاس ــت.
در ق ــرن  ۲۰می ــادی در پ ــی مهاج ــرت ترکه ــای قفق ــاز و بال ــکان ب ــه ای ــن منطق ــه
جمعی ــت ای ــن ش ــهر ب ــه  ۲۵۰۰۰نف ــر رس ــید .مس ــیحیان و یهودی ــان در نواح ــی جدا گان ــه
ای ــن ش ــهر در اط ــراف بن ــدر س ــا کن هس ــتند.

آنتالی ــا در منطق ــه مدیتران ــه و در غ ــرب ترکی ــه واق ــع شدهاس ــت .ای ــن ش ــهر از س ــمت
ش ــمال ب ــا ش ــهر ب ــوردور ،از جن ــوب ب ــه دری ــای مدیتران ــه ،از ش ــرق ب ــه ش ــهر س ــریک ،از
غ ــرب ب ــه ش ــهر کورکوتل ــی و از جن ــوب غ ــرب ب ــه ش ــهر کم ــر احاط ــه شدهاس ــت .تنه ــا
رودخان ــه ایـــن منطقـــه رود آ کســـو میباشـــد کـــه در انتهـــا بـــه آبشـــار دودن اطـــاق
میش ــود.

بازگشت به فهرست مطالب

آب و هوای آنتالیا
آب و ه ــوای ای ــن ش ــهر ب ــه ط ــور کل ــی مدیترانــهای ب ــوده ک ــه در فص ــل تابس ــتان گ ــرم و
خش ــک و در زمس ــتان معت ــدل و باران ــی میباش ــد .ب ــه عب ــارت دیگ ــر در فص ــل زمس ــتان
ام ــواج ه ــوای گ ــرم از س ــوی دری ــا ب ــه ط ــرف س ــاحل در چرخ ــش ب ــوده و مان ــع از ب ــرودت
و س ــرمای زی ــاد میگ ــردد .میانگی ــن دم ــا در تابس ــتان بی ــن  ۳۰ت ــا  ۳۵درجهاس ــت .در
زمســتان مــاه ژانویــه دمــای هــوا بــه طــور متوســط بیــن  ۹تــا  ۱۵درجــه میباشــد و از نظــر
هواشناس ــی ت ــا ا کن ــون ب ــرف و یخب ــدان در ای ــن ش ــهر ب ــه ن ــدرت دی ــده شدهاس ــت .ب ــه
ط ــور متوس ــط رطوب ــت س ــاالنه در ای ــن منطق ــه  ۶۴%اس ــت .آنتالی ــا منطق ـهای س ــاحلی
میباش ــد ک ــه دارای تابس ــتانهای گ ــرم و طوالن ــی ب ــوده و حت ــی نوش ــته اذع ــان ش ــده
ک ــه در زمس ــتان در م ــاه ه ــای ژانوی ــه و دس ــامبر بارندگ ــی بس ــیار ن ــادر ب ــوده و بارانه ــای
س ــیل آس ــا بیش ــتر در فص ــل پایی ــز دی ــده ش ــدهاس ــت .بط ــور متوس ــط در س ــال  ۳۰۰روز
آفتاب ــی و  ۴۰تـــا  ۵۰روز بارانـــی بـــوده و میانگیـــن دمـــای ســـالیانه حـــدود  ۱۸٫۷درج ــه
س ــانتی گ ــراد اس ــت.

ساختار آنتالیا
اي ــن ش ــهر ك ــه ب ــه عن ــوان مرك ــز گردش ــگری و تفريح ــی در تركي ــه محس ــوب م ــی گ ــردد
دارای جاذبــه هــای فــراوان و مناظــر حيــرت انگيــزی مــی باشــد .در ايــن شــهر بلوارهــای
زيب ــا ب ــا درخت ــان نخ ــل و لنگ ــرگاه ه ــا خ ــود نمای ــی م ــی كن ــد .در اي ــن ش ــهر و در بخ ــش
قديمــی و تماشــائی آن منطقــه كالــه ايجــی قــرار دارد .بافــت خــاص منطقــه كــه شــامل
خياب ــان ه ــای ك ــم ع ــرض و پي ــچ در پي ــچ ب ــوده ب ــه هم ــراه خان ــه ه ــای قديم ــی ك ــه
توس ــط ديواره ــای قديم ــی محص ــور ش ــده ،بس ــيار جل ــب توج ــه م ــی كن ــد.
بخ ــش کال ــه ایچ ــی ش ــهر وی ــران ش ــده و باروه ــای اط ــراف آن ب ــه ش ــکل نع ــل اس ــب م ــی
باش ــد .باروه ــا اث ــر مش ــترک دوره هـــای یون ــان باســـتان ،روم باس ــتان ،بیزان ــس ه ــا،
س ــلجوقیان و عثمان ــی ه ــا م ــی باش ــد .باروه ــا دارای  80ب ــرج م ــی باش ــند .در داخ ــل
باروهــا حــدود  3000خانــه وجــود دارد کــه شــیروانیش بــا ســفال پوشــانده شــده اســت.
ویژگ ــی ه ــای ای ــن خان ــه ه ــا تنه ــا ب ــا معم ــاری تاریخ ــی آن خالص ــه نم ــی ش ــود بلک ــه
ای ــن خان ــه ه ــا ن ــوع زندگان ــی ،س ــنتها و آداب و رس ــوم آن دورهه ــا را ب ــه بهتری ــن ش ــکل
انع ــکاس م ــی ده ــد.
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مرا کز خرید آنتالیا
 مرکز خرید ترا سیتی Terra City Mallمرکــز بســیار زیبــای تــرا ســیتی در مــاه ژوئــن ســال  ۲۰۱۱افتتــاح شــد .ایــن مرکــز خریــد بــا
ارائــه انــواع اجنــاس داخلــی و خارجــی در مــارک هــای معتبــر و فــود کورتــی بــا ظرفیــت
 ۸۳۰نفــر شــامل چندیــن رســتوران و کافــه ،عنــوان بزرگتریــن مرکــز خریــد آنتالیــا را از
آن خــود کــرد TerraCity .در منطقــه الرا ،یکــی از زیباتریــن بخــش هــای شــهر آنتالیــا،
واقــع شــده اســت ۱۵۰ .فروشــگاه ایــن مجموعــه بــا عرضــه انــواع مــارک هــای معــروف
دنیــا نظیــر  ،Vetrina، Massimo Dutti، GAP، Pull&Bear، KFC، Apple، Treseraو
و  ۳۰رســتوران کوچــک و بــزرگ آن ،ایــن مرکــز خریــد را بــه یکــی از جاذبــه هــای توریســتی
منطقــه الرای آنتالیــا تبدیــل کــرده اســت .تراســیتی بزرگتریــن و کاملتریــن مرکــز خریــد
شــهر آنتالیــا اســت .
 مجتمع تجاری شی مال Shemallشــی مــال در گوشــه ای از چهــار راهــی کــه ســاحل الرا آنتالیــا را بــه چهــار قســمت
تقســیم مــی کنــد ،واقــع شــده اســت و یکــی از مرا کــز نــو پــای خریــد انــواع اجنــاس مــورد
نیــاز گردشــگران ترکیــه اســت .ایــن مرکــز خریــد در مــاه مــی  ۲۰۰۸افتتــاح شــد و تبدیــل
بــه اولیــن و بزرگتریــن مرکــز خریــد و ُمــد آنتالیــا شــد .بــا گذرانــدن چنــد ســاعت در ۷۰
فروشــگاهی کــه در ایــن مجموعــه  ۱۰۰۰۰مترمربعــی مشــغول بــه کارنــد انــواع مــارک هــای
معتبــر ترکــی و بیــن المللــی بــه چشــمتان مــی خــورد ،مــارک هایــی ماننــد Polo، Calvin
 ،Klain ،Lacoste ،Swatch ،Saat & Saatو  ...عــاوه بــر خریــد در ایــن مجموعــه ،مــی
تــوان از ســایر امکانــات رفاهــی و تفریحــی آن ماننــد رســتوران هــا ،ســینما ،تئاتــر ،مرکــز
تفریحــی کــودکان ،ســالن ورزشــی ،کافــه تریــا و چندیــن امکانــات رفاهــی و تفریحــی دیگــر
نیــز بهــره بــرد.

شماره قبلی
کتاب های الکترونیکی راهنمای سفری دیگر
را دریافت کرده اید؟
دانلود رایگان در:
safaridigar.com/download

 فروشگاه زنجیره ای بین المللی ام ام ام مایگروس MMM Migros Storesمایگــرس فروشــگاه زنجیــره ای بیــن المللــی سوییســی اســت و در ســاحل کونیالتــی قــرار
دارد .ایــن مرکــز ،ســوپرمارکتی بــزرگ ،فروشــگاه هــای کوچــک مختلــف ،رســتوران ،کافــه
و ســینما دارد .ایــن مرکــز نیــاز هــای روزانــه شــما را برطــرف مــی کنــد و اجنــاس مــارک دار
در آن فروختــه مــی شــود .در ایــن مرکــز مــی توانیــد از غذاهــای ترکــی میــل نماییــد و از
بــودن در آنتایــا لــذت ببریــد.
 مرکز خرید دیپو Deepo Outlet Centerایــن مرکــز خریــد بــه خاطــر وســعت زیــادش از مرا کــز معــروف آنتالیاســت کــه حــدود ۸۰
مغــازه و  ۱۵رســتوران دارد .تنهــا میــدان اســکی روی یــخ شــهر ،در ایــن مرکــز خریــد قــرار
دارد .مرکــز دیپــو در بخــش شــرقی آنتالیــا قــرار داشــته و ارزش دیــدن را دارد .در ایــن مرکــز
ا کثــر برنــد هــای معــروف تــرک یافــت مــی شــود.
 مرکز خرید تانساش Tansaş Shopping Centerتانســاش یکــی از بزرگتریــن فروشــگاه هــای مــواد غذایــی آنتالیــا اســت .در طبقــه اول
طیــف متنوعــی از غذاهــای محلــی و خارجــی بــا کیفیــت ارائــه مــی گردنــد .در طبقــه
دوم هــزاران محصــول شــامل لبــاس ،لــوازم الکترونیکــی ،وســایل تزئینــی و  ...را از
برندهــای بیــن المللــی و ترکــی عرضــه مــی گــردد .ایــن فروشــگاه همچنیــن دارای پلــه
برقــی عریضــی اســت کــه بــرای بــردن خریــداران و لوازمشــان بــه طبقــه دوم مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیــرد .بــه عنــوان قســمتی از خدمــات ایــن مجموعــه تانــش بــرای خانــواده هــا و
فرزندانشــان ماشــین مخصــوص خریــد را بــرای اســتفاده در فروشــگاه تهیــه کــرده اســت.
 فروشگاه زنجیره ای میکروس Migrosمیگــروس یکــی از فروشــگاه هــای زنجیــره ای بیــن المللــی سوئیســی اســت کــه در آنتالیــا
نیــز شــعبه دارد .میکــروس بالــغ بــر  ۴۷۰فروشــگاه در ترکیــه دارد و مکانــی بــرای برندهــای
بیــن المللــی ،محصــوالت کامپیوتــری ،عطــر ،کفــش ،البســه و بســیاری از محصــوالت
دیگــر مــی باشــد.
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جاذبه های تفریحی و گردشگری آنتالیا
 سواحل آنتالیا Beaches in Antalyaطــول ســواحل آنتالیــا بــا در نظــر گرفتــن ناهمواریهایــش  ۶۵۰کیلومتــر و طول مســتقیمش
 ۵۰۰کیلومتــر مــی باشــد .عمــق دریــا در بخــش هــای غربــی ســاحل آنتالیــا بــه خاطــر شــیب
تنــد کــوه هــای مشــرف بــه ایــن قســمت هــا بیشــتر مــی باشــد .علــی رغــم ایــن در ســاحل
هــای قــاش ،دمــره ،فینیکــه ،کوملوجــا ،تکیــراوا و کمــر پالژهــای طبیعــی بســیار خوبــی
وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن هــا در ســواحل گوینــوک ،کمــر ،تکیــراوا ،اولمپیــوس ،از کاره
کولیــن دنیــا تــا کســتانتوس و پالژهــای بــل دیبــی عناصــر طبیعــی الزم وجــود دارد.
پالژهــای رشــیدآوا وکونیــا آلتــی در غــرب آنتالیــا قــرار دارد.
در بخــش هــای شــرقی اســتان یــک جلگــه در میــان مــوازات کــوه و دریــا تشــکیل شــده
اســت و بــه ایــن ترتیــب در ســواحل شــنی از آنتالیــا تــا نزدیکــی هــای قاضــی پاشــا کشــیده
شــده پالژهــای باشــکوهی تشــکیل گشــته اســت .در شــرق آنتالیــا هــم پالژهــای کونــوو،
بلــک ،الرا ،کارپوزکالدیــران قــرار دارد .شــهر آنتالیــا مهمتریــن مرکــز توریســتی ترکیــه مــی
باشــد ،در آنتالیــا تعــداد زیــادی از پالژهایــی کــه برنــده پرچــم آبــی شــده انــد وجــود دارد.
پرچــم آبــی نــام جایــزه ای اســت کــه از ســوی اوقــاف آمــوزش محیــط زیســت اروپــا از اوایل
ســال  ۱۹۸۷بــرای بــاال بــردن کیفیــت خدمــات رســانی پالژهــا ،تمیــزی آبهــای دریــا و
دریاچــه هــا و ســواحل بــه کشــورها اعطــا مــی شــود .اوقــاف آمــوزش محیــط زیســت ترکیــه
کــه عضــو آمــوزش محیــط زیســت اروپــا اســت بــر فعالیــت هــای کمپانــی هــا نظــارت دارد (از
ســال  .)۱۹۹۲وجــود خلیــج هــای کوچــک دیدنــی و پالژهــای طبیعــی شــنی و نــرم آنتالیــا
در کنــار گــرم شــدن دریــا و آب و هــوای منطقــه در میــان ماههــای مــارس تــا دســامبر
باعــث افزایــش فصــل توریســم دریــا شــده اســت.
 ساحل الرا Lara Beachســاحل الرا ،کــه یکــی از پرطرفدارتریــن ســواحل آنتالیاســت در شــرق شــهر واقــع شــده
و بیشــتر هتلهــای شــهر هــم در همیــن منطقــه هســتند .در آنتالیــا بهتــر اســت نگــران
جــای اقامتتــان نباشــید؛ در شــلوغترین روزهــای تعطیــات هــم هتــل پیــدا میشــود.
ً
هزین ـهی اقامــت در آنتالیــا کال ارزان اســت ،یعنــی حتــی لوکستریــن و گرانتریــن
هتلهــای اینجــا هــم در مقایســه بــا مشابهشــان در شــهرهای دیگــر دنیــا ،ارزانتــر بــه
نظــر میرســند.
 حمام رومی ها Roman Bathsحمــام رومــی آنتالیــا دارای فضــای آرامــش بخشــی اســت .عــاوه بــر ایــن کلیــه امکانــات
تفریحــی و آسایشــی نیــز در ایــن منطقــه وجــود دارد .در ایــن حمــام کــه امــروزه از آن بــه
عنــوان مــوزه اســتفاده مــی شــود ،مجموعــه ای از بهتریــن آثــار باســتان شناســی گــرد هــم
آورده شــده اســت.در شــرق منطقــه ســیده-دش و در میــان جنــگل هــای درختــان کاج
اقامتــگاه ســورگون کــه شــامل تیترییــن گل بــه معنــای گل لــرزان بــا (پرچــم آبــی و دارای
ســاحل آرام) و(کیزیــل آ گاچ) بــوده قــرار گرفتــه اســت کــه بــه دلیــل دارا بــودن ســواحل
ماســه ای و دریــای آرام و آبــی خــود بســیار مــورد توجــه گردشــگران قــرار گرفتــه اســت.

بازگشت به فهرست مطالب

 تور کشتی آنتالیا Ship Tour Antalyaایــن تــور قیمــت مناســبی دارد و شــامل گشــت دریایــی بــر روی آب هــای گــرم
مدیترانــه مــی باشــد .شــما از هتــل خــود توســط اتوبــوس بــه بنــدر زیبــای شــهر کمــر در
 ۴۵کیلومتــری آنتالیــا حرکــت کــرده و پــس از ســوار شــدن بــه کشــتی ضمــن تماشــای
طبیعــت زیبــای اطــراف  ،مــی توانیــد در توقــف هــای کوتــاه در دریــا بــه شــنا پرداختــه و
لــذت ببریــد .صــرف ناهــار بــر روی عرشــه کشــتی مــی باشــد  .در پایــان پــس از بازگشــت
بــه اســکله شــهر کمــر مــی توانیــد مــدت زمانــی را بــه بازدیــد از شــهر زیبــای کمــر بپردازیــد.
 منطقه گردشگری سیده Side Tourist Regionاز تفریحــات آنتالیــا مــی تــوان بــه ســیده اشــاره کــرد کــه یکــی از شــناخته شــده تریــن
مناطــق گردشــگری ترکیــه بــه شــمار مــی آیــد .ایــن منطقــه بنــدری ،در عیــن حــال منطقــه
ای تاریخــی و باســتانی نیــز محســوب گردیــده ،و در معنــای لغــوی بــه معنــای درخــت
انــار مــی باشــد .امــروزه ایــن منطقــه بــه دلیــل ویرانــه هــای باســتانی ،ســاحل ماســه ای،
مغــازه هــای بــی شــمار و امکاناتــی کــه جهــت رفــاه گردشــگران ارائــه مــی دهــد بــه یــک
مرکــز توریســتی مهــم تبدیــل شــده اســت .تعــداد بــی شــمار مغــازه ،کافــه و رســتوران ،کــه
همگــی دارای چشــم انــداز زیبــا از دریــا مــی باشــد ،زیبایــی ایــن منطقــه را دو چنــدان
نمــوده اســت .مغــازه هایــی کــه در اطــراف خیابــان هــای پــارک قــرار گرفتــه انــد بــا فــروش
جواهــرات زیبــا و وســایل چرمــی متنــوع خدمــات خوبــی را بــه مشــتریان ارائــه مــی
نماینــد .تــاالر تآتــر تزئیــن شــده بــا ســتو ن هــای زیبــا ،در ایــن منطقــه از جملــه زیباتریــن و
بــزرگ تریــن تاالرهــا بــه شــمار مــی آیــد .بــازار معبــد آپولــو و گورســتان کــه در نزدیکــی دریــا
قــرار دارد از مناطــق تاریخــی دیگــر ایــن منطقــه بــه شــمار مــی آیــد.
 آبشارهای ماناوگات Manavgat Waterfallآبشــارهای مانــاوگات گــر چــه دارای ارتفــاع بلنــدی نیســتند ،امــا آب شــیری رنــگ و کــف
آلــود آن بــا قــدرت هــر چــه تمامتــر بــا صخــره هــا برخــورد کــرده و صحنــه هــای زیبایــی
را بــه وجــود مــی آورد .وجــود آبشــارها ،باغــات چــای و رســتوران هــا ،ایــن منطقــه را بــه
ً
محلــی دلپذیــر و اســتراحتگاهی خنــک خصوصــا بعــد از یــک روز گــردش و تفریــح در
آنتالیــا تبدیــل نمــوده اســت.
 پارک ملی کاراتپه National Park Kartepeدر ایــن پــارک بقایایــی از اقامتــگاه باســتانی پادشــاه آســیتاوادا ،کتیبــه هــای هیــت
هیــت هــا و فنیقــی هــا کــه بــرای پــی بــردن بــه زبــان (هیــت هیــت هــا) نقــش مؤثــری
داشــت وجــود دارد .در مــوزه فضــای بــاز ایــن منطقــه آثــار زیــادی متشــکل از ســنگ هــای
حجــاری شــده و برجســته کاری هــا کــه همگــی بیانگــر اهمیــت و جــال ایــن تمــدن
بــوده وجــود دارد .دو مجســمه گاو و یــک مجســمه بــا بــدن انســان و ســر شــیر نیــز در ایــن
ً
منطقــه بــه چشــم مــی خــورد .ایــن ناحیــه معمــوال در طــول جنــگ هــای صلیبــی همــواره
صحنــه نبــرد و پیــکار بــوده اســت و در ایــن راســتا در گذشــته قلــه تپــرا ک کالــه همــواره از
طــرف ارتــش اروپائــی هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت.
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 سواحل مدیترانه Mediterraneanطــول ســواحل آنتالیــا بــا در نظــر گرفتــن ناهمــواری هــا  ۶۵۰کیلومتــر و طــول مســتقیم
آن  ۵۰۰کیلومتــر اســت ،عمــق دریــا در بخــش هــای غربــی ســاحل آنتالیــا بــه خاطــر شــیب
تنــد کــوه هــای مشــرف بــه ایــن قســمت هــا بیشــتر مــی باشــد .در ســاحل هــای قــاش،
دمــره ،فینیکــه ،کوملوجــا ،تکیــراوا و کمــر پالژهــای طبیعــی بســیار خوبــی وجــود دارد،
عــاوه بــر ایــن هــا در ســواحل گوینــوک ،کمــر ،تکیــراوا ،اولمپیــوس و از کارهکولیــن دنیــا تــا
کســتانتوس و پالژهــای بــل دیبــی عناصــر طبیعــی الزم وجــود دارد .
 مسجد مراد پاشا Morad Pashaمســجد مــراد پاشــا عثمانــی کــه بیــرون از محوطــه کاخ هــا در خیابــان کاظــم اوز آلــپ
آنتالیــا قــرار دارد ،بــه دســتور صدراعظــم مــراد پاشــا در ســال  ۱۵۷۰ســاخته شــده اســت.
ســتون هــای بخــش انتهایــی مســجد کــه باریــک و ســه گنبــدی مــی باشــند بــا ســنگ
هــای رنگیــن تزییــن شــده انــد .دیوارهــای ایــن مســجد نمونــه هــای زیبایــی از خطاطــی
تــرک ســلجوق را بــر خــود جــای داده انــد.
 شهر فینیکه Finike Antalyaایــن منطقــه بــه واســطه پرتقــال هایــش مشــهور مــی باشــد .طبیعــت و دریــا و تاریــخ
در کنــار همدیگــر باعــث جــذب جهــان گــردان شــده اســت .بقایــای بــه جــای مانــده از
شــهرهای قدیمــی و تاریخــی لیمیــرا و آریکانــدا بســیار تماشــایی مــی باشــد.
 آبشار دودن Düden Waterfallsآبشــار زیبــای دودن در  ۲۸کیلومتــری جــاده قدیــم آنتالیــا  -بــوردور واقــع شــده اســت.
سرچشــمه ایــن آبشــار دو چشــمه جوشــان بنــام پینارباشــی در منطقــه کیــرک گوزلــر در
 ۴۰کیلومتــری آن اســت .آب ایــن دو چشــمه پــس از طــی مســیری کوتــاه یکــی شــده
و رود دودن را مــی ســازد .دودن پــس از طــی مســیری  ۱۴کیلومتــری از زیرزمیــن در
گودالــی بنــام وارســا ک در روی زمیــن جــاری شــده و پــس از یــک جریــان کوتــاه دوبــاره
در طــرف دیگــر گــودال در اعمــاق زمیــن فــرو م ـیرود .آبــی کــه در گــودال وارســا ک بــه
زمیــن مـیرود پــس از طــی  ۲کیلومتــر در آبریــز آبشــار بیــرون آمــده و آبشــار زیبــای دودن را
بوجــود م ـیآورد .آبــی کــه از زمیــن بیــرون میآیــد حداقــل  ۱۰متــر مکعــب در ثانیــه اســت
و حدا کثــر دبــی آب پــس از ســر ریــز از بــاالی آبشــار و جــاری شــدن روی زمیــن  ۱۵الــی ۱۶
متــر مکعــب درثانیــه اســت .ســرانجام ایــن آب پــس از عبــور از ترکیــه بعــد از  ۹کیلومتــر وارد
دریــای مدیترانــه میشــود.
 روستای دیلک کایا Dilek Kaya Villageروســتای باســتانی دیلــک کایــا در شــمال رودخانــه جیحــان قــرار دارد .از مــکان هــای
دیدنــی ایــن روســتا مــی تــوان بــه شــهر رومــی و کاخــی زیبــا اشــاره کــرد .در مــوزه کوچــک
موجــود در آن  ۲نمونــه از هنــر موزائیــک کاری ترکیــه کــه در آن زمــان در حمــام هــای
رومــی اســتفاده مــی شــده ،وجــود دارد .

بازگشت به فهرست مطالب

 رودخانه کوپروچای Karruecheدر هرجــای آنتالیــا در کنــار رودخانــه هــا ،آبادانــی و طبیعــت زیبــا بــه چشــم میخــورد.
رودخانــه کوپروچــای از کــوه هــای تــوروس سرچشــمه گرفتــه ،بعــد از گــذر از تنگــه
هــای باریــک و پــر پیــچ و خــم بســیار طبیعــی و زیبــا از مســیر جنوبــی ســریک بــه دریــای
ً
مدیترانــه مــی ریــزد .دو طــرف رودخانــه عمــود و قائــم اســت کــه بــاال رفتــن از آن تقریبــا
غیــر ممکــن اســت ،رودخانــه کوپروچــای کــه از آب هــای زیــر زمینــی گــودال هــای باریــک
تغذیــه میشــود ،یکــی از زیباتریــن مناظــر ترکیــه را تشــکیل مــی دهــد .در کنــار ایــن
خصوصیــات ،قــرار گرفتــن شــهر تاریخــی ( )Zerkدرغــرب رودخانــه و در بیــن اراضــی زیبــا،
قلعــه هــای کنــار رودخانــه ،برآمدهگــی هــا ،پــل هــای متعلــق بــه دوران روم باســتان و راه
هــای قدیمـــی آنتالیــا اهمیــت رودخانــه را بیشــتر کــرده اســت.
 شهرک سا کلی کنت Saklikent Townایــن شــهرک در فاصلــه  ۵۰کیلومتــری آنتالیــا ،شــهری اســت ایــده آل بــرای ورزش هــای
زمســتانی .ایــن شــهر در قســمت شــمالی منطقــه باتــاق هــای کوهســتانی با کیرلــی و در
ارتفــاع حــدود  ۱۷۵۰-۱۹۰۰متــری از ســطح دریــا قــرار گرفتــه اســت .در مــاه هــای مــارس و
آوریــل عــاوه بــر اینکــه شــما مــی توانیــد صبــح هنــگام در ایــن ارتفاعــات بــه ورزش مفــرح
اســکی بپردازنــد ،ایــن امــکان را خواهیــد داشــت تــا غــذای مــورد دلخــواه را کــه شــاید
خــورا ک ماهــی باشــد در ایــن محــل میــل کنیــد .ســپس در ارتفاعــات پاییــن تــر بــه ورزش
مــوج ســواری و شــنا پرداختــه و در صــورت تمایــل حمــام آفتــاب بگیریــد .بــه عــاوه شــما
مــی توانیــد قســمتی از وقــت خــود را بــه تماشــای پــارک حفاظــت شــده دوزلرچالــی کــه
در منطقــه شــمالی آنتالیــا قــرار دارد بگذرانیــد .هــم چنیــن از نزدیــک حیــات وحــش ایــن
منطقــه کــه شــامل حیواناتــی چــون آهــو و بزکوهــی مــی باشــد را تماشــا کنیــد.
 شهر باستانی میرا MIRA - An Ancient Cityاز دیدنــی هــای آنتالیــا ،شــهر باســتانی میــرا یــا بــه تعبیــر امــروزی آن شــهر دیمــره و یــا کالــه
ســت .ایــن شــهر در فاصلــه  ۲۵کیلومتــری منطقــه غربــی فــی نیکــه قــرار گرفتــه اســت.
تاریــخ بنــای ایــن شــهر بــه ســالهای  ۵۰۰قبــل از میــاد بــر مــی گــردد .در ایــن شــهر مقبــره
هــای ســنگی زیــادی وجــود دارد کــه بــا حکا کــی هــای زیبــای روی آن و همیــن طــور
منظــره مشــرف بــه تآتــر ســنت نیکــوالس جذابیــت هــای فراوانــی را بــرای توریســت هــا
ایجــاد مــی کنــد .قدمــت ایــن مقبــره هــای ســنگی حکا کــی شــده بــه قــرن چهــارم قبــل از
میــاد بــر مــی گــردد .ســنت نیکــوالس شــخصی بــود کــه در پاتــارا زاده شــد .وی در طــول
قــرن چهــارم میــادی اســقف شــهرآمیرا بــوده و در ســال  ۳۴۵در آن شــهر نیــز دیــده از
جهــان فــرو بســت .همــه ســاله در مــاه دســامبر مجلــس یادبــود ســنت نیکــوالس در شــهر
باســتانی لیســییا و در ســاحل آفتابــی دریــای مدیترانــه برگــزار مــی گــردد .ایــن مراســم بــه
نوبــه خــود توجــه بســیاری از جهانگــردان را بــه خــود جلــب مــی نمایــد .پیشــنهاد مــی
کنیــم حتمــا از ایــن شــهر زیبــا دیــدن کنیــد.
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شهر ازمیر

شهر ازمیر Izmir
ازمیــر ســومین شــهر مهــم ترکیــه محســوب میشــود و از هــر گوشــه و کنــار ایــن کشــور،
تکـهای را در خــودش دارد :شــهری باســتانی کــه امــروز شــکلی توســعهیافته و مــدرن پیــدا
کــرده و یکــی از مرا کــز مهــم تجــاری هــم بــه شــمار میآیــد.
تابســتانهای ازمیــر ،بــا حدا کثــر  ٣٠درجــه دمــا ،گــرم و خشــک اســت ،ولــی شـبها بایــد
انتظــار نســیم مالیــم دریــا را داشــت .زمســتانها بــاد و بــاران دارد ،امــا بــه نــدرت بــرف
میبــارد ،شــاید ســالی یکــی دو بــار .بــا ایــن همــه ،باغهــای زیبــای زیتــون در کرانههــای
دریــا ،جنگلهــای کاج و صخرههــای زرد و نارنجــی در فصــل گــرم جلــوهی دیگــری دارد.
ً
مســافرانی کــه بــا هواپیمــا بــه ازمیــر میرســند ،عمومــا وارد فــرودگاه اصلــی شــهر یعنــی
فــرودگاه بینالمللــی عدنــان منــدرس میشــوند؛ فــرودگاه نزدیــک بــه پانــزده کیلومتــر از
مرکــز شــهر فاصلــه دارد و در جــادهای کــه بــه ســمت کوشآداســی م ـیرود ،واقــع شــده
ً
و رفتوآمــد بــه آن از طریــق تا کســی و اتوبــوس انجــام میشــود .اتوبوسهــا طبعــا
بهصرفهتــر هســتند و هــر نیــم ســاعت ی ـک بــار از ایســتگاه فــرودگاه بــه ســمت مرکــز ازمیــر
حرکــت میکننــد .بــرای گشــت و گــذار در شــهر ،عــاوه بــر تا کســی اختصاصــی و اتوبــوس،
میتوانیــد متــرو و دولموشهــا (تا کس ـیهای اشــترا کی ترکیــه) را هــم در نظــر بگیریــد.
نتــر اســت.
کرای ـهی تا کس ـیها بــه وســیلهی تا کس ـیمتر تعییــن میشــود و ش ـبها گرا 
میــدان اصلــی شــهر ،میــدان کونــا ک اســت کــه آن را بــا بــرج ســاعت مشــهورش
میشناســند؛ بــرج ســاعت وســط میــدان نزدیــک بــه صــد ســال پیــش ســاخته شــده و
ً
تقریبــا ســمبل ازمیــر اســت.
دور میــدان ،مســجد کونــا ک یالــی و ورودی اصلــی بــازار ســنتی کمرآلتــی قــرار گرفتــه.
ایــن بــازار سرپوشــیده بــا کوچههــای باریــک ،فروشــندههایی کــه اجناسشــان را بیــرون
ً
مغــازه هــم چیدهانــد و فرشهــا و پارچههایــی کــه جلــوی مغازههــا آویــزان اســت ،دقیقــا
اتمســفر یــک بــازار ســنتی را دارد؛ میشــود چنــد ســاعتی در بــازار چرخیــد و آخــر ســر
تــوی یکــی از کافههــای خیابــان آنافارتــاالر کــه دور تــا دور بــازار را گرفتــه ،کمــی اســتراحت
کــرد .ایــن خیابــان مرکــز کافههــا و رستورانهاســت؛ بــد نیســت تــوی یکــی از همیــن
رســتورانها ،کومــور را کــه یکــی از غذاهــای ســنتی ترکیــه اســت ،امتحــان کنیــد :کومــور
ســاندویچی اســت شــامل پنیــر محلــی و گوجــه کــه بــا یــک ســس مخصــوص ترکــی ،داخــل
تنــور گذاشــته میشــود .رســتوران دنیــز هــم در ایــن خیابــان ،یکــی از بهتریــن غذاهــای
دریایــی ترکیــه را ســرو میکنــد.

بازگشت به فهرست مطالب

یکــی از دیدنیهــای معــروف ازمیــر کــه بــا مرکــز شــهر فاصلـهی کمــی دارد ،قلعـهی قدیمــی
کادیفکالــه اســت کــه روی تپــه قــرار گرفتــه و منظــرهای سرســبز از باغهــای زیتــون را در
پاییــن شــهر نشــان میدهــد.
آسانســور هــم امــروز یکــی از جاذبههــای ازمیــر اســت .آسانســور بــا ســاختمان آجــری
ً
رنگــش ،حــدودا صــد ســال پیــش توســط یــک تاجــر یهــودی ســاخته شــده و امــروز کارش
رســاندن توریس ـتها بــه بــاالی تپــه اســت .ازمیــر از آن بــاال ،چش ـمانداز زیبایــی دارد،
ولــی البتــه ایــن منظــره بــه پــای دیــدن شــهر از داخــل تلهکابیــن نمیرســد .تلهفریــک
همــان تلهکابیــن ازمیــر اســت کــه بــا ارتفاعــی بیشــتر از چهارصــد متــر ،از روی دریــا
هــم میگــذرد .دریــای آبــی اژه بــا نخلهــای الغــر ســاحلش ،نــه تنهــا از بــاال تماشــایی
اســت ،بلکــه میتوانــد جــای مناســبی بــرای شــنا کــردن و آفتابگرفتــن در فصــل بهــار و
تابســتان باشــد .ســواحل عمومــی ازمیــر زیــاد اســت ولــی مشهورترینهایشــان چشــمه و
فوجادیکیلــی هســتند کــه ســرویسهای ثابتــی از مرکــز شــهر بــه هــر کــدام وجــود دارد و
انــواع بازیهــای آبــی در ایــن ســواحل انجــام میگیــرد.
اصلیتریــن خیابــان ازمیــر ،خیابــان آتاتــورک ،بــه مــوازات ســاحل کشــیده شــده و بیــن
اهالــی محلــی بــه اســم کــوردون شــناخته میشــود؛ پیــادهروی در امتــداد خیابــان
کــوردون یکــی از تفریحــات جوانهــای ازمیــری اســت .انتهــای ایــن خیابــان ،مرکــز خریــد
کونــا ک پیــر بــا یــک ســینما و مجموعــهای از برندهــای معــروف واقــع شــده .ولــی ا گــر
خریدکــردن از اینجــا شــما را راضــی نمیکنــد ،ســری هــم بــه مرکــز خریــد بــزرگ فــروم در
منطق ـهی بورنــوا بزنیــد.
بیشــتر هتلهــای ازمیــر در اواســط بلــوار آتاتــورک یــا حوالــی خیابــان آنافارتــاالر قــرار
گرفتهانــد و رفــت و آمــد از آنهــا بــه بقی ـهی جاهــای شــهر کار راحتــی اســت .کیفیــت و
نــوع امکانــات هتلهــا ،بســتگی بــه تعــداد ستارههایشــان دارد کــه قیمتشــان را هــم
بــاال و پاییــن میکنــد .در کل بهتــر اســت هتلــی را انتخــاب کنیــد کــه مناســب بــا مــدل
تفریحــات شــما در تعطیــات باشــد .پــول اضافــه پرداختکــردن بــرای امکاناتــی کــه از
آنهــا اســتفاده نمیکنیــد ،کار بیهــودهای اســت؛ از طرفــی ا گــر شــب را جــای نامطبوعــی
اســتراحت کنیــد ،مســافرت را بــه خودتــان تلــخ کردهایــد ،حتــی وقتــی کــه در طــول روز
خیلــی ولخرجــی و خوشگذرانــی کــرده باشــید.

www.safaridigar.com

24 /

تاریخچه ازمیر

حمل و نقل عمومی ازمیر

ایــن شــهر در اصــل در هــزاره ســوم قبــل از میــاد در محلــی كه امــروزه بایرا كلــی ()Bayrakl
نــام دارد تاســیس شــد و در آن زمــان بــا شــهر تــروی یــا تــروا  ،كــه دارای پیشــرفته تریــن
فرهنــگ در آناتولــی غربــی اســت ،مشــترک بــود .در حــدود ســال  1500قبــل از میــاد ،
ایــن شــهر تحــت نفــوذ قلمــروی هیتــی هــا در آناتولــی مركــزی در آمــد.در هــزاره اول قبــل
از میــاد ،ایــن شــهر ســیمیرنا ( )Smyrnaنامیــده مــی شــد و در رده مهــم تریــن شــهرهای
اتحادیــه ایونیــن ایهــا قــرار داشــت .در طــول ایــن دوره ،یكــی از برجســته تریــن نــكات ایــن
شــهر ایــن بــود كــه هومــر تاریخــدان و نویســنده یونانــی در آنجــا ســكونت داشــت .فتــح
ایــن شــهر توســط لیدیــا ایهــا ،در حــدود  600قبــل ازمیــاد ،ایــن دوره را بــه پایــان رســاند.
در سرتاســر دوره حكومــت لیدیــا ایهــا و متعاقــب آن فارســها در قــرن ششــم قبــل از میــاد،
ازمیــر در حــد محلــی كــه كمــی كوچكتــر از یــك روســتا بــود ،باقــی مانــد .در قــرن چهــارم
قبــل از میــاد و در دوره ســلطنت اســكندر مقدونــی  ،شــهر جدیــدی بــر دامنــه هــای
كادیفــه كالــه ( )Kadifekaleاحــداث شــد .دوره رومــی هــا در ازمیــر كــه در قــرن اول قبــل از
میــاد آغــاز شــد ،دومیــن عصــر بــزرگ ایــن شــهر بــود .بدنبــال آن در قــرن چهــارم میــادی
امپراطــوری روم شــرقی بــر ایــن شــهر ســلطه داشــت و تــا زمــان پیــروزی ســلجوقی هــا در
قــرن  11میــادی ادامــه پیــدا كــرد .در  1415میــادی ایــن شــهر ،تحــت حكومــت ســلطان
محمــد چلبــی ،بــه بخشــی از قلمــرو عثمانــی هــا تبدیــل شــد.

فــرودگاه بیــن المللــی عدنــان منــدرس ازمیــر كــه در  18كیلومتــری جنــوب غربــی ایــن
شــهر واقــع شــده اســت یكــی از بزرگتریــن فــرودگاه هــای كشــور تركیــه محســوب مــی شــود.
حمــل و نقــل عمومــی در ایــن شــهر مبتنــی بــر تا كســی اختصاصــی ،تا كســی هــای ون
اشــترا كی ،اتوبــوس و متــرو مــی باشــد .تا كســی هــای ایــن شــهر تمامــا بــه رنــگ زرد بــوده
و محاســبه نــرخ كرایــه بــا اســتفاده از تا كســی متــر انجــام مــی گیــرد .بــا ایــن وجــود كرایــه
تا كســی در ایــن شــهر نســبتا گــران مــی باشــد .نــرخ اولیــه تا كســی متــر در بــدو ورود بــه
وســیله در حــدود  2دالر مــی باشــد و پــس از طــی یــك مســیر  10كیلومتــری در حــدود 20
الــی  30دالر بــا توجــه بــه وضعیــت ترافیــک مــی بایســت پرداخــت نمــود.
ایــن تا كســی هــا فقــط بــه صــورت اختصاصــی اقــدام بــه ســوار نمــودن مســافر مــی نماینــد.
تا كســی هــای دیگــر تا كســیهای ون هســتند كــه در شــهر ازمیــر بــه نــام دل مــوش نامیــده
مــی شــوند و ظرفیــت  10سرنشــین را دارا بــوده و بــه صــورت اشــترا كی مــورد اســتفاده
مســافران قــرار مــی گیرنــد .ایــن تا كســی هــا در خطــوط مشــخصی حركــت مــی نماینــد
و كرایــه آنهــا ثابــت بــوده و بــرای هــر نفــر در  1.5لیــر جدیــد (در حــدود  1دالر) مــی باشــد.
ایــن خودروهــا در طــی مســیر خــود دارای ایســتگاه نمــی باشــند و بنــا بــه در خواســت
مســافر توقــف مــی نماینــد.
اتوبــوس هــای شــهر ازمیــر ســرویس نســبتا منظمــی را در ســطح ایــن شــهر بــه مســافران
عرضــه مــی نماینــد .اتوبــوس هــای ایــن شــهر متعلــق بــه بخــش خصوصــی مــی باشــند امــا
كرایــه همــه اتوبــوس هــا یكســان و برابــر بــا  1دالر ( 1.5لیــر) اســت.
متــرو وســیله دیگــری اســت كــه در شــهر ازمیــر بــرای تــردد در داخــل شــهر مــی توانیــد از آن
اســتفاده نمایید.توقــف مــی نماینــد .یكســری اتوبــوس در ایــن شــهر وجــود دارد كــه طــی
خطوطــی ثابــت و بــا هزینــه ای مناســب مســافران را بــه ازمیــر مــی رســانند.

آب و هوای ازمیر
آب و هــوای ازمیــر معتــدل اســت و در تابســتان نســیم مــداوم و روح بخــش دریــا گرمــای
خورشــید را متعــادل مــی کنــد .آب و هــوای ایــن شــهر در مجمــوع از نــوع مدیترانــه ای
اســت .ازمیــر در تابســتان گــرم و خشــک دارد و در زمســتان آب و هوایــی نســبتأ معتــدل
امــا بــا بارندگــی زیــاد دارد .بیشــترین بارندگــی در مــاه هــای آبــان تــا فروردیــن اســت .امــا
در مــاه هــای خــرداد تیــر و مــرداد بارندگــی و نــزوالت جــوی بــه حداقــل خــود مــی رســد.
آب و هــوای ازمیــر در زمســتان درجــه حــرارت هــوا در حــدود  ۱۲تــا  ۱۴درجــه ســانتی گــراد
اســت .ا گرچــه بــرف بــه نــدرت در ایــن شــهر مــی بــارد امــا در آذر مــاه در برخــی مــوارد بــرف
دیــده مــی شــود .البتــه در دی و بهمــن نیــز کــم و بیــش بــرف در مناطــق مختلــف ازمیــر
دیــده مــی شــود .امــا در تابســتان حدا کثــر درجــه حــرارت بــه  ۳۰درجــه ســانتی گــراد مــی
رســد .امــا رکــورد  ۴۶درجــه ســانتی گــراد نیــز در ازمیــر تــا کنــون بــه ثبــت رســیده اســت.

اقتصاد ازمیر
ازمیــر پــر شــتاب تریــن شــهر از نظــر رشــد و توســعه در ترکیــه اســت .ازمیــر ســومین شــهر
بــزرگ ترکیــه مــی باشــد .ایــن شــهر دومیــن بنــدر بعــد از اســتانبول در ترکیــه اســت .بــه
همیــن دلیــل ازمیــر یکــی از قطــب هــای بــزرگ تجــاری و حمــل و نقــل در کشــور ترکیــه
محســوب مــی شــود.

ساختار ازمیر
ایــن شــهر کــه در زبــان ترکــی ازمیــر زیبــا نــام دارد ،بــر فــراز یــک خلیــج بلنــد و باریــک واقــع
شــده کــه توســط کشــتی هــا و قایــق هــای تفریحــی ،شــیاردار شــده اســت .آب و هــوای
آن معتــدل اســت و در تابســتان ،نســیم مــداوم و روح بخــش دریــا  ،گرمــای خورشــید را
متعــادل مــی کنــد .ایــن شــهرکه در پشــت پیــاده روهــای آراســته شــده بــا نخــل و خیابــان
هایــی کــه خــط ســاحلی را دنبــال مــی کننــد ،از دامنــه هــای کــوه هــای اطــراف بــا شــیب
هــای پلکانــی افقــی بــه آرامــی بــاال میــرود .ازمیــر ســومین شــهر بــزرگ ترکیــه بــوده و بنــدر
آن فقــط در رده دوم نســبت بــه اســتانبول قــرار دارد .ازمیــر کــه در تمــام طــول ســال یــک
شــهر بیــن المللــی و ســرزنده اســت ،در مــدت جشــنواره بیــن المللــی هنــر و نمایشــگاه
بیــن المللــی ،بازدیــد کننــدگان زیــادی دارد.
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مرا کز خرید ازمیر
بســیاری ازمیــر را بــه قصــد خریــد انتخــاب مــی کننــد بــه ویــژه خریــد پوشــا ک و البســه بــا
پارچــه هــای تــرک کــه یکــی از بهتریــن دوخــت هــا را در دنیــا دارنــد .از ایــن رو بایــد گفــت
ازمیــر گزینــه خوبــی بــرای خریــد اســت .ازمیــر بــا دارا بــودن مرا کــز خریــد زیــاد محبوبیــت
میــان همــه عالقــه منــدان بــه خریــد در ایــن منطقــه را دارد .در خیابــان هــای ناحیــه
کمرالتــی مارکــت مــی تــوان عتیقــه هــای افســون کننــده  ،جواهــرات ظریــف و خوشــایند،
تنــوع وســیعی از البســه و انجیــر و کشــمش خشــک را کــه در ناحیــه پــر رنــگ و نــگار،
غذاهــای خــاص محلــی ترانچــا وچیپــورا را کــه دو نــوع ماهــی دریایــی هســتند ســرو مــی
کننــد .در پیــاده روهــای تفریحــی کــوردن در الســنجا ک و کارشــی یــا کا و در خیابــان
جمهوریــت و نیــز در پاســپورت شــیکترین و عالیتریــن مغــازه هــا را مــی تــوان دیــد.
 مرکز خرید آلسانژا ک Alsancakیکــی از مرا کــز خریــد ازمیــر آلســانژا ک ( )Alsancakاســت .ایــن منطقــه شــامل فروشــگاه
هــای پوشــا ک زنانــه ،مردانــه ،بچــه گانــه ،انــواع اســباب بــازی ،عینــک و وســایل
ً
الکترونیــک و اصــوال هرچــه کــه شــما بخواهیــد را در ایــن فروشــگاه هــا خواهیــد یافــت
ماننــد مــارک هایــی نظیــر بنتــون ،مانگــو ،دیــزل ،زارا ،مادركییــر ،ری پلــی و تامــی
هیلفیگــر.
 مرکز خرید کونا ک Konakمركــز خریــد دیگــر اســكله كونــا ک ( )Konakاســت كــه در نزدیكــی بــرج ســاعت واقــع شــده
و شــامل فروشــگاه هــا ،رســتوران هــا و ســینما مــی باشــد همچنیــن مــارك هــای معــروف و
لــوازم آرایــش را مــی توانیــد در ایــن منطقــه بیابیــد.
 مرکز خرید بالکووا Balcovaمرکــز خریــد بالكــووا ( )Balcovaمركــز خریــد دیگــری اســت کــه شــما مــی توانیــد در
فروشــگاه هــای آن لــوازم آرایشــی ،جواهــرات ،لبــاس هــای مــارک دار ماننــد مارکــس و
اسپنســر ،بنتــون ،لــوی و كافــه هایــی ماننــد اســتاربا کس را بیابیــد همچنیــن ایــن مركــز
خریــد منطقــه ســرگرمی بچــه هــا را دارا مــی باشــد.
 مرکز خرید کارفور Carrefourمركز خرید كارفور ( )Carrefourكه یك هایپرماركت است نیز در این شهر وجود دارد.
و بســیاری از مركــز خریــد دیگــر ماننــد كیپــا ( ،)Kipaبارنــووا ( )Bornovaو ای جــی ای
( )EGEدر شــهر ازمیــر واقــع شــده انــد.

جاذبه های تفریحی و گردشگری ازمیر
 پارک های ازمیر Izmir Parksکولتــور پــارک محــل اصلــی برپایــی نمایشــگاههای بیــن المللــی ازمیــر ترکیــه بوده وشــامل
یــک فضــای ســبز ســرگرم کننــده ،بــاغ وحــش ،رســتوران و بــاغ هایــی آرام مــی باشــد .الــف
پالــم واقــع در کارشــی یــا کا مکانــی آرامــش بخــش بــرای توقــف و اســتراحت اســت .ایــن
پــارک دارای امکانــات ورزشــی نیــز مــی باشــد .پــارک ادنــان ســایگون مرکــزی بــرای فعالیت
هــای هنــری؛ وبــا داشــتن یــک آمفــی تئاتــر مخصــوص کنســرت هــا و تولیــدات نمایشــی
مکانــی بــرای برپایــی برنامــه هــای مفــرح در ازمیــر مــی باشــد .پــارک موامرا کســوی نیــز
یــک پــارک زیبــای ســاحلی بــا چشــم انــدازی زیبــا از خلیــج ازمیــر اســت.
 پیست اسکی بزدا گپیســت اســکی بــزدا گ ازمیــر مــکان بســیار مناســبی بــرای عالقــه منــدان بــه اســکی اســت.
ایــن پیســت در کــوه بــزدا گ بــا ارتفــاع  ۲۱۶۰متــری واقــع اســت .یــک ســفر رفــت و برگشــت
شــما بــه بــاالی کــوه ا گــر از  Chairliftبــرای بــاال رفتــن اســتفاده مــی کنیــد  ۲ســاعت و نیــم
بــه طــول مــی انجامــد .حتــی مســیرهای کوتــاه تــری نیــز بــرای مبتــدی هــا در نظــر گرفتــه
شــده اســت .پیســت پوشــیده از بــرف مصنوعــی از اوایــل آبــان آمــاده بــه اســتفاده اســت.

بازگشت به فهرست مطالب

 معبد آرتمیس Temple of Artemisایــن بنــا در ســال  ۵۵۰قبــل از میــاد در ترکیــه کنونــی ســاخته شدهاســت .معبــد آرتمیــس
در شــهر افســس ( )Ephesusدر حــدود  ۵۰کیلومتــری شــهر ازمیــر ترکیــه قــرار داشــتهاســت.
ایــن معبــد بــه عنــوان زیباتریــن بنــای روی زمیــن شــناخته شــده و بــه همیــن دلیــل در
میــان عجایــب هفتگانــه جــا دارد .هرچنــد کــه زیربنــای باقــی مانــده از ایــن معبــد تاریــخ
ســاخت آن را قــرن هفتــم قبــل از میــاد مشــخص میکنــد .امــا راه یافتــن معبــد آرتمیــس
در فهرســت عجایــب هفتگانــه بــه حــدود  ۵۵۰قبــل از میــاد مربــوط میشــود .ایــن بنــا
کــه بــه آن معبــد بــزرگ مرمریــن گفتــه میشــود و از مــکا نهــای دیدنــی ترکیــه بشــمار مــی
آیــد ،توســط قــارون شــاه لیــدی بــه کرســیفون ( )Chersiphronمعمــار یونانــی ســفارش
داده شــد .معبــد بــا مجســمههای برنــزی کــه توســط ماهرتریــن مجســمه ســازان آن
زمــان ســاخته شــده بودنــد تزئیــن شــده بــود .هنرمندانــی نظیــر فیدیــاس (،)Pheidias
پلیکلیتــوس ( ،)Ploycleitusکرســیالس ( )Kresilasو فرادمــون (.)Phradmon
بازرگانــان ،جهانگــردان ،صنعتگــران و پادشــاهان از ایــن محــل مقــدس دیــدن میکردنــد
و احتــرام خــود را بــا آوردن هدایــای مختلــف ابــراز مینمودنــد .تحقیقــات اخیــر باســتان
شناســی بــه یافتــن تعــدادی از ایــن هدایــا کــه شــامل مجســمههای طــا و عــاج آرتمیــس،
گوشــوارهها ،دســتبندها و گردنبندهایــی زیبــا اثــر صنعتگــران دنیــا هســتند منجــر شــده
است.
 شهر افسس Ephesusاز دیدنــی هــای ازمیــر ،باقیمانــده هــای شــهر باســتانی افســس اســت .افســس شــهری
اســت بــا تمــدن متعلــق بــه ســده چهــارم پیــش از میــاد و دوران نــو ســنگی کــه در جنــوب
غربــی ترکیــه واقــع شــدهاســت .افســس جمعیتــی بیــش از  ۲۵۰٫۰۰۰نفــر را در قــرن  ۱قبــل
از میــاد در خــود جــای م ـیداد کــه دومیــن شــهر بــزرگ جهــان زمــان خــود بــودهاســت.
همچنیــن ایــن شــهر نیایشــگاه آرتمیــس را کــه یکــی از عجایــب  ۷گانــه جهــان باســتان
بــه شــمار میــر ود را در خــود جــای داده بــود کــه در ســال  ۴۰۱پــس از میــاد توســط John
 Chrysostomاز بیــن رفــت .کشــف بســیاری از اســناد مربــوط بــه مســیحیت و مذاهــب
پیشــین« ،افســس» را در زمــره مهــم تریــن بقایــای تاریخــی قــرار دادهاســت .آثــار باقــی
مانــده از ایــن بنــای زیبــا امــروزه در هفتــاد کیلومتــری جنــوب شــهر ازمیــر در نزدیکــی
شــهرکی بنــام ســلجوق قــرار دارنــد و هــر ســال گردشــگرانی زیــادی را بــه ســوی خــود جلــب
میکننــد.
احیــای افســس کــه امــروزه از جاهــای دیدنــی ترکیه بشــمار مــی آید  ،توســط ولفدیتریش
زیــزل ورت صــورت گرفتهاســت .ســاختمانهای قســمتی از افســس کــه برخــاف
انتظــار ،محفــوظ ماندهانــد ،نمونههــای منحصــر بهفــردی از خانهســازی شــهری رومــی
هســتند .ایــن ا کتشــاف باستانشــناختی کــه مجموع ـهای از موزاییکهــای شیش ـهای
نفیــس و فرســکهای ســالم را دربرمیگیــرد ،اطالعــات کمنظیــری از زندگــی روزمــره و
فرهنــگ آن دوره را ارایــه میکنــد.
 پارک فرهنگ یا کولتور پارکپــارک فرهنــگ بیــن دو منطقــهی آلســانا ک و باســمانه اســت و پــارک اصلــی ترکیــه
ب هشــمار م ـیرود ،برنامههــای متعــددی برگــزار میشــود .ایــن پــارک ،محــل نمایشــگاه
جهانــی ازمیــر اســت و یــک پــارک ســرگرم کننــده ،بــاغ وحــش ،رســتوران و باغهــای آرام و
خلوتــی دارد .پارکــی بســیار بــزرگ کــه یــک مــوزهی تاریــخ و هنــر هــم در آن واقــع شــده و
کلکســیون جالبــی از ســبک زندگــی ترکهــا در گذشــته دارد .از اواســط ژوئــن تــا اواســط
جــوالی در ایــن مجموعــه ،فســتیوال بینالمللــی موســیقی ازمیــر برپاســت.
 پارک موامر ا کسوی Muammer Aksoy Parkıایــن پــارک یــک پــارک زیبــای ســاحلی اســت کــه نمــای جالبــی از خلیــج ازمیــر را در اختیــار
بازدیدکننــدگان مــی گــذارد و از مــکان هــای دیدنــی ازمیــر بــه شــمار مــی آیــد.
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 میدان کنا ک Konak Squareایــن میــدان بــه خاطــر بــرج ســاعت خــود در ازمیــر شــهرت دارد .ایــن ســاعت یکــی از
نمادهــای شــهر ازمیــر ترکیــه اســت .ایــن بــرج هدیــه ای از طــرف ســلطان عبدالحمیــد
بــوده کــه در  ۱۹۰۱بــه ســبک اواخــر دوره عثمانــی ســاخته و بــه صــورت بســیار پــر نقــش
و نــگاری تزییــن شــده اســت .در کنــار ایــن میــدان مســجد کنــا ک و بــازار کمرالتــی ازمیــر
قــرار دارد.
 مساجد تاریخی ازمیر Historical Mosques Izmirاز دیدنــی هــای ازمیــر ،مســاجد تاریخــی آن اســت :مســجد حیســار بزرگتریــن و قدیمــی
تریــن مســجد در ترکیــه اســت .ایــن مســجد کــه در قــرن  ۱۶ســاخته و در قــرن ۱۹بازســازی
شــده اس ،دارای یــک انــدرون دلپذیــر ،بــا یــک منبــر و محــراب زیبــا اســت .از دیگــر
مســاجد ازمیــر مــی تــوان ســالپچی اقلــو متعلــق بــه قــرن ، ۲۰شــادیروان در قــرن ۱۷
ســاخته و در قــرن  ۱۹بازســازی شــده و کمــر التــی کــه متعلــق قــرن  ۱۷مــی باشــند را نــام
بــرد .همــه ایــن مســاجد در نزدیکــی محلــه کمــر التــی در ازمیــر ســاخته شــده انــد.
 پارک اینسان حا کالری İnsan Haklarıایــن پــارک کــه بــه پــارک (حقــوق بشــر) ازمیــر معــروف اســت ،دارای تندیــس هــای
مــدرن زیبایــی مــی باشــد ،از جملــه اثــر تاریخــی و عظیــم دلفیــن هــای پرنــده ،ســاالنه
گردشــگران زیــادی از ایــن پــارک ترکیــه دیــدن مــی کننــد.
 کلیسای سینت پلیکارپ Church Saint Polykarpقدیمــی تریــن کلیســا در ازمیــر اســت کــه ســمبلی ســت از هفــت کلیســای مقــدس.
اپوکالیپــس مقــدس ( ) Apocalypse-Polycarpپــاپ ایــن کلیســا در ســال  ۱۵۵بعــد
از میــاد توســط رومــی هــا در محــل ( کادیفــه کالــه) و در ســن ۸۶ســالگی بــه شــهادت
رســید .وقتــی رومــی هــا خواســتند کــه مطابــق رســم آن زمــان او را بــر روی چوبــه مــرگ
بســوزانند ،شــعله هــای آتــش او را لمــس نکردنــد و بنابرایــن او را توســط ضربــه هــای
شمشــیر بــه قتــل رســاندند .ایــن کلیســا در ترکیــه در  ۱۶۲۰بازســازی شــد.

 کانال های ازمیر نمونه معماری رومی Izmir Channelsاز دیدنــی هــای ازمیــر کانــال هــای شــیرینیر و یشــیل دره انــد کــه دو نمونــه ی عالــی از
معمــاری رومــی اســت کــه از روی رودخانــه ی ملــس کــه در آن زمــان و در تمــام عصــر
روم شــرقی و عثمانــی هــا آب ازمیــر را فراهــم مــی کــرده ،عبــور مــی کننــد .ا گــر بــه معمــاری
عالقــه داریــد در ترکیــه نمونــه هــای بســیار عالــی معمــاری رومــی وجــود دارد.
 بازار آ گورار Agora Izmirایــن بــازار در اصــل در دوره حکومــت اســکندر بــزرگ ســاخته شــد .ولــی آنچــه کــه امــروز بــر
جــای مانــده ،بــه زمانــی بــر مــی گــردد کــه ایــن بنــای زیبــا بعــد از یــک زلزلــه ی ســهمگین
در  ۱۷۸قبــل از میــاد مســیح ،تحــت حکومــت مارکــوس اریلیــوس دوبــاره بازســازی شــده
اســت .آ گــورا ازمیــر تصویــر جالبــی از یــک بــازار دورهی رومیهاســت.آ گورا یــا بــازار ،در
محلــه ی نامــازگاه ازمیــر ،در دوره ی اســکندر بــزرگ بنــا شــده اســت.
 موزهی فرهنگ شناسی Izmir Ethnography Museumمــوزه فرهنــگ شناســی مقابــل خانــه اپــرا در بلــوار طلعــت پاشــا قــرار دارد .هــر روز غیــر از
دوشــنبه هــا بــاز اســت در ایــن جــا یــک مجموعــه نفیــس از هنرهــای دســتی مربــوط بــه
فرهنــگ عامــه ،همیــن طــور کارهــای دســتی مربــوط بــه مســاجد ســلجوقی و عثمانــی
موجــود اســت .ســاختمان ایــن مــوزه در ســال  ١٨٣١ســاخته شــده و در ابتــدا بــه عنــوان
بیمارســتان از آن اســتفاده میشــد .ایــن ســاختمان چهارطبق ـهی دوس ـت داشــتنی،
مجموعــههــای زیبایــی در مــورد هنرهــای محلــی ،صنایــع دســتی و آداب و رســوم مــردم
اســت.نواع پارچههــا ،ســفالینهها ،جواهــرات ،نمونههــای گلــدوزی و نقاشـیها در ایــن
مــوزه بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت و حــرف هــای زیــادی از ازمیــر بــرای گفتــن دارد.
 شهر تاریخی ازمیردرحفــاری هــای انجــام شــده دربایرا کلــی در ازمیــر معبــدی اهــدا شــده بــه آتنــا الهــه ی
عشــق و مهــارت و بقایــای دواره هــای شــهری متعلــق بــه ایونیــن ایهــا مربــوط بــه قــرن
هفتــم و پنجــم قبــل از میــاد از زمیــن بیــرون آورده شــده اســت.

 محله قدیمی آسانسور Walking Dream liftمحلــه ی قدیمــی آسانســور ازمیــر بــا نــام محلــه ی یهــودی هــا نیــز شــناخته مــی شــود.
ایــن محلــه مملــو از خانــه هــای قدیمــی اســت کــه بــاز ســازی شــده انــد .داریــو مرنــو
ســکاقی ،باالبــری اســت کــه در قــرن ۱۹ســاخته شــده توســط داریــو مورنــو ســاخته شــده
و در بــاال بــه صــورت پیــاده رویــی بــه طــرف مرکــز شــهر اســت .ایــن پیــاده رو بــا ارتفــاع ۵۱
متــر ،گذرگاهــی را بیــن خیابانهــای پایینــی و باالیــی فراهــم مــی کنــد .رســتوران آسانســور
در قســمت بــاال چشــم انــداز زیبایــی را از شــهر ازمیــر در پیــش روی بیننــده قرارمــی دهــد.
در ســفر ترکیــه پیــاده روی در ایــن مســیر زیبــا را تجربــه کنیــد .

بازگشت به فهرست مطالب
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شهر آنکارا

شهر آنکارا Ankara
آنــکارا ،پایتخــت کشــور ترکیــه ،شــهر معماریهــای رومــی و عثمانــی ،شــهر دشــت و
موســیقی ،شــهری پــر از میــوه و عســل .ایــن شــهر از معــدود شــهرهای توســعهیافتهی
دنیاســت کــه در کنــار ظاهــر مــدرن و امــروزیاش ،نشــانههای ســنتی دوران گذشــته
را هــم حفــظ کــرده .ســاختمانهای ســنگی ،قلعههــا و ســفرههای باستانشناس ـی
آنــکارا شــهرت زیــادی دارد و شــرایط خــوب بازرگانــی و کشــاورزی ،از آن شــهری مــدرن
ســاخته کــه پذیــرای توریسـتهای بســیاری اســت .آنــکارا بــه خاطــر ارتفــاع از ســطح دریــا
و کوههــای دور و بــر ،زمســتانهای ســرد و برفــی و تابســتانهای گــرم وخشــک دارد.
لتــر اســت بــه
بــرای همیــن بهتــر اســت حــول و حــوش بهــار یــا پاییــز کــه هوایــش معتد 
آنجــا ســفر کنیــد.
اصلیتریــن خیابــان شــهر ،بلــوار آتاتــورک اســت :بلــوار پهــن و زیبایــی کــه از بخــش قدیمی
آنــکارا در شــمال شــروع میشــود و حــدود پنــج و نیــم کیلومتــر بــه ســمت جنــوب کشــیده
میشــود .ا گــر کوچهپسکوچههــای قدیمــی و رســتورانها و کافههایــی بــا ســقفهای
چوبــی و دکــور قدیمــی را دوســت داریــد ،ســمت بخــش قدیمــی آنــکارا برویــد کــه از میــدان
اولــوس شــروع میشــود .میــدان را میتوانیــد از روی مجســمهی ســوار بــر اســب آتاتــورک
کــه وســطش گذاشــتهاند ،بشناســید .بــد نیســت تــوی کوچههــای ســنگفرش آن
اطــراف قدمــی بزنیــد ،قصــر زیبــای اولــوس را ببینیــد ،تــوی بســاط دسـتفروشها ســرکی
بکشــید و یــا مغازههــای فــرش و آنتیکفروشــی را تماشــا کنیــد .فرشهــای کوچــک
خــوش نقــش و نــگار کــه راحــت تــوی چمــدان جــا میشــوند ،ظرفهــای نقــره ،آینههــای
چوبــی در دار و جواهــرات قدیمــی ،از جملــه ســوغاتیهایی هســتند کــه حــال و هــوای
زندگــی ســنتی آنــکارا را در خــود دارنــد .هنــر خیابانــی هــم بــه خاطــر هنرنمایــی نقاشهــا
و نوازندههــا در ایــن حوالــی ،ســرگرمی خوبــی بــرای مســافران اســت.
بلــوار آتاتــورک را کــه بــه ســمت جنــوب بیاییــد ،نبــش بلــوار قاضــی مصطفــی کمــال ،از
ابتــدای بخــش جدیــد آنــکارا بــا هتلهــا ،رســتورانها ،کافههــا و مرا کــز خریــد لوکــس
و مدرنــش ســر در میآوریــد .دو کیلومتــر جلوتــر ،میرســید بــه کاوا کلیــدره کــه از
محلههــای شــیک و تــر و تمیــز آنکاراســت و در جــای جایــش خانههــای زیبــا ،هتلهــای
گرانقیمــت و ســفارتخانههای خارجــی ســاختهاند .بــرج مشــهور آتا کولــه هــم روی
تپ ـهای در همیــن منطقــه واقــع شــده .آتا کولــه هــم مرکــز خریــد دارد ،هــم ســینما و هــم
رستوران گردان و آســانسور شیــشهای .یک شـام دوستداشــتنی در رس ــتوران گردان
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ایــن بــرج بــا چشــمانداز زیبــای آنــکارا در شــب ،حــال و هــوای خوبــی بــه ســفرتان
میدهــد.
انتخــاب غــذا در رســتورانهای آنــکارا خیلــی ســخت نیســت و کــم پیــش میآیــد ذائقـهی
ایرانــی خورا کهــای ترکــی را نپســندد .اســکندرکباب ،ســیرابی و کوفتــه بــه همراه ماسـت
و سـسهای تنــد از غذاهــای پــر طرفــدار ترکیــه هســتند و بــرای دســر هــم میشــود باقلــوا
یــا کادیــف ســفارش داد کــه بــا چــای و قهــوه ســرو میشــوند.
ً
گفتیــم کــه آنــکارا شــهری اســت کــه حــال و هــوای ســنتیاش را حفــظ کــرده .طبعــا در
چنیــن شــهری موزههــای دیدنــی و جالبــی هــم پیــدا میشــود .مــوزهی تمدنهــای
آناتولیایــی از مهمتریــن موزههــای آنکاراســت کــه داخلــش از عصــر پارینهســنگی گرفتــه
تــا دورهی کالســیک ،چیزهایــی دارد .مــوزهی فرهنگشناســی هــم هســت کــه در بلــوار
طلعــت پاشــا ،روب ـهروی خان ـهی اپــرا ســاخته شــده و مجموع ـهی نفیســی از هنرهــای
دســتی دورههــای ســلجوقی و عثمانــی را بــه نمایــش گذاشــته اســت.
ا گــر فرصــت داشــته باشــید کــه از شــهر خــارج شــوید ،کارا گل یکــی از مناطــق زیبــای
ترکیــه اســت کــه در هفتــاد کیلومتــری شــمال آنــکارا قــرار گرفتــه؛ مســیرهای کوهپیمایــی،
تپههــای سرســبز و مناظــر تماشــایی دارد و یــک قلعــهی باســتانی مربــوط بــه دورهی
عثمانــی هــم بــرای دیــدن هســت .بــا همیــن فاصلــه از ســمت جنوب شــهر ،به بــاغ وحش
آتاتــورک میرســید کــه بــاغ گل ،حیوانــات مختلــف و مســیرهای دوچرخهســواریاش،
گزینههــای خوبــی بــرای وقتگذرانــی در آنــکارا هســتند.
خیلــی از هتلهــا ،حمــام ترکــی را بــه همــراه ماســاژ بــه ســبک رومــی ارائــه میکننــد .بســته
بــه نــوع هتــل یــا حمامــی کــه انتخــاب میکنیــد ،ممکــن اســت برایتــان از چهــل هــزار
تومــان بــه بــاال خــرج بــردارد ،امــا بــه امتحانــش م ـیارزد .چشــمههای آب گرمــی هــم
اطــراف آنــکارا هســت کــه بــرای اســتراحت و آرامــش مفیدنــد.
حمــل و نقــل در آنــکارا بــه انتخــاب خودتــان بســتگی دارد .تا کســیها موظفنــد از
تا کس ـیمتر اســتفاده کننــد ،بــا اینحــال کرایههــا در مقایســه بــا ایــران کمــی گرانتــر
اســت .بــرای کــم کــردن هزینــه ،میتوانیــد از متــرو ،اتوبــوس و مینیبــوس اســتفاده
ً
کنیــد کــه همــه جــای شــهر را پوشــش میدهنــد و معمــوال در ایستگاههایشــان نقشـهی
راهنمــای شــهر را هــم دارنــد .هتــل هــم از همــه مــدل و همــه قیمــت پیــدا میشــود ،هــم
گــران و هــم ارزان .هتلهــای چهارســتارهاش بــرای دو نفــر ،از شــبی هشــتاد هزارتومــان
بــه بــاال اتــاق دارنــد و تنوعشــان هــم زیــاد اســت.
www.safaridigar.com
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تاریخچه آنکارا
تاریخچــه منطقــه بــه تمــدن هاتــی ( ،)Hattiدر عصــر برنــز ( )Bronzeبــر مــی گــردد؛ کــه دو
ه ــزار س ــال قب ــل از می ــاد مس ــیح ای ــن منطق ــه را تص ــرف کردن ــد و ای ــن منطق ــه در ق ــرن
دهــم قبــل از میــاد بــه تصــرف فیریجیــن هــا ( )Phrygiansو ســپس لیدیــان (،)Lydians
امپرات ــوری ای ــران ،یونانی ــان ،گاالت ــی ه ــا ( ،)Galatianامپرات ــوری روم ،س ــلجوقیان،
عثمان ــی ه ــا و ت ــرک ه ــا در آم ــد .اس ــکندر مقدون ــی نی ــز در س ــال 333قب ــل از می ــاد ،ای ــن
شــهر را بــه تصــرف خــود در آورد و مــدت کوتاهــی را در ایــن شــهر گذرانــد .در ســال 1403
آنــکارا بــه کنتــرل عثمانــی هــا در آمــد و در طــی حکومــت امپراتــوری عثمانــی تــا ابتــدای
ق ــرن بیس ــتم ،ش ــهر در اختی ــار ای ــن حکوم ــت ب ــود.
در پ ــی شکس ــت عثمان ــی ه ــا در جن ــگ جهان ــی اول ،پایتخ ــت آنه ــا یعن ــی اس ــتانبول
و بخ ــش زی ــادی از ف ــات آناتول ــی توس ــط متفقی ــن اش ــغال ش ــد .متفق ــان تصمی ــم
داش ــتند ای ــن س ــرزمین را بی ــن ارمنس ــتان ،بریتانی ــا ،فرانس ــه ،ایتالی ــا و یون ــان تقس ــیم
کنن ــد و فق ــط می ــزان کم ــی از س ــرزمین مرک ــزی آناتول ــی را ب ــرای ت ــرک ه ــا باق ــی بگذارن ــد.
در مقاب ــل ای ــن تصمی ــم ،درس ــال  1920رهب ــر ناسیونالیس ــت ت ــرک ،کم ــال آتات ــورک،
نهضت ــی را ب ــرای مب ــارزه ب ــا ای ــن تصمی ــم در آن ــکارا ایج ــاد ک ــرد .پ ــس از پی ــروزی در
جن ــگ اس ــتقالل ترکی ــه ( )War of Independenceدر  29ا کتب ــر  ،1923جمه ــوری ترکی ــه
توس ــط ای ــن رهب ــر آزادی خ ــواه جایگزی ــن امپرات ــوری عثمان ــی گردی ــد و البت ــه چن ــد روز
قب ــل از آن در  13ا کتب ــر  1923آن ــکارا ب ــه ج ــای اس ــتانبول پایتخ ــت کش ــور ش ــد.

آب و هوای آنکارا
آن ــکارا آب و ه ــوای ق ــارهای دارد؛ زمس ــتانهایش ب ــه خاط ــر ارتف ــاع از س ــطح دری ــا ،س ــرد
و پــر برفانــد و تابســتانهایش گــرم و خشــک ،البتــه تابســتان آنــکارا از ســایر شــهرهای
س ــاحلی ترکی ــه مطبوعت ــر اس ــت .شـ ـبهای تابس ــتانی ،گاه ــی خن ــک ه ــم میش ــود،
آنقــدری کــه بــد نیســت ژا کتــی بــه همــراه داشــته باشــید .بــاران بیشــتر در بهــار و پاییــز
ً
میب ــارد ،ام ــا معم ــوال مق ــدارش زی ــاد نیس ــت و نبای ــد نگ ــران خی ــس ش ــدن بش ــوید.
آن ــکارا را بهت ــر اس ــت در ماهه ــای م ــه (اردیبهش ــت) ،ژویی ــه (خ ــرداد) ،و از س ــپتامبر ت ــا
نیم ـهی ا کتب ــر (از اواس ــط ش ــهریور ت ــا اواخ ــر مه ــر) دی ــد.
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وسایل نقلیه آنکارا
 اتوبوسا گــر چــه اتوبوسهــای آنــکارا ارزان تمــام میشــوند ،در عــوض در ســاعات پــر رفــت و آمــد،
خیلــی شــلوغند .در آنــکارا دو مــدل اتوبــوس هســت :یــک مــدل اســمش اتوبــوس بلدیــه
اســت و شــهرداری ادارهاش میکنــد و ماشــینهایش قرمــز ،آبــی یــا ســورمهایاند؛ مــدل
دیگــر را شــرکتهای خصوصــی اداره میکننــد و ســبز یــا آبــی هســتند .اتوبوسهــای
خصوصــی ،بهجــای بلیــت از مســافران پــول میگیرنــد.
 مترومتــروی آنــکارا دو خــط دارد .یکــی از کیزیــای در شــمال غربــی شــروع میشــود ،از اولــوس
میگــذرد و تــا باتیکنــت م ـیرود؛ خــط دیگــر هــم از ایســتگاه آشــتی در غــرب شــهر راه
میافتــد و بعــد از گذشــتن از کیزیــای و مالتپــه ،بــه دیکیمــوی در شــرق شــهر میرســد.
محــل تقاطــع ایــن دو خــط در ایســتگاه کیزیــای اســت .بلیتهــای الکترونیکــی کــه بــه
همــراه نقش ـهی راههــا در ایســتگاههای متــرو بــه فــروش میرســند ،در اتوبوسهــا هــم
قابــل اســتفادهاند .متــروی آنــکارا ،از  ٦صبــح تــا  ١٢شــب کار میکنــد.
 دولموشدولمــوش ســرویس ویــژهای اســت ،کــه تنهــا در ترکیــه پیــدا میشــود .ایــن وســیلهی
حمــل و نقــل کــه میتوانــد ماشــین یــا مینیبــوس باشــد ،در مســیرهای معینــی حرکــت
میکنــد .کرایـهی هــر مســافر ،بــه مســافت طــی شــده بســتگی دارد و مســافران میتواننــد
در طــول مســیر هرجــا کــه میخواهنــد ،پیــاده شــوند .بــرای پیــاده شــدن ،کافــی اســت
کــه بگوییــد :اینج ـکوار ،یعنــی کســی اینجــا پیــاده میشــود.
 تا کسیهم ـهی شــهرهای ترکیــه ،تا کس ـیهای زرد رنــگ دارنــد و رویشــان هــم بــزرگ نوشــته
شــده تا کســی .مبلــغ کرایــه را تا کس ـیمتر مشــخص میکنــد :حــدود  ١٠٠٠تومــان ورودی
و کمــی کمتــر هــم بــرای هــر کیلومتــر .جالــب اینجاســت کــه ش ـبها کرایههــا بــاال
نم ـیرود.
بازگشت به فهرست مطالب
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مرا کز خرید آنکارا
معمــوال گردشــگران آنــکارا مایلنــد از فروشــگاه هــای قدیمــی در «چیکریکچیــار یوکوشــو»
نزدیــک (-Ulusاولــوس) دیــدن کننــد .خیابــان مســگران (با کیــر جیــار چارشیســی)
محبوبیــت خاصــی دارد و بســیاری از اشــیای جالــب قدیمــی و جدیــد را مــی تــوان در ایــن
جــا یافــت ،مثــل جواهــرات ،فــرش ،لبــاس ،عتیقــه جــات و کارهــای ســوزن دوزی شــده.
بــا رفتــن بــه بــاالی تپــه بــه ســمت دروازه ارگ ،مــی توانیــد مغــازه هــای جالــب بســیاری را
ببینیــد کــه ادویــه جــات ،میــوه هــای خشــک شــده ،آجیــل و هــر نــوع محصــول دیگــری
را مــی فروشــند.
مرا کــز خریــد مــدرن آنــکارا بیشــتر در «کیزیــای»و در خیابــان «تونالــی هیلمــی واقــع در
چانکایــا » یافــت مــی شــوند .ایــن منطقــه شــامل بــازار مــدرن «کاروم» و همچنیــن بــرج
«آتا کولــه» در «چــان کایـاـ مــی باشــد .از بــاالی «آتا کولــه» در ارتفــاع  ۱۲۵متــری ،منظــره بــا
شــکوهی بــر فــراز تمــام شــهر وجــود دارد .رســتوران چرخانــی نیــز وجــود دارد کــه در آن مــی
تــوان بــه شــکل آســوده تــری از کل چشــم انــداز لــذت بــرد« .گالریــا» در «اومیــت کــوی»،
ْ ُ
مرکــز «بیــل کنــت»« ،آرمــادا» در «ســوگوت اوزو»« ،میگــروس آ ککپــرو» و (-SA Carrefour
«باتیک ْنــت» ســایر فرصــت هــا بــرای یــک خریــد مــدرن هســتند.
کارفــور) در
ِ
 مرکز خرید پانورا PANORA Shopping Mallبــرج پانــورا از مرا کــز خریــد آنکاراســت کــه کاربــرد چندگانــه دارد .ایــن مرکــز خریــد را،
شــرکت معمــاری آنکوگلــو بــه ســبک ترکــی طراحــی کــرده و در ســال  ۲۰۰۸افتتــاح شــده
اســت .در بــرج پانــورا در آنــکارا مرکــز خریــد و مجتمــع مســکونی قــراردارد .مســاحت ایــن
مرکــز خریــد حــدود  ۴۰هــزار متــر مربــع اســت .در ایــن مرکــز ،خریــد اجنــاس مــارک دار بــه
قیمــت مناســب امــکان پذیــر اســت.
 مرکز خرید سپا Cepa Shopping Mallمرکــز خریــد ســپا مســاحتی حــدود  ۱۶۰هــزار متــر مربــع را دارد .بزرگتریــن فســت فــود ترکیــه
و اولیــن شــعبه کارفــور ( ،)Carrefourفروشــگاه هــای بیــن المللــی فرانســوی ،بــا دو طبقه،
در ایــن بــازار قــرار دارد .ایــن مرکــز خریــد نیــز در جــاده اســکی شــهر آنــکارا در حومــه شــهر
قــرار دارد .ا گــر بــه دنبــال خریــدی بــا قیمــت مناســب هســتید ،پیشــنهاد مــی کنیــم از ایــن
مرکــز خریــد دیــدن کنیــد.

بازگشت به فهرست مطالب

 مرکز خرید کنت پارک Kent Park Shopping Centreاز دیگــر مرا کــز خریــد آنــکارا ،مرکــز خریــد کنــت پــارک بــا وســعت  ۲۰۰هــزار متــر مربــع اســت
کــه در کنــار مرکــز خریــد ســپا ( )CEPA Centerدر جــاده اســکی شــهر آنــکارا واقــع شــده و
 ۲۳۰مغــازه بــا اجنــاس مختلــف و متنــوع و یــک مرکــز تفریحــی دارد.
 بازار عتیقه فروش ها Antique Mallبــازار عتیقــه فــروش هــا در آنــکارا مشــتریان خــاص خــود را دارد .در ایــن مــکان ،تعــداد
زیــادی دالل عتیقــه و مســگر حضــور دارنــد .منطقــه سیکریکســیالر یوکوســو در نزدیکــی
منطقــه یولــوس قــرار دارد و منطقــه بســیار قدیمــی و معــروف در زمینــه فــروش عتیقــه
جــات در آنــکارا اســت.
 مرکز خرید کاروم Karum Shopping Mallمرکــز تجــاری کاروم بــا  ۶۲هــزار مترمربــع زیــر بنــا ۹ ،طبقــه دارد؛  ۳طبقــه همکــف ،اول،
دوم ،مرکــز خریــد و  ۴طبقــه فوقانــی آن ،اداری مــی باشــد و دو طبقــه زیــر زمین ،پارکینگ
ماشــین اســت .ایــن مرکــز خریــد طــی ســال هــای  ۱۹۸۶تــا  ۱۹۹۱در آنــکارا ســاخته شــد و
ا کنــون یکــی از زیباتریــن مرا کــز خریــد ایــن شــهر بــه حســاب مــی آیــد.
 مجتمع تفریحی تجاری تونالی هیلمی کادسیمجتمــع تونالــی هیلمــی کادســی از شــیک تریــن مرا کــز خریــد آنــکارا و مکانــی مناســب
بــرای تفریــح و گــردش مــی باشــد .ایــن مــکان بــه خاطــر مغــازه هــای شــیک ،فروشــگاه
هــای لــوازم موســیقی ،کافــه تریــا هــا ،پاســاژها و ســینماهایش از معــروف تریــن مرا کــز
خریــد آنــکارا محســوب مــی آیــد.
 مرکز خرید آنکا AnkaMall Shopping Centerمجتمــع تجــاری آنــکا در ســال  ،۲۰۰۶بــه مرکــز خریــد مایگــروز ( )Migrosکــه قبــا بــزرگ
تریــن مرکــز خریــد ترکیــه بــا وســعت  ۱۲۰هــزار متــر مربــع بــود ۱۸۰ ،هــزار متــر مربــع افــزوده
شــد و آنــکا مــال بــا مجمــوع ســیصد هــزار مترمربــع وســعت پدیــد آمــد .آنــکا مــال دومیــن
مرکــز خریــد بــزرگ در ترکیــه بعــد از مرکــز خریــد جواهیــر ( )Çevahir Mallاســتانبول
اســت .ایــن مرکــز  ۳۰۰فروشــگاه دارد و در شــمال غربــی مرکــز شــهر آنــکارا ،در ا کوپــرو
( )Akköprüقــرار گرفتــه اســت.
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جاذبه های تفریحی و گردشگری آنکارا
 بنای آنتکابیر Anıtkabirآنتکابیــر بــه معنــی قبــر یادمانــی ،محــل دفــن مصطفــی کمــال آتاتــرک ،بنیــان گــذار
جمهــوری ترکیــه اســت .در بخــش هدایــای آنیــت کبیــر شمشــیری بــا نشــان پادشــاهی
ایــران بــه چشــم مــی خــورد کــه هدیــه رضــا شــاه پهلــوی بــه آتاتــرک اســت و همچنیــن
پرتــره ای از رضــا شــاه کــه بــه اولیــن رئیــس جمهــور ترکیــه آتاتــرک تقدیــم کــرده اســت.
آنیــت کبیــر شــامل بخــش هــای مختلــف مــی باشــد .بخــش هــای ایــن یادمــان عبارتنــد
از :اصالنلــی یــول (جــاده شــیرها) ،میــدان مراســم ،مــزار آتاتــرک ،کتابخانــه و اتــاق هــای
مختلــف کــه بــه نــام هــای مختلــف نامیــده شــدهاند .بــرای بازدیــد از آنیــت کبیــر مــی
تــوان از متــروی خــط آنــکارا اســتفاده کــرده و در ایســتگاه تاندوغــان پیــاده شــد.
 منطقه اینجک Enjekاینجــک در  ۱۵کیلومتــری جنــوب غــرب آنــکارا ،بــا درختــان میــوه ،مناطــق سرســبز
و جایــگاه هــای جالــب پیــک نیــک خــود ،ناحیــه مــورد عالقــه ســا کنان آنــکارا بــرای
اســتراحت اســت و توجــه گردشــگران ترکیــه را نیــز بــه خــود جلــب کــرده اســت.
 معبد تاریخی در گاوورکالسی Gavur Kalesiاز دیدنــی هــای آنــکارا کــه بیشــتر مــود توجــه تاریــخ نــگاران اســت ،معبــد گاوورکالســی مــی
باشــد .گاوورکالســی در  ۶۰کیلومتــری از ســمت آنــکارا بــرروی بزرگــراه هایمانــا نزدیــک دره
کــوی ،بقایــای یــک معبــد رو بــاز مربــوط بــه هیتــی هــا ،یــک مقبــره و دو نقــش برجســته از
خدایــان هیتــی مشــاهده مــی شــوند.
 کوه اِ لما داغاز تفریحــات زمســتانی آنــکارا ،کــوه ِالمــا داغ (بــا ارتفــاع  ۱۸۵۵متــر) ،در  ۲۳کیلومتــری
شــرق آنــکارا ســت؛ کــه از بیشــتر مناطــق شــهر قابــل مشــاهده اســت .اولیــن بــارش بــرف بــر
روی کــوه ،خبــر از آغــاز زمســتان و شــروع فصــل اســکی و ورزش هــای زمســتانی ترکیــه مــی
دهــد ،کــه مــی تــوان از انجــام آن هــا در ایــن مرکــز تفریحــی دلپذیــر لــذت بــرد.
 مسجد کوکاتپه Kocatepe Mosqueمســجد کوکاتپــه آنــکارا از جدیدتریــن و بزرگتریــن مســاجد ایــن شــهر میباشــدف کــه
در ابتــدای شــهر جدیــد واقــع شــده اســت .مســجدی بــه ســبک عثمانیهــا کــه در ســال
 ۱۹۸۷کامــل شــد و بــا طــا و مرمــر ،پنجرههایــی بــا شیشــه هــای رنگــی ،کاش ـیهای
تزئینــی و چلچــراغ کریســتالی بســیار بــزرگ تزئیــن شــده اســت .غرفههایــی کــه در میــان
ایــن مســجد وجــود دارد؛ هماننــد مســجدالنبی در مدینــه میباشــد کــه در ســال  ۱۹۹۳از
ســوی شــاه محمــد عبدالعزیــز عربســتان ســعودی بــه رئیــس جمهــور دمیــرال اهــدا شــد.
 مسجد ینی جناب احمد Yeni Mosque Cenab Ahmetبزرگتریــن مســجد عثمانــی هــا در آنــکارا کــه بــه وســیله معمــار ســینان معــروف در قــرن
 ۱۶بــر پــا شــد ،مســجد ینــی جنــاب احمــد اســت .منبــر و محــراب ایــن مســجد از جنــس
مرمــر ســفید بــوده و خــود مســجد ســاخته شــده از ســنگ آنــکارا (ســنگ ســماق قرمــز)
مــی باشــد کــه نمونــه ای از یــک دســت ســاخت بســیار ظریــف اســت -Yeni Cami(.ینــی
جامــی) در خیابــان ( -Ulucanlarاولوجانــار) قــرار دارد.
 چشمه های گرم آب معدنیشــش چشــمه گــرم آب معدنــی در آنــکارا وجــود دارنــد ،کیزیلجــا حامــام کاپلیجــا در ۸۰
کیلومتــری بــه ســمت شــمال ،هایمانــا کاپلیجــا در  ۷۲کیلومتــری بــه ســمت جنــوب و بــه
ســمت شــمال غــرب در  ۳۰ ،۸۵ ،۵۷و  ۸۰کیلومتــری بــه ترتیــب آیــاش کاپلیجــا ،دوتلــو
کاپلیجــا ،ملیــک شــاه در چوبــوک و مالیکــوی در پوالتلــی .حمــام هــای آب گــرم دارای
ویژگــی هــای ســودمندی بــوده و البتــه لــذت بخــش هســتند.

 ارگ آنکارا Ankara Citadelزیــر بنــای ارگ آنــکارا توســط غالطیــه ایهــا بــر روی یــک رخنمــون گــدازه مهــم بنــا شــد
و توســط رومــی هــا تکمیــل شــد .رومــی هــای شــرقی و ســلجوقی هــا بازســازی هــا و
الحاقاتــی را انجــام دادنــد .ناحیــه اطــراف و داخــل ارگ کــه قدیمــی تریــن بخــش آنــکارا
اســت و حــاوی بســیاری از نمونــه هــای ظریــف معمــاری ســنتی اســت .همچنیــن نواحــی
ســر ســبزی بــرای اســتراحت وجــود دارنــد .منطقــه آنــکارا در زمــان هاتــی هــا و هیتــی هــا
حــدود  ۲۰۰۰ســال قبــل از میــاد ،مهــد شــراب بــوده اســت .بســیاری از خانــه هــای بــاز
ســازی شــده ســنتی ترکیــه در محوطــه ارگ بــا تبدیــل شــدن بــه رســتوران هایــی کــه
غذاهــای محلــی و بیــن المللــی و شــراب ســرو مــی کننــد ،زندگــی جدیــدی را پیــدا کــرده
انــد .
 پارک شادی سنسلیک Senselik Parkایــن مرکــز تفریحــی بســیار محبــوب اســت و در بیــن ایســتگاه قطــار و ســاختمان اپــرا
آنــکارا ،قــرار دارد .در تابســتانها ،پــارک شــادی ،مغــازه هــای اغذیــه فروشــی ،محصــوالت
نمایشــی ،یــک اســتخر بــزرگ همــراه بــا قایقهــای پارویــی ،رســتورانها ،چایخانههــا و
تفریحــات بســیار زیــاد دیگــری وجــود دارد .تمامــی ایــن تســهیالت از مــاه اردیبهشــت تــا
مهــر بــاز میباشــد.
 سد بایندر Bayindir Damســد باینــدر در بزرگــراه سامســون در  ۱۲کیلومتــری آنــکارا واقــع اســت .بــا زیبایــی طبیعــی،
چایخانــه ،محــل کمــپ زدن و اســتخر شــنا ،ایــن مــکان بــه محلــی محبــوب بــرای
خارجیــان و افــراد محلــی درآمــده اســت .اتوبــوس و مینــی بــوس بــرای رفتــن بــه ایــن
محــل مهیــا اســت.
 مسجد حاجی بایرام Haci Bayram Mosqueمســجد حاجــی بایــرام آنــکارا بعــد از معبــد آ گوســتوس در محلــه اولــوس قــرار دارد و در
اصــل در ســال  ۱۴۲۷ســاخته شــده و در کنــار آرامــگاه صوفــی نامــدار حاجــی بایــرام ولــی
بنیــان گــذار فرقــه بایرامــی واقــع شــده اســت .ایــن مســجد توســط معمــار ســینان در قــرن
 ۱۶و توســط یکــی از نــوه هــای حاجــی بایــرام ولــی در ســال  ۱۷۱۴ســاخته شــده اســت.
امــروز ایــن مســجد مشــخصات مســاجد قــرن  ۱۷و  ۱۸را نشــان مــی دهــد .ایــن مســجد
از آجــر و قطعــات ســبز رنــگ ســاخته شــده در حــال حاضــر ایــن مســجد بــرای مراســم
رســمی و غیــر رســمی اســتفاده مــی شــود و غالبــا عــروس و دامادهــای جــوان از آن دیــدار
مــی کننــد .مقبــره حاجــی بایــرام در جنــب محــراب ســاخته شــده و ایــن نمونــه مقبــره
قــرن پانزدهــم اســت.
 ستون ژولیون Jolyon columnایــن ســتون واقــع در اولــوس در  ۳۶۲بعــد از میــاد احتمــاال بــرای بــزرگ داشــت یــک
مالقــات از طــرف امپراتــور روم بــر پــا شــد .ایــن ســتون  ۱۵متــر ارتفــاع دارد و دارای یــک
دکوراســیون برگــی مرســوم بــر روی سرســتون خــود اســت.
 سد کوبا ک Kubiakمناطــق جنگلــی اطــراف ایــن ســد کــه در  ۱۲کیلومتــری آنــکارا واقــع اســت ،دارای
محلهایــی بــرای پیــک نیــک ،رســتورانهای کوچــک ،چایخانــه و جایــی بــرای ها کــی
میباشــد .ایــن مــکان محلــی بســیار زیبایــی اســت تــا بــا اتومبیــل در آن دور بزنیــد.
اتوبــوس شــهری نیــز بــرای تــردد در ایــن محــل وجــود دارد.

 پارک جنگلی آتاتورک Atatürk Forest Farm and Zooپــارک جنگلــی آتاتــورک ،یکــی از مرا کــز تفریحــی بســیار مهــم در آنــکارا تلقــی میشــود و
دارای بــاغ وحــش ،چایخانــه و محلهایــی بــرای پیــک نیــک ،میباشــد و محصــوالت
متنوعــی نیــزدر ایــن پــارک ترکیــه تولیــد میکنــد .بســیاری از تفریحــات آنــکارا در حومــه
شــهر قــرار دارنــد و وســایل نقلیــه عمومــی بــرای دسترســی بــه آنهــا وجــود دارد  .بــرای ایــن
پــارک اتوبــوس ،مینــی بــوس و قطــار وجــود دارد.
 مسجد لیونزدن (اصالن خان) Lion's Den Mosqueایــن مســجد نمونــه دیگــری از معماریهــای ســلجوقیان بــا الــوان ســرامیکی میباشــد
کــه پــس از حکا کــی مجســمه هــای شــیر در داخــل دیــوار آن ،بــه ایــن نــام (لیونــز دن)
خوانــده شــد .ردیفهــای ســتونهای چوبــی آن کمــی غیرطبیعــی بــه نظــر مــی رســد.
بازگشت به فهرست مطالب
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 موزه رادیو و تلویزیون TRT Museumدر مــوزه رادیــو و تلویزیــون ترکیــه  TRTآثــار و ادوات مربــوط بــه دوران آغازیــن فعالیــت
رادیــو در ترکیــه از جملــه گرامافــون هــا و رادیــو هــای قدیمــی بــه نمایــش گذاشــته شــده
اســت .ایــن مــوزه در ســاختمان مرکــزی هیــات مدیــره رادیــو و تلویزیــون ترکیــه در
منطقــه اورن واقــع شــده اســت .مــوزه رادیــو و تلویزیــون روزهــای دوشــنبه ،چهارشــنبه و
جمعــه از  ۱۱صبــح تــا ســاعت  ۱۵بــاز اســت.
 منطقه گلباسی Glbasyمنطقــه گلباســی آنــکارا در  ۲۵کیلومتــری جنــوب غربــی آنــکارا در آزاد راه کنیــا و در ســاحل
دریاچــه مــوگان واقــع شــده ،دارای رســتوران ،کافــه ،چایخانــه و ســاحل دریاچــه اســت
کــه گرمــای تابســتان را قابــل تحمــل میکنــد ،بــه خصــوص اســتخر شــنایی کــه در کنــار
دریاچــه قــرار دارد ،مــکان بســیار مناســبی جهــت قایــق ســواری اســت .اتوبوسهــای
شــهری ،نقــل و انتقــال بســیار خوبــی را بــرای ایــن محــل فراهــم میآورنــد.
 موزه نقاشی Painting Museumمــوزه نقاشــی و مجســمه ســازی در نزدیکــی مــوزه فرهنــگ قــرار دارد ،کــه مجموعــه غنــی
از هنــر تــرک متعلــق بــه اواخــر قــرن  ۱۹تــا بــه امــروز را در خــود جــای مــی دهــد .در ایــن مــوزه
همچنیــن گالــری هایــی بــرای نمایــش آثــار مهمــان وجــود دارد .مــوزه نقاشــی همــه روزه
غیــر از روزهــای دوشــنبه بــاز اســت .مــوزه هــای ترکیــه گنجینــه ای از تاریــخ ایــن کشــور را
در خــود جــا داده انــد.
 موزه هوانوردی Aviation Museumاز دیدنــی هــای آنــکارا مــوزه هوانــوردی در منطقــه اتیمســگوت اســت کــه در آن مــدل
هــای کوچــک و بــزرگ هواپیمــا هــا و همینطــور عکــس هــای هوایــی بــه نمایــش گذاشــته
شــده اســت .ایــن مــوزه آنــکارا همــه روزه غیــر از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه بــاز اســت
و در ترکیــه بازدیدکننــدگان زیــادی دارد.
 موزه جمهوریت Ankara Museum of Republicشــهر زیبــای آنــکارا همــواره مــورد توجــه گردشــگران بــوده اســت .از دیدنــی هــای آنــکارا
مــوزه جمهوریــت اســت کــه در ایــن مــوزه اســناد مهــم مربــوط بــه آغــاز قیــام جمهــوری
خواهــی ترکیــه بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت در نزدیکــی مــوزه جنــگ آزادیبخــش
و در محــل دومیــن ســاختمان پارلمــان ترکیــه قــرار گرفتــه اســت.این مــوزه غیــر یکــی از
موزهــای ترکیــه ســت و در روزهــای دوشــنبه و تعطیــات مذهبــی و ملــی از ســاعت ۱۳:۳۰
تــا  ۱۵بــاز اســت.
 معبد آ گوستوس و روم The Temple of Augustus and Romeایــن مــکان در ناحیــه پولــوس و در مجــاورت مســجد حاجــی بایــرام آنــکارا قــرار گرفتــه
اســت .معبــد آ گوســتوس و روم آنــکارا بعــد از فتــح آناتولــی مرکــزی توســط امپراتــوری
روم ،در قــرن قبــل از میــاد ســاخته و آنکــی رانــوم  Ancyranum Monumentumنیــز
نامیــده مــی شــود .در قــرن دوم ،رومــی هــا آن را گســترش دادنــد و در قــرن پنجــم توســط
بیزانســی هــا بــه کلیســا تبدیــل شــد .در ســفر خــود بــه ترکیــه حتمــا از ایــن مــکان دیــدن
کنیــد و لــذت ببریــد.
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 موزه مجسمه سازی و نقاشی State Art and Sculpture Museumاز دیدنــی هــای آنــکارا مــی تــوان بــه مــوزه نقاشــی و مجســمه ســازی کــه بــه فاصلــه کمــی
ازمــوزه فرهنــگ شناســی آنــکارا قــرار گرفتــه ،اشــاره کــرد .ایــن مــوزه یــک مجموعــه غنــی
از هنــر اصیــل تــرک از اواخــر قــرن  ۱۹تــا امــروز را در خــود جــای مــی دهــد و گالــری هــای
متعــددی بــرای نمایــش بــه مهمــان وجــود دارد .مــوزه آنــکارا همــه روزه غیــر از دوشــنبه
هــا بــاز اســت و آمــاده بازدیــد عالقمنــدان مــی باشــد.

بازگشت به فهرست مطالب
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شهر کوش آداسی

شهر کوش آداسی Kusadasi
کوشآداســی بــا دیدنیهــای تاریخــی ،ســواحل زیبــا و جنگلهــای کاج کنــارهی دریــا،
بــرای خــود ترکهــا هــم شــهری ییالقــی و تفریحــی بــه حســاب میآیــد .تابســتانهای
گــرم و آفتابــی و زمســتانهای معتــدل و بارانــی ،باعــث شــده ســفر بــه کوشآداســی ،هــر
موقــع ســال ،جذابیتهــای خــودش را داشــته باشــد؛ ولــی بــا تمــام اینهــا ،بهــار ایــن
شــهر بــا وجــود گلهــای کاغــذی رنگارنــگ و دریــای آرام و خیابانهــای گلکاریشــده،
چیــز دیگــری اســت.
کوشآداســی فــرودگاه نــدارد ،ولــی رفتــن بــه آنجــا از طریــق فــرودگاه ازمیــر ،کــه در
هشــتادکیلومتری شــهر واقــع شــده ،امکانپذیــر اســت .بــرای رفتــن بــه مرکــز شــهر،
هــم تا کســی هســت و هــم اتوبــوس و مینیبــوس .کرای ـهی تا کس ـیها را کیلومترشــمار
مشــخص میکنــد و ا گــر نخواســتید ولخرجــی کنیــد ،هزین ـهی اتوبــوس و مینیبــوس
بیــن پنــج تــا ده لیــر بیشــتر نیســت ،هرچنــد پیمــودن مســیر کمــی بیشــتر از تا کس ـیها
ً
و حــدودا یــک ســاعت طــول میکشــد .بــرای رفــت و آمــد داخــل شــهر هــم از همیــن
وســایلنقلیه اســتفاده میشــود .اتوبوسهــا در تمــام خیابانهــای اصلــی شــهر،
ایســتگاه دارنــد و مرکــز اصلیشــان ،میــدان ســوکه در مرکــز شــهر اســت.
کوشآداســی ،بــه ســواحل شــنی و صخرهایــش معــروف اســت .یکــی از پرطرفدارتریــن
ســواحل عمومــی ،ســاحل شــنی کادینــار دنیــزی در قســمت جنوبــی شــهر اســت کــه
بــرای انــواع ورزشهــای آبــی مثــل شــنا ،غواصــی و اســکی روی آب مناســب اســت.
در کوشآداســی دو اســکلهی مخصــوص کشــتیها و قایقهــای کوچــک هســت کــه
بهترینشــان ،اســکلهای اســت در ابتــدای بلــوار کــه بــه مــوازات ســاحل کشــیده شــده.
از ایــن اســکله میتوانیــد بــرای تــور کشــتی ثبتنــام کنیــد .تورکشــتی ،یــک گشــت چنــد
ســاعته بــا کشــتیهای کوچــک دو طبقــه در آبهــای گــرم اژه اســت کــه یکــی دوبــاری
هــم در ســواحل مختلــف توقــف میکنــد و میشــود تــوی دریــا شــیرجه زد و پذیرایــی
کامــل ناهــار را هــم شــامل میشــود .تمــام انرژیتــان را بــرای دریــا نگذاریــد؛ آدالنــد ،پــارک
آبــی کوشآداســی یکــی از بزرگتریــن پارکهــای آبــی اروپاســت و دنیایــی از بازیهــای
آبــی را در خــودش دارد.
جزیــرهی کبوتــر هــم جزیــرهی کوچکــی اســت کــه بــا یــک جــادهی باریــک بــه شــهر وصــل
میشــود؛ در فصــل مهاجــرت پرنــدگان ،خان ـهی پرندههــا میشــود و یکجورهایــی
ســمبل کوشآداســی اســت؛ ســاحلی دنــج و خلــوت دارد و بــرای آدمهایــی کــه دنبــال
آرامــش هســتند و میخواهنــد دور از هیجــان باشــند ،جــای زیبایــی اســت.
بازگشت به فهرست مطالب

کاروانســرای اوکــوز محمدپاشــا ،نزدیکــی بلــوار آتاتــورک و اســکله اســت؛ کاروانســرایی
اســت متعلــق بــه قــرن  ١٧و ســاختمانی شــبیه بــه قلعــه دارد .برنام ـهی شــب ترکیــه بــا
آوازهــای محلــی ترکــی هــر شــب در همیــن کاروانســرا برپاســت .از کنــار کاروانســرا ،خیابــان
باربــاروس هایرتیــن را کــه مســتقیم برویــد ،بــه بــازار قدیمــی کوشآداســی میرســید
کــه بافــت ســنتی خــودش را حفــظ کــرده ،کوچههایــش ســنگفرش اســت و ماشــین
اجــازهی ورود نــدارد.
حــاال کــه بیشــتر اتفاقهــای جالــب در همیــن مرکــز شــهر میافتــد ،بــد نیســت یکــی از
هتلهــای همیــن حوالــی را هــم بــرای اقامــت انتخــاب کنیــد ،هــم نزدیــک دریاســت و
هــم رفــت و آمــد بــه همهجــای شــهر از اینجــا راحــت اســت .از هتلهــای کوچــک بــا
ســاختمانهای سفیدشــان تــا هتلهــای بــزرگ و لوکــس ای ـن طرفهــا پیــدا میشــود،
قیمتهــا هــم از شــبی شــصت-هفتاد هزارتومــان بــرای هــر شــب اســت.
در مرکــز شــهر بهتــر اســت نگــران خــورد و خــورا ک نباشــید ،بهتریــن رســتورانها نزدیکــی
بــازار هســتند .غذاهــای دریایــی و کبابهــای ترکــی طرفدارهــای بیشــتری دارنــد .در
کل بهتــر اســت جایــی غــذا بخوریــد کــه ترکهــای بیشــتری میبینیــد ،نــه توریسـتهای
بیشــتری؛ بــه هــر حــال هــر کســی جاهــای درســت و حســابی شــهر خــودش را بهتــر از
غریبههــا میشناســد.
یکــی از جاهایــی کــه هــر ســال مســافران زیــادی را بــه کوشآداســی میکشــاند ،تــور
افهســوس اســت .افهســوس ،بازماندههــای شــهری اســت چندیــن هــزار ســاله از
امپراطــوری ُرم شــرقی کــه بیــن ازمیــر و کوشآداســی قــرار گرفتــه و رفتــن بــه آن از هــر دو
شــهر ممکــن اســت .تــور از صبــح تــا بعدازظهــر طــول میکشــد و ناهــار را هــم در یکــی از
رســتورانهای محلــی صــرف میکننــد .قبــل از رســیدن بــه افهســوس ،خانـهای قدیمــی
وجــود دارد کــه حضــرت مریــم ده ســال آخــر عمرشــان را اینجــا گذراندهانــد و امــروز
تبدیــل بــه زیارتــگاه شــده اســت ،میتوانیــد روی دیوارهــای بیــرون خانــه ،شــمع روشــن
کنیــد یــا از چشــمهی آرزوهــا بنوشــید و آرزو کنیــد .بعــد از آن شــهر زیبــای افهســوس
اســت بــا ســتونهای ســنگی بــزرگ ،میــدان نبــرد گالدیاتورهــا و بقایایــی از آمفیتئاتــر
و دروازههــای شــهر .کوههــای شــمال افهســوس ،جایــی اســت کــه میگوینــد اصحــاب
کهــف تــوی غــاری در دامن ـهی کــوه نزدیــک بــه دویســت ســال خوابیــده بودنــد .ایــن
همــه چشــمانداز منحصربــه فــرد ،ایــن همــه داســتان و هیجــان ،در بنــدری کوچــک
اتفــاق میافتــد.
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اقتصاد کوش آداسی

ایــن شــهر توســط مردمانــی کــه در  ۳۰۰۰ســال قبــل از میــاد مســیح از فــات مرکــزی
آناتولــی بــه ایــن مــکان مهاجــرت کردهانــد پایــه ریــزی شدهاســت .آب و هــوای معتــدل
ایــن منطقــه ایــن اجــازه را بــه ســا کنان آن داده بــود تــا بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی
ماننــد زیتــون ،انگــور و انجیــر در زمینهــای حاصــل خیــز اطــراف بپردازنــد.
کــوش آداســی در ســال  ۵۴۶قبــل از میــاد بــه تصــرف ایرانیــان درآمــد .در ســال  ۲۰۰قبــل
از میــاد امپراتــوری روم ایــن شــهر را بــه تصــرف خــود درآورد و بعــد از تقســیم امپراتــوری
رم ،امپراتــوری رم شــرقی بــر ایــن شــهر تســلط یافــت .یــک زلزلــه باعــث تغییــر مســیر
رودخانــه ،آب و هــوا و در نتیجــه نابــودی شــهر افســوس در نزدیکــی کوشــی آداســی
گردیــد و در آن زمــان ایــن امــر باعــث شــد کوشــی آداســی بــه عنــوان یــک معبــر مهــم مــورد
توجــه قــرار گیــرد .پــس از حملــه ســلطان محمــد فاتــح ،ایــن شــهر در ســال  ۱۴۱۳توســط
امپراتــوری عثمانــی اداره میشــد .در دوران ســلطنت عثمانیهــا ،کوشــی آداســی بــه
ســاختمانهای بــا شــکوه مشــهور شــد.
کاروانســرای اوکاز محمــد پاشــا یکــی از بناهایــی اســت کــه در آن میتــوان معمــاری دوران
عثمانــی را بوضــوح مشــاهده نمــود .دروازه قلعــه ،دیوارهــا و مســاجد و همچنیــن ارگ
قلعــه در جزیــره کبوتــر ،در دوره عثمانــی ســاخته شدهاســت کــه منعکــس کننــده ســبک
معمــاری دوران اســت .پــس از جنــگ جهانــی اول در ســال  ۱۹۱۹کوشــی آداســی مــورد
تاخــت و تــاز یونانیــان قــرار گرفــت و طــی یــک مبــارزه طوالنــی در ســال  ۱۹۲۲کوشــی
آداســی بخشــی از جمهــوری ترکیــه شــد.

كــوش آداســی یكــی از شــهرهای توریســتی كشــور تركیــه محســوب مــی شــود و بیشــتر
درآمــد ایــن شــهر از راه صنعــت توریســم مــی باشــد.همچنین ایــن شــهر یــك پــورت بــرای
كشــتی هــای كــروز بــوده و بنــادر آن جایگاهــی بــرای قایقهــا و كشــتی هــای خصوصــی
كوچــك اســت .بــا توجــه موقعیــت ایــن شــهر ،بســیاری از شــركتها ســعی در راه انــدازی
طــرح هایــی بــرای جــذب ســرمایه هــای خارجــی دارنــد .ایــن طــرح هــا بیشــتر در زمینــه
صنعــت ســاخت و ســاز بــه ویــژه در بخــش مســكن اســت.

آب و هوای کوش آداسی
از خصوصیــات کــوش آداســی ایــن اســت کــه هــوای آن کامــا مدیترانــه ای اســت بــا
تابســتان هــای گــرم و زمســتان هــای نســبتا ســرد .توریســت هــا تقریبــا در تمــام طــول
ســال بــه ایــن شــهر ســفر مــی کننــد و از ســواحل بــی نظیــر آن لــذت مــی برند.امــا بهتریــن
زمــان بــرای ســفر بــه ایــن ســاحل زیبــا اواخــر بهــار تــا اواخــر تابســتان مــی باشــد.
بــه شــما پیشــنهاد مــی کنیــم در ســفر ترکیــه حتمــا بــه جزیــره کــوش آداســی کــه بســیار
دیدنــی ســت ،برویــد و از دیدنــی هــای ایــن شــهر لــذت ببریــد .آب و هــوای کــوش آداســی
تابســتان هــا شــرجی و پائیــز هــوای نســبتا ســرد و زمســتان هــوای کامــا ســرد و بهــار آب
و هــوای معتــدل دارد.
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ساختار کوش آداسی
باقــی مانــده خانــه هــای قدیمــی در نزدیكــی ســاحل بــه رســتوران هــا و كافــه هایــی
تبدیــل شــده انــد كــه بیــان گــر ســاختار قدیمــی شــهر هســتند و تپــه پشــت ســر آن هــا
بــا هتــل هــای بــزرگ و بلــوک هــای آپارتمــان نماینگــر ســاخت و ســاز دهــه  80میــادی
تــا كنــون اســت.

حمل و نقل عمومی کوش آداسی
نزدیــک تریــن فــرودگاه بــه کوشــی آداســی ،فــرودگاه ازمیــر اســت کــه  90کیلومتــر بــا آن
فاصلــه دارد .حمــل و نقــل عمومــی در ایــن شــهر مبتنــی بــر تا كســی اختصاصــی ،تا كســی
هــای ون اشــترا كی مــی باشــد .تا كســی هــای ایــن شــهر نســبتا گــران مــی باشــد .نــرخ
اولیــه تا كســی متــر در بــدو ورود بــه وســیله در حــدود  2دالر مــی باشــد و پــس از طــی یــك
مســیر  10كیلومتــری در حــدود  20الــی  30دالر مــی بایســت پرداخــت نمــود .ایــن تا كســی
هــا فقــط بــه صــورت اختصاصــی اقــدام بــه ســوار نمــودن مســافر مــی نماینــد.
تا كســی هــای دیگــر تا كســی هــای ون هســتند كــه در شــهر مارماریــس بــه نــام دل
مــوش نامیــده مــی شــوند و ظرفیــت  10سرنشــین را دارا بــوده و بــه صــورت اشــترا كی
مــورد اســتفاده مســافران قــرار مــی گیرنــد .ایــن تا كســی هــا در خطــوط مشــخصی حركــت
مــی نماینــد و كرایــه آنهــا ثابــت بــوده و بــرای هــر نفــر در  1.5لیــر جدیــد مــی باشــد .ایــن
خودروهــا در طــی مســیر خــود دارای ایســتگاه نمــی باشــند و بنابــه در خواســت مســافر
توقــف مــی نماینــد .یكســری اتوبــوس در ایــن شــهر وجــود دارد كــه طــی خطوطــی ثابــت
و بــا هزینــه ای مناســب مســافران را بــه ازمیــر مــی رســانند.
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مرا کز خرید کوش آداسی
ا گــر در ســفر ترکیــه ،قصــد خریــد داشــتید ،در خــارج از شــهر کــوش آداســی در مســیری کــه
بــه شــهر بــدروم میرونــد در ناحیــه ســوکه هــم مــی توانیــد خریــد کنیــد .فاصلــه آن از شــهر
کــوش آداســی حــدود  ۴۰دقیقــه اســت .در آنجــا مــی توانیــد مارکهایــی مثــل Adidas,
 Nike, Benetton, Billabong, Levisرا پیــدا کنیــد.
چنانچــه بــا تــور بــه کــوش آداســی ســفر کــرده ایــد بــا احتمــال قــوی آژانــس مســافرتی ترکیــه
بــرای شــما برنامــه بازدیــد و خریــد از ســوکه را تــدارک دیــده اســت ،البتــه ا گــر هــم غیــر از
ایــن باشــد و ا گــر تعدادتــان زیــاد باشــد مــی توانیــد از تــور لیــدر خــود درخواســت انجــام
ایــن تــور را داشــته باشــید همچنیــن دسترســی بــه ســکه از طریــق “دلمــوش” هــا امــکان
پذیــر اســت .البتــه شــما بایــد  ۲کــورس دلمــوش ســوار شــوید تــا بــه ایــن منطقــه دسترســی
پیــدا کنیــد.
خریــد از  Outlet Factory ihبســیار مقــرون بــه صرفــه اســت و در ا کثــر مواقــع بیشــتر
فروشــگاه هــا تخفیــف هــای بــا درصدهــای بــاال در نظــر گرفتــه انــد کــه مــی توانیــد تمامــی
خریــد هــای خــود را از ایــن منطقــه انجــام دهیــد .معمــوال یکــی دیگــر از برنامــه هــای
تورهــای مســافرتی بازدیــد یــک روزه از شــهر “ازمیــر” مــی باشــد.در ازمیــر نیــز پاســاژ بســیار
بزرگــی مــی باشــد کــه مــی تــوان بــه فروشــگاه  Zaraدر آن اشــاره کــرد .بهتریــن خریــد ترکیــه
را در ســفر بــه کــوش آداســی میتوانیــد از “ســوکه” و ” ازمیــر” انجــام دهیــد.
 مرکز خرید کاله ایچی Kus Shopping Center Kusadasiاز مرا کــز خریــد کــوش آداســی مــی تــوان بــه کالــه ایچــی اشــاره کــرد  .ایــن مرکــز خریــد
معــروف کــوش آداســی بــه نــام کــوش واقــع در محلــه کالــه ایچــی اســت کــه ســرگرمی
هایــی نیــز بــرای تمــام شــب دارد .در خــارج از شــهر کــوش آداســی در مســیری کــه بــه
شــهر بــدروم مــی رونــد در ناحیــه ســوکه آوت لتــز اســت ،کــه در آنجــا هــم مــی توانیــد خریــد
کنیــد .فاصلــه آن از شــهر کــوش آداســی حــدود  ۴۰دقیقــه اســت .در آنجــا مــی توانیــد
مــارک هایــی مثــل آدیــداس ،نایــک ،بنتــون ،لیوایــز را پیــدا کنیــد .مرکــز خریــد دیــدن
کنیــد.
 مرکز خرید سوکه Soke Shoppingاز مرا کــز خریــد کــوش آداســی ،مرکــز خریــد ســوکه شــرایط بهتــری دارد .خریــد از ســوکه از
طریــق دلمــوش هــا امــکان پذیــر اســت ،البتــه شــما بایــد  ۲کــورس دلمــوش ســوار شــوید
تــا بــه ایــن منطقــه دسترســی پیــدا کنیــد .خریــد از آوت لــت فکتــوری بســیار مقــرون بــه
صرفــه اســت و در ا کثــر مواقــع بیشــتر فروشــگاه هــا تخفیــف هــای بــا درصدهــای بــاال در
نظــر گرفتــه انــد کــه مــی توانیــد تمامــی خریــد هــای خــود را از ایــن منطقــه انجــام دهیــد.
بهتریــن خریدهــای خــود را در ســفر بــه کــوش آداســی ترکیــه مــی توانیــد از ســوکه انجــام
دهیــد و از ســفر ترکیــه نهایــت اســتفاده را ببریــد .
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جاذبه های تفریحی و گردشگری کوش آداسی
 بنادر قایق های تفریحی کوش آداسی Kusadasi Cruise Portدر کــوش آداســی  ۲اســکله مخصــوص کشــتی هــای توریســتی ترکیــه و یــک بنــدر قایــق
هــای تفریحــی بــا ظرفیــت  ۶۵۰قایــق وجــود دارد .در بنــدر کــوش آداســی در هــر فصــل
کشــتی هــا پهلــو گیــری مــی کننــد .از ایــن بنــدر در مــاه هــای بهــار و تابســتان (از اوایــل
آوریــل الــی  ۲۰ا کتبــر ) ســفرهای منظــم قایــق هــای موتــوری بــه جزیــره یونانــی ســاموس
برگــزار مــی شــود .ایــن ســفرها در مــاه هــای زمســتان بــه صــورت چارتــر انجــام مــی گیــرد.
در بنــدر در هــر ســاعت از روز تورهــای تفریحــی بــا قایــق هــای مســافربری انجــام مــی گیرد.
قایــق هــای تفریحــی ترکیــه نیــز کــه تورهــای آبــی برگــزار مــی کننــد در بنــدر مســتقر مــی
باشــند.
 جزیره کبوتر Pigeon Islandجزیــرهی کبوتــر جزیــرهی کوچکــی اســت کــه بــا یــک جــادهی باریــک بــه شــهر وصــل
میشــود و در فصــل مهاجــرت پرنــدگان ،خان ـهی پرندههــا میشــود و مــی تــوان گفــت
ســمبل شــهر کوشآداســی اســت؛ ســاحلی دنــج و خلــوت دارد و بــرای مســافرانی کــه
دنبــال آرامــش هســتند و میخواهنــد دور از هیجــان شــهرهای پــر تجمــل ترکیــه باشــند،
جــای زیبایــی اســت.
 کاروانسرای محمد پاشا Mohammed Pashaاز دیدنــی هــای کــوش آداســی مــی تــوان کاروانســرای محمــد پاشــا کــوش آداســی را
نــام بــرد کــه مــی تــوان بــا کشــتی بــه جزایــری کــه در حاشــیه آن اســت و فاصلــه آن تــا
ســاحل بســیار کــم اســت ســفر کــرد و از آب دریــای مدیترانــه در یــک روز لــذت بــرد .در
شــهر مــی تــوان جیــپ کرایــه کــرد و بــه مناطــق اطــراف ســفر کــرد؛ ســوراخهای تــوپ کــه
در دیوارهــای بیرونــی وجــود دارد ،بــه جهــت دفــاع از شــهر در مقابــل دزدان دریایــی
ســاخته شــده اســت .مســجد داخــل قلعــه نیــز در ســال  ۱۶۱۸از طــرف صــدر اعظــم اوکــوز
محمــد پاشــا ســاخته شــده اســت.
 گوورجین آداسی Guverjin Adasi Kusdasiاز دیدنــی هــای کــوش آداســی ایــن کالنتــری قدیمــی ســت کــه در قــرن نــوزده و در
هنــگام قیــام مــورا از ســوی عثمانــی هــا بــه عنــوان کالنتــری و جهــت مقابلــه بــا تهاجمــات
احتمالــی از جزیــره هــا در کــوش آداســی ســاخته شــده اســت.
 غار سیر تالئینی Cave Sir Telaiiiniایــن غــار در شهرســتان کاراجاســو در بیــن روســتاهای یــوکاری چــام آداســی و نارلــی
گدیــک کــوش آداســی قــرار دارد .امــکان رفــت و آمــد بــه غــار از هــر دو روســتا وجــود
دارد .روســتای نارلــی گدیــک بــا یــک پیــاده روی  ۲۵-۲۰دقیقــه ای نزدیــک تــر اســت.
همچنیــن بــه خرابــه هــای  Afrodisianنیــز کــه از جاهــای دیدنــی ترکیــه مــی باشــد،
نزدیــک اســت.طول کلــی غــار  ۳۴۸متــر (ســالن اصلــی ۱۴۷متــر ) بــوده و عمیــق تریــن
نقطــه آن نســبت بــه ورودی  ۳۲-متــر اســت .ایــن غــار ترکیــه یــک غــار افقــی و خشــک
اســت .دهانــه غــار بســیار تنــگ اســت .پــس از  ۵-۴متــر محوطــه اصلــی غــار شــروع مــی
شــود .ســالن بــا ســتون هایــی کــه بــا کنــار هــم قــرار گرفتــه بــه صــورت دیــوار در آمــده اســت
بــه  ۶-۵بخــش تقســیم شــده اســت .در کلیــه اتــاق هــای داخــل ســالن ،اســتاال کتیت،
اســتاال گمیت و ســتون وجــود دارد .هنگامــی کــه دمــای خارجــی  ۲۸درجــه و میــزان
رطوبــت  ۴۴%باشــد دمــای غــار  ۱۷درجــه و میــزان رطوبــت نیــز  ۸۵%مــی شــود.

بازگشت به فهرست مطالب

 پارک ملی بیوک مندرس Biok Mondaresپــارک ملــی بیــوک منــدرس در محــدوده شهرســتانهای کــوش آداســی و ســوکه قــرار دارد
و از طریــق جــاده کــوش آداســی  -ســوکه قابــل رفــت و آمــد مــی باشــد .فاصلــه ایــن پــارک
ملــی کــه از تفریحــات کــوش آداســی ســت تــا کــوش آداســی  ۲۸کیلومتــر و تــا ســوکه ۳۴
کیلومتــر اســت .بافــت ژئولوژیکــی شــبه جزیــره دیلــک کــه از پیشــروی کــوه سامســون بــه
دریــای اژه بوجــود آمــده از تــوده هــای متعلــق بــه دوران پالزوئیــک ،مزوزوئیــک و نئــوژن
بــوده کــه یکــی از نواحــی منــدرس اســت.
پالژهــای شــنی ،دره ای ،ســنگی مرتفــع ایــن شــبه جزیــره بســیار جالــب توجــه اســت.
بخــش شــمالی ایــن پــارک ملــی دارای یــک پوشــش گیاهــی بــی نظیــر در منطقــه
مدیترانــه اســت .بــه ویــژه گیاهــان تیــره شــاه بلــوط و دفنــه و نیــز کلیــه انــواع گیاهــان
مخصــوص ناحیــه مدیترانــه در ایــن شــبه جزیــره بــا طــراوت و زیبایــی خاصــی دیــده مــی
شــود .شــاه بلــوط مخصــوص نواحــی جنگلــی آناطولــی شــمالی ،بیــد ،ســرو و غیــره تنهــا در
ایــن منطقــه از کشــور در کنــار هــم وجــود دارد .پــارک ملــی ،آخریــن نقطــه غربــی آناطولــی
اســت کــه نســل آن در حــال انقــراض اســت .همچنیــن فــک مدیترانــه و ال ک پشــتهای
دریایــی کــه در کشــورهای مدیترانــه ای تحــت حمایــت و حفاظــت قــرار گرفتــه انــد در
کنــاره هــا و ســواحل ایــن پــارک ملــی امــکان زاد و ولــد و رشــد یافتــه انــد.
منطقــه مقــدس واقــع در روســتای گــوزل چاملــی کــه در دامنــه تپــه دیلــک در محــدوده
شــمال شــرقی پــارک ملــی قــرار دارد بــه قــرون  ۹-۸پیــش از میــاد تعلــق داشــته و بــه
عنــوان محــل کنفرانــس هــای کنفدراســیون  Panionionکــه مرکــز سیاســی و علمــی Ionia
بــوده مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت .در ایــن پــارک ملــی گردشــگاه هایــی بــرای اســتفاده
روزانــه وجــود دارد و نیازهــای گردشــگران را بــرآورده مــی نمایــد .همچنیــن بوفــه و قهــوه
خانــه صحرایــی نیــز وجــود دارد .در ایــن مــکان امــکان پذیرایــی در چــادر و کاروان هــا
نیــز وجــود دارد.
 کاروانسرای تاریخی کوش آداسی Kusadasi Innکاروانســرای ایــن شــهر بــا بیــش از  ۳۰۰ســال قدمــت امــروزه تبدیــل بــه اقامتگاهــی بــا
معمــاری خــاص در کــوش آداســی واقــع شــده اســت .اغلــب دســت انــدرکاران ایــن
اقامتــگاه ترکیــه  ،عثمانــی انــد .تمامــی کســانی کــه در ایــن اقامتــگاه کار مــی کننــد برخورد
بســیار دوســتانه ای دارنــد .اتــاق هــای ایــن کاروانســرا معمــاری هــای قــرون وســطی را
یــادآور مــی شــوند .ایــن مــکان عمومــی ارزش یــک بــار دیــدن را دارد ،حتــی ا گــر قصــد
اقامــت در آنجــا را نداشــته باشــید.
 غار کاراجا Karaja Cave Townغــار کاراجــا از دیدنــی هــای کــوش آداســی و یــک غــار غیــر فعــال اســت و از ایــن رو
رودخانــه ای در آن وجــود نــدارد ،لیکــن قطــرات آبــی کــه از شــکاف هــای ســقف مــی
چکــد کــه باعــث بوجــود آمــدن انــواع ســنگ قطــره هــا مــی شــود .همچنیــن در داخــل غــار
اســتخرهای تراوتــن و چنــد حوضچــه کوچــک وجــود دارد .رطوبــت هــوای داخــل غــار
هرچــه بیشــتر بــه داخــل رفتــه شــود افزایــش مــی یابــد.
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شهر مارماریس

شهر مارماریس Marmaris
آفتــاب طالیــی و دریــای فیــروزهای مناظــری ســاخته کــه ایــن شــهر ســاحلی را برازنــدهی
لقبــی میکنــد کــه توریس ـتها بــه آن دادهانــد :جواهــر ترکیــه.
بــا اینکــه مارماریــس در جنــوب غربیتریــن نقطـهی کشــور واقــع شــده ،ولــی رســیدن بــه
آن خیلــی مشــکل نیســت .فــرودگاه داالمــان در صــد کیلومتــری شــهر و فــرودگاه میــاس
متــر از  ١٥٠کیلومتــر فاصلــه دارد ،پذیــرای مســافرانی اســت کــه
بــودروم کــه تــا مارماریــس ک 
از راههــای هوایــی بــه ایــن شــهر میرســند .از هــر دوی ایــن فرودگاههــا بــه طــرف مرکــز
شــهر ،هــم تا کســی هســت و هــم اتوبــوس .کرای ـهی تا کس ـیها خیلــی گــران نیســت ،امــا
اتوبوسهــا هــم هــر نیــم ســاعت یــک بــار حرکــت میکننــد و دردســری ندارنــد .از جنــوب
و شــمال ترکیــه جادههــای زیــادی هســتند کــه بــه مارماریــس میرســند و مســافران
زیــادی ،چــه خارجــی و چــه از اهالــی خــود ترکیــه ،هــر ســال از راههــای زمینــی بــه ایــن
شــهر میآینــد.
بهتــر اســت لباسهــای ســبک همــراه خودتــان بیاوریــد ،چــون آب و هــوای مارماریــس در
تمــام فصلهــای ســال گــرم اســت و تنهــا در روزهــای زمســتان ممکــن اســت بــه کمتــر از
 ١٥درج ـهی ســانتیگراد برســد .همیــن ویژگــی باعــث شــده کــه دریــای اینجــا در تمــام
طــول ســال بــرای شــنا و دیگــر ورزشهــای آبــی مناســب باشــد و گشــت و گــذار در شــهر
مســافران را اذیــت نکنــد ،ولــی بهتریــن وقــت ســفر بــه مارماریــس از اوایــل بهــار تــا اواســط
تابســتان اســت .ایــن وقــت ســال ،تعــداد توریس ـتها خیلــی زیــاد اســت ،پــس بهتــر
اســت از قبــل بــه فکــر رزرو هتــل موردعالقهتــان باشــید؛ از بیــن هتلهــای مختلــف بــا
ســتارههای متفــاوت و یــا ویالهــای ســاحلی ،همانــی را انتخــاب کنیــد کــه بیشــتر دوســت
داریــد .ســرویسهای هتلهــا بــا هــم متفــاوت اســت و یــک هتــل بــا چهــار ســتاره،
امکانــات و پذیرایــی خــوب میتوانــد از  ٧٠-٦٠هــزار تومــان بــه بــاال هزینــه داشــته باشــد.
اصلیتریــن خیابــان شــهر ،بلــوار ا گمنلیــک اســت کــه بــه مجســمهی آتاتــورک در جــوار
ســاحل ختــم میشــود :ســاحل اصلــی مارماریــس کــه یــک پــارک ســاحلی زیبــا نیــز در
خــودش دارد .بــرای ایــن طــرف و آن طــرف رفتــن در شــهر ،بــه جــز تا کسـیهای زردرنگــی
کــه بــه تا کسـیمتر مجهــز هســتند ،میتوانیــد دولمــوش یــا همــان ونهــا را کــه جــا بــرای
یــازده مســافر دارنــد ،ســوار شــوید .دولموشهــا ماننــد مینیبوسهــا در مســیرهای
مشــخصی رفــت و آمــد میکننــد و هزین ـهی زیــادی ندارنــد .وسوس ـهانگیزترین بخــش
ســفر بــه یــک شــهر ســاحلی ،دریاســت .اینجــا هــم تــا دلتــان بخواهــد تفریحــات و
ســرگرمیهای دریایــی برپــا شــده ،مثــل شــنا و غواصــی در آبهــای شــفاف مدیترانــه و
بازگشت به فهرست مطالب

دریــای اژه ،مــوج ســواری ،قایقســواری و از همــه زیباتــر ســفر بــا کشــتی بــه ســواحل
همجــوار ایچیملــر و یــا تونــوک .در بیشــتر تورهــای کشــتی ،موســیقی زنــده اجــرا میشــود
و بــا نوشــیدنی و ناهــار از مســافران پذیرایــی میکننــد .کشــتیها در اســکلهی زیبــای
ایچملــر توقــف میکنــد و میشــود تــا وقــت برگشــتن بــه مارماریــس در بــازار ســاحلی آنجــا
ً
خریــد کــرد .تــور غواصــی هــم تقریبــا بــه همیــن شــکل اجــرا میشــود ،بــا ایــن تفــاوت کــه
تجهیــزات غواصــی را در اختیــار مســافر میگذارنــد و بــه او یــاد میدهنــد چگونــه از روی
عرش ـهی کشــتی بــه اعمــاق دریــای آبــی شــیرجه بزنــد .البتــه هــر دوی ایــن تورهــا را
میتــوان بــا صــرف هزین ـهی بیشــتر و در قایقهــای کــروز بــه صــورت خصوصیتــر تجربــه
کــرد.
یکــی از کارهــای بــه یــاد ماندنــی در مارماریــس ،تــور جیپ ســافاری اســت؛ تــوری یک روزه
کــه از جلــوی هتــل خودتــان شــروع میشــود و بــا دیــدن درختــی  ١٨٠٠ســاله در روســتای
بوزبــورون و آبشــار تارگــوت ادامــه پیــدا میکنــد .عســل کاج و آویشــن ایــن منطقــه خیلــی
معــروف اســت و بهتــر اســت بعــد از صــرف ناهــار در رســتورانی جنگلــی ،دســر شــیربرنج
ترکــی را بــه همــراه عســل امتحــان کنیــد .بعــد از ظهــر ،جیپهــا بــه تنگــهی یاالنجــی
میرونــد ،تنگ ـهای بــا آبهــای کمعمــق کــه منظــرهای زیبــا و فراموشنشــدنی دارد .در
انتهــا هــم جیپســواری جلــوی هتــل تمــام میشــود .ســرگرمی هیجانانگیــز بچههــا در
مارماریــس ،پــارک آبــی آ کــوا دریــم اســت کــه وســایل بــازی خیلــی زیــادی دارد و بــاالی
یــک تپــه قــرار گرفتــه .منظــرهی زیبــای شــهر بــا کاجهــا و چنارهــای ســبزرنگش ،از آنجــا
تماشــایی اســت.
بــا ایــن کــه رســتورانهای مارماریــس تنــوع غذایــی زیــادی دارنــد ،ولــی انتخــاب غــذا
در آنجــا کار ســختی نیســت ،غذاهــای دریایــی ،کوفتــه و کبابهــای لذیــذ بــا بهتریــن
کیفیــت در هم ـهی رســتورانها بــه خوبــی ســرو میشــوند و در مقایســه بــا مشابهشــان
در ایــران حداقــل نصــف قیمــت را دارنــد .بــرای گیاهخوارهــا هــم دلمههــای گیاهــی
جورواجــور پیشــنهاد خوبــی اســت .در کنــار بیشــتر غذاهــا زیتونهــای مختلفــی
میگذارنــد کــه گاهــی از غــذای اصلــی خوشــمزهتر هســتند .مجموعــهای از غذاهــا و
نوشــیدنیهای ترکــی را میشــود بــا تــور شــب ترکــی تجربــه کــرد ،شــبی مملــو از موســیقی
و آتشبــازی و نمایشهــای ســنتی کــه بــا ترانســفر از هتــل حــدود صــد لیــر هزینــه دارد.
ش ـبهای گــرم مارماریــس را میتــوان بــا جنبوجــوش نیمــهی شــرقی شــهر ،بــازار و
کافههــای همــان حوالــی گذرانــد.
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تاریخچه مارماریس
ســکونت اولیــه در مارماریــس کــه تاریــخ آن بــه  3400ســال پیــش از میــاد مــی رســد بــا
آمــدن قومــی کــه نــام رئیــس آن کار بــود آغــاز مــی شــود .نــام منطقــه کاریــا کــه مشــتقی
از نــام رئیــس قبیلــه بــود داده شــده اســت .برکــت ســواحل دریــای اژه و مدیترانــه،
ایــن منطقــه را جــذاب نمــوده اســت .و بدیــن جهــت مارماریــس در طــول قــرون تحــت
حا کمیــت تمــدن هــای بســیاری قــرار گرفتــه اســت .در تورهــای تفریحــی در مارماریــس
مــی تــوان آثــار تمــدن هــای کاریــا ،رودوس و آدا ،مصــر آشــور ،ایــون ،دور  ،پــرس ،مقدنیــه،
ســوریه ،روم ،بیزانــس ،ســلجوقیان و عثمانــی را مشــاهده نمــود .نــام اولیــه ایــن شــهر
فيســكوس بــوده اســت.

شماره قبلی
کتاب های الکترونیکی راهنمای سفری دیگر
را دریافت کرده اید؟

آب و هوای مارماریس
مارماریــس نیــز یکــی از مناطــق توریســم پذیــر ترکیــه اســت ،اغلــب گردشــگران ترکیــه ایــن
منطقــه را بــرای گــردش در فصــل زمســتان انتخــاب مــی کننــد .تورهــای جــذاب ترکیــه
در مارماریــس فــراوان هســتند .مارماریــس کــه تحــت تاثیــر آب و هــوای مدیترانــه ای مــی
باشــد دارای تابســتان هــای گــرم و خشــک و زمســتان هایــی معتــدل و بارانــی اســت.

دانلود رایگان در:
safaridigar.com/download

اقتصاد مارماریس
ماماریــس کــه تــا چنــدی پیــش بــا ماهیگیــری ،صنایــع ابــری و گیاهــان معطــر خــود
مشــهور بــود ،امــروز بــه صــورت یــک شــهر و مرکــز توریســتی بزرگــی در آمــده اســت .امــروزه
بــه واســطه بنــادر طبیعــی بــرای کشــتی هــای تفریحــی دریــای مدیترانــه ،در كارخانجــات
کشــتی ســازی خلیــج یاالنجــی نیــز تعمیــر و نگهــداری کشــتی هــای تفریحــی انجــام مــی
پذیــرد.

ساختار مارماریس
شــهر مارماریــس شــهری توریســتی اســت و ایــن شــهر در مواقعــی از ســال دارای جمعیــت
اســت كــه توریســت داشــته باشــد .ســاختار شــهر از ســاختمان هایــی ســفید رنــگ
تشــكیل شــده كــه گل هــای كاغــذی بســیار زیبــا بــه آنهــا شــكل و ظاهــری زیبــا بخشــیده
اســت.

حمل و نقل عمومی مارماریس
فــرودگاه داالمــان در فاصلــه  100کیلومتــری ایــن شــهر قــرار دارد .در بیــن ســاعات  7الــی
 22ســفرهای منظــم برقــرار مــی باشــد .فــرودگاه میــاس شــهر بــودروم نیــز در فاصلــه 147
کیلومتــری قــرار دارد  ،فــرودگاه نزدیــک دیگــری بــه ایــن شــهر مــی باشــد.
حمــل و نقــل عمومــی در ایــن شــهر مبتنــی بــر تا كســی اختصاصــی ،تا كســی هــای ون
اشــترا كی مــی باشــد .تا كســی هــای ایــن شــهر نســبتا گــران مــی باشــد .نــرخ اولیــه تا كســی
متــر در بــدو ورود بــه وســیله در حــدود  2دالر مــی باشــد و پــس از طــی یــك مســیر 10
كیلومتــری در حــدود  20الــی  30دالر مــی بایســت پرداخــت نمــود .ایــن تا كســی هــا فقــط
بــه صــورت اختصاصــی اقــدام بــه ســوار نمــودن مســافر مــی نماینــد.
تا كســی هــای دیگــر تا كســیهای ون هســتند كــه در شــهر مارماریــس بــه نــام دل مــوش
نامیــده میشــوند و ظرفیــت  10سرنشــین را دارا بــوده و بــه صــورت اشــترا كی مــورد
اســتفاده مســافران قــرار مــی گیرنــد .ایــن تا كســیها در خطــوط مشــخصی حركــت مــی
نماینــد و كرایــه آنهــا ثابــت بــوده و بــرای هــر نفــر در  1.5لیــر جدیــد مــی باشــد .ایــن
خودروهــا در طــی مســیر خــود دارای ایســتگاه نمــی باشــند و بنابــه در خواســت مســافر
توقــف مــی نماینــد.
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مرا کز خرید مارماریس

جاذبه های تفریحی و گردشگری مارماریس

بســیاری از مغــازه هــا فــروش علوفــه توریســتی معمــول و همچنیــن تخصــص هــای محلــی
ماننــد لــذت ترکــی ،فــرش و غیــره ،بیشــتر از لبــاس هــای مــارک بــه صــورت جعلــی و بســیار
ارزان اســت ،امــا کیفیــت آن هــا بــه طــرز شــگفت انگیــزی خــوب مــی باشــد (ســایزها را
قبــل از اینکــه اقــدام بــه خریــد کنیــد چــک کنیــد ،بــه ویــژه هنگامــی کــه در بازارهــا خریــد
ـتر دی وی دی هــا
مــی کنیــد) .مراقــب باشــید! بــا وجــود اطمینــان از فروشــندگان ،بیشـ ِ
و بــازی هــا کار نخواهنــد کــرد.
ا گــر شــما قــادر بــه چانــه زدن هســتید ،چــرم واقعــی را مــی توانیــد بــا یــک قیمــت مناســب
خریــداری کنیــد .بــه طــور معمــول شــروع قیمــت هــا حداقــل  2یــا  3برابــر قیمــت اولیــه
مــی باشــد .آرایــش مــو و درمــان هــای زیبایــی قیمــت هــای مناســبی دارنــد ،ا گــر شــما
تمایــل بــه تاتــوی دائــم داریــد ،بایــد از مســائل مربــوط بــه بهداشــت تاتــو مطمئــن شــوید.
بــرای مــواد غذایــی ،ســوپرمارکت هــای بــزرگ در پایــان جــاده اصلــی قبــل از بنــدرگاه
و لنگــرگاه بــه نــام  Tansasوجــود دارد کــه بازارهــای ســهام تقریبــا همــه چیــز از جملــه
مــارک هــای بیــن المللــی اســت Tansas .یــک شــرکت خواهــر بــه نــام  Migrosمــی باشــد
کــه دارای دو فروشــگاه در مارماریــس ،یکــی در بنــدر و دیگــر فروشــگاه هــای بــزرگ تــر
بــر روی جــاده اصلــی نزدیــک بــه ســاختمان دادگاه مارماریــس مــی باشــد .یکــی دیگــر از
هایپــر مارکــت هــا واقــع در جــاده اصلــی باال تــر از حومــه  Armutalan،Kipaتقســیم ترکیــه
از تســکو و طیــف عظیمــی از محصــوالت بــا نــام تجــاری بیــن المللــی و بــا قیمــت هــای
رقابتــی را ارائــه مــی دهــد.
ا کثــر توریســت هــا از بازارهــای دیدنــی در مارماریــس ( )Armutalanو  Icmelerلــذت مــی
برنــد .در ایــن بازارهــا بســیاری از کاالهــای یکســان را در مغــازه هــای محلــی مــی فروشــند
چکــس بــدش نمیآیــد یــک خریــد
و مــی توانیــد چانــه کمــی بیشــتر بزنیــد .بــه هــر حــال هی 
خــوب و مناســب هــم در برنام ـهی ســفرش داشــته باشــد .بــازار منطقــه Armutalan
مارماریــس در  5شــنبه هــا مــی باشــد و بــازار  Icmelerهــر  4شــنبه برپــا مــی شــود.
مواظــب باشــید برخــی از تــرک هــا ســعی مــی کننــد بچــه ال ک پشــت هــا را بــه گردشــگران
بفروشــند و بــه قاچــاق آن هــا در چمــدان بــه عنــوان حیوانــات خانگی تشــویق مــی کنند.
البتــه آنهــا در هواپیمــا خواهنــد مــرد .واردات ال ک پشــت بــه بیشــتر کشــورهای اتحادیــه
اروپــا جــرم مــی باشــد و آنهــا بــه عنــوان گونــه ای در معــرض خطــر مــی باشــند.

 بوزبورون Bozburunاز تفریحــات مارماریــس ،بوزبــورون اســت کــه اســتراحتگاه و توقفــگاه اتوبــوس هــا در ۵۰
کیلومتــری غــرب مارماریــس اســت و طبیعــت بــی نظیــری دارد .عســل کاج و گل آویشــن
ایــن منطقــه بســیار مشــهور اســت .یــک درخــت کهنســال  ۱۰۰۰ســاله در ایــن روســتا قــرار
دارد و در ایــن روســتا در بیــن تاریــخ هــای  ۲۸-۲۶ا کتبــر یــک فســتیوال بیــن المللــی
برگــزار مــی شــود.

بازگشت به فهرست مطالب

 پارک آبی آتالنتیس Atlantis Water Parkبــزرگ تریــن پــارک آبــی در مارماریــس پــارک آبــی آتالنتیــس اســت ،کــه یــک روز پــر از
هیجــان را بــرای شــما بــه ارمغــان مــی آورد .پــارک آبــی آتالنتیــس بــرای تمــام گــروه هــای
ســنی تفریحــات متفاوتــی نظیــر سرســره هــای آبــی ،اســتخر کــودکان ،اســتخرموج دار،
زمیــن کوچــک گلــف ،بولینــگ ،رســتوران ،بــار و  ...را پیشــنهاد مــی دهــد .ایــن پــارک
آبــی بــا داشــتن ســاحل اختصاصــی و تخــت هــای آفتــاب گیــر همــراه بــا چتــر بــه صــورت
رایــگان ،مــکان مناســبی بــرای گذرانــدن یــک روز سرشــار از خوشــی مــی باشــد .پیشــنهاد
مــی کنیــم حتمــا از ایــن پــارک زیبــا دیــدن نماییــد.
 آرامگاه ساریانا Sarıana Türbesiایــن مقبــره در محلــه ســاریانا مارماریــس و در کنــار یــک مســجد قــرار دارد .ســلطان
ســلیمان قانونــی پیــش از ســفر رودوس در ایــن مــکان بــه زیــارت فاطمــه آنــا کــه کهانــت
وی مشــهور بــود مــی رود و پــس از جــواب مثبــت گرفتــن اقــدام بــه محاصــره رودوس مــی
نمایــد .پیــش از حرکــت از مارماریــس ترکیــه هــزاران ســرباز عثمانــی بــا شــیر دوشــیده شــده
از گاو فاطمــه آنــا صبحانــه خــورده و عــازم ســفر مــی شــوند.
 قلعه و موزه مارماریس Marmaris Castleقلعــه مارماریــس توســط ســلطان عثمانــی ،شــاه ســلطان ســلیمان عثمانــی باشــکوه در
ســال  ،۱۵۲۲زمانــی کــه وی در حــال تــدارک بــرای حکومــت بــر رودس  Rhodesبــود در
مارماریــس کــه مرکــز اساســی برایــش محســوب مــی شــد ،بنــا گردیــد .البتــه برخــی دیگــر
معتقدنــد کــه قلعــه ســال هــا پیــش ســاخته شــده ،امــا در زمــان ســلطان ســلیمان و پــس
از فتــح رودس بازســازی گشــته اســت.
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 منطقه دالیان کائونس Dalyan Caunosشــهر ماهیگیــران یــا دالیــان در ســال  ۴۰۰پیــش از میــاد مســیح بنــا شــده و در آن زمــان
کائونــس نامیــده مــی شــد .امــروزه ایــن شــهر یــک مرکــز گردشــگری معــروف بــه شــمار رفتــه
کــه بــا طبیعــت زیبــا و مقبــره پادشــاهان لیکیــان کــه در صخــره هــا تراشــیده شــده اســت
توجــه بازدیدکننــدگان را بــه خــود جلــب مــی کنــد .همچنیــن یکــی از دالیــل شــهرت ایــن
منطقــه وجــود مناطــق طبیعــی اســت .ایــن منابــع شــامل حوضچــه هــای آب دارای
ســولفور مــی باشــد کــه بــه صــورت گل و لجــن تــه نشــین شــده اســت .آن طــور کــه در
افســانه هــا آمــده آب و گل طبــی حــاوی ا کســیر جوانــی اســت و مــی توانــد در بهبــود برخی
از بیمــاری هــای پوســتی مفیــد باشــد .شــما در همراهــی بــا تــور ترکیــه تحــت تاثیــر محیــط
قــرار خواهیــد گرفــت؛ جایــی کــه مــی توانیــد زندگــی چنــد میلیــون ســاله ال ک پشــت هــای
غــول پیکــر معــروف کارتــا  -کارتــا را بــر روی زمیــن از نزدیــک مشــاهده کنیــد.
 شب ترکی در مارماریس Turkish Nightاز جملــه ســرگرمی هــا و تفریحــات مارماریــس شــب ترکــی ســت .شــب ترکــی ،نمایشــی
از موســیقی و اجــرای نمایــش هــای ســنتی ترکــی اســت کــه توســط هنرمنــدان تــرک
در مارماریــس اجــرا مــی شــود .ایــن فضــای محــو کننــده افســانه ای شــما را بــه دوران
ســلطنت عثمانــی بــاز میگردانــد و ســفر ترکیــه را بــرای شــما بــه یادماندنــی مــی کنــد.
 قایق سواری در رودخانه وحشی Wild Riverاز تفریحــات مارماریــس تــور هــای متعــدد آن اســت .یکــی از تورهــای بســیار جالــب و
هیجــان انگیــز ،پائیــن رفتــن از رودخانــه خروشــان کوهســتان قایــق هــای مخصــوص
اســت .ایــن تــور بــا اســتقبال زیــادی از طــرف مــردم همــراه بــوده اســت .ایــن تــور نفــس
گیــر ،در داالمــان مارماریــس برگــزار خواهــد شــد و یکــی از رودخانــه هــای معــروف بــه
طــول  ۲۲۹کیلومتــر کــه نــام قدیمــی آن اینــدوس بــوده اســت ،بــرای ایــن تــور انتخــاب
شــده اســت .بــا شــرکت در ایــن تــور راهنمایــان بــه شــما تمامــی اطالعــات الزم را داده و
تجهیــزات الزم را مهیــا خواهنــد کــرد.

 حصار هیداس Hydas Ancient City Ruins Marmarisخرابــه هــای حصــار هیــداس در  ۳۵کیلومتــری مارماریــس و بــر روی جــاده Erine
 Bybassionقــرار دارد .در جنــوب ایــن خرابــه هــا یــک آرامــگاه دیــده مــی شــود .در ۳
کیلومتــری هیــداس نیــز یــک بــرج نگهبانــی ســاحلی و چنــد گــور بــر روی ایــن بــرج قــرار
دارد .شــهرک باســتانی هیــداس در تفریحــگاه ســلیمیه ترکیــه واقــع در شــمال جزیــره
بوزبــورون قــرار دارد.
 موزه مارماریس Marmaris Museumاز دیدنــی هــای مارماریــس ،مــوزه زیبــای آن اســت .مــوزه مارماریــس کــه در داخــل قلعــه
واقــع در پشــت بنــدر کشــتی هــای تفریحــی ترکیــه قــرار دارد ،بــا بازســازی قلعــه در بیــن
ســالهای  ۹۰-۱۹۸۰در ســال  ۱۹۹۱بــرای بازدیــد عمــوم آمــاده و افتتــاح شــده اســت .از
ورودی آن کــه ســقفی بــا معمــاری ضربــی دارد وارد حیــاط شــده و بــا پلــکان هــای ســمت
چــپ و راســت محوطــه مــی تــوان بــه حصارهــا رفــت و آمــد نمــود .دو مــکان بــه عنــوان
ســالن باســتان شناســی آمــاده شــده اســت .در ایــن ســالن هــا قندیــل هــای خشــتی،
آثــار شیشــه آی ،ســکه هــا و اشــیاء تزیینــی متعلــق بــه دوران هلینیســتی ،Hellenisti
روم و بیزانــس کــه در حفاریهــای نواحــی کنیــدوس ،بــورگاز ،حصــار اونــو بــه دســت آمــده
بــه نمایــش در آمــده اســت .در ســالن  Etnografyنیــز ،کاالهــای مــورد اســتفاده روزانــه،
بافتنــی ،فــرش ،گلیــم ،مبلمــان ،لــوازم مســی آشــپزخانه ،ســاح هــا و لــوازم زینتــی متعلــق
بــه ســال هــای آخــر دوران عثمانــی بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .در حیــاط نیــز انــواع
مختلفــی از آثــار ســنگی وجــود دارد.

 بنای لوریما Loryma Buildingاز دیدنــی هــای مارماریــس و آثارتاریخــی ترکیــه ،لوریماســت  .در منطقــه ای کــه قبــا
بنــام ( Oplosikaتوپخانــه) نامیــده مــی شــد و ا کنــون در منتهــی الیــه جنــوب غربــی
شــبه جزیــره بوزبــورون قــرار دارد قصبــه لوریمــا ســاخته شــده اســت .جالــب تریــن بنــا در
محوطــه مســکونی ،اســتحکاماتی اســت کــه بــر روی بورونباشــی واقــع شــده و بخوبــی
حفاظــت گردیــده مــی باشــد .در ایــن اســتحکامات کــه در کنــاره جزیــره رودوس ترکیــه
و از ســنگ هــای تراشــیده شــده منظــم ســاخته شــده  ۹بــرج مربعــی وجــود دارد .امــروزه
فقــط بــرج شــمالی آن قابــل مشــاهده اســت .در ســفر مارماریــس از بازمانــده ایــن بنــا
دیــدن کنیــد .

در خصوص سفر به ترکیه نیاز به مشاوره دارید؟

بازگشت به فهرست مطالب
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شهر بودروم

شهر بودروم Bodrum
بــودروم بــا آب و هــوای معتدلــش یکــی از بهتریــن انتخابهــا بــرای لذتبــردن از دریــای
اژه و مدیترانــه در تمــام فصلهــای ســال اســت .تابســتانهای گــرم و شــرجی کــه
مناســب شــنا و حمــام آفتــاب اســت و زمســتانهایی کــه هــوا حداقــل تــا  ١٥درج ـهی
ســانتیگراد ســرد میشــود و آبهــای گــرم و آرامــش غواصــی را امکانپذیــر میکنــد؛
ولــی بهتریــن زمــان بــرای ســفر ،از مــاه نوامبــر تــا آوریــل اســت کــه شــکوفههای بــادام هــم
یتــر کــرده باشــد.
مناظــر را دیدن 
دسترســی بــه بــودروم عــاوه بــر فــرودگاه بودروم-میــاس از طریــق جادههایــی کــه از
شــهرهای دیگــر ترکیــه میآینــد هــم میســر اســت .بــودروم بــرای خــود ترکهــا هــم شــهر
تعطیــات اســت و ترکهــای زیــادی روزهــای تعطیــل خــود را در ویالهــا و قایقهــای
شــخصی ساحلیشــان در بــودروم میگذراننــد.
ً
فــرودگاه تقریبــا در  ٣٥کیلومتــری شــهر واقــع شــده و تا کســی هــای ســبزرنگ بــا مبلغــی در
حــدود ده تــا دوازده هــزار تومــان ،مســافران را بــه مرکــز شــهر میرســانند .ولــی برای گشــت
و گــذار در شــهر ،راههــای کمهزین هتــری هســت :دولموشهــا یــا همــان مینیبوسهــای
شــهری تــا ســاعت ده شــب تــوی مســیرهای مشــخصی رفــت و آمــد میکننــد.
بــودروم بــه شــهر قلعــه نیــز مشــهور اســت .دژ بــودروم کــه قلــب شــهر و شناختهشــدهترین
جــای بــودروم اســت ،در حــال حاضــر مــوزهای اســت کــه قدمــت آن بــه قــرون وســطی
میرســد .مقبــرهی هالیکارنانــوس یکــی از عجایــب هفتگان ـهی جهــان کــه در بــودروم
واقــع شــده بــود ،در قــرن  ١٦بــه دســت زلزلــه نابــود شــد و شــوالیههای ســنتجان کــه
ایــن ناحیــه را اشــغال کــرده بودنــد ،از ســنگهای مقبــرهی فروریختــه بــرای ســاختن
همیــن دژ اســتفاده کردنــد .هنــوز هــم ســنگهای بــراق و مرمــر مقبــره ،روی دیوارهــای
ایــن قلع ـهی عظیــم قابــل تشــخیص هســتند .کنــار قلعــه ،مــوزهی باستانشناســی زیــر
آب را میشــود پیــدا کــرد کــه بقایــای کشــتی ترکــی دفنشــده زیــر آب را در خــود جــا داده؛
ایــن موزههــا بــه غیــر از دوشــنبهها ،هــر روز هفتــه تــا بعــد از ظهــر بــاز هســتند.
در تمــام فصــل گــرم ،ســاحل زیبــای هالیکارنــاس کــه در فاصلـهی قلعــه تــا مقبره کشــیده
شــده ،مناســب شــنا و ورزشهــای آبــی اســت .اســتفاده از تختهــای ســاحلی رایــگان
هســتند و رســتورانها و کافههــای هالیکارنــاس کنــار ســاحل از توریس ـتها پذیرایــی
میکننــد .بیشــتر ســواحل بــودروم شــنی اســت ،ولــی ا گــر دیــدن ماس ـههای طالیــی
شتــر اســت بــه دو تــا ســاحل گومبــت یــا بارتا کچــی برویــد .آب در
بــرای شــما لذتبخ 
کنارههــای ســاحل بســیار کمعمــق اســت و مــی توانیــد بــا خریــد یــک عینــک شیشـهای،
بازگشت به فهرست مطالب

ســنگهای رنگارنــگ و ماهیهــای کوچــک زیــر آب را ببینیــد؛ البتــه ا گــر وسوســهی
غواصــی در دریــای اژه را نادیــده گرفتــه باشــید .تورهــای غواصــی شــما را تــا میانههــای
آب میبرنــد و بعــد از اینکــه تجهیــزات و راهنماییهــای الزم را تحویلتــان دادنــد،
میتوانیــد در دنیــای فیــروزهای مدیترانــه شــیرجه بزنیــد .کارهــای هیجانانگیــز دیگــری
مثــل موجســواری و اســکی روی آب هــم در ســواحل بــودروم امکانپذیــر اســت کــه ا گــر
بــرای اولیــن بــار میخواهیــد آنهــا را تجربــه کنیــد ،بهتــر اســت صبــح باشــد کــه موجهــا
آرامتــر هســتند و عصرهــا دریــا را بــرای حرفهایترهــا بگذاریــد و خودتــان در مرکــز شــهر
گشــتی بزنیــد .در بــودروم میتوانیــد سـگهای اهلــی زیــادی را ببینیــد کــه بــدون قــاده
تــوی شــهر پرســه میزننــد ،مســئوالن شــهرداری بــه ایــن حیوانــات کــه آزاری ندارنــد،
رســیدگی میکننــد و بهتــر اســت مســافران هــم اذیتشــان نکننــد.
ا گــر شــهر را دو قســمت کنیــم ،قســمت شــرقی خیلــی مدرنتــر اســت .قســمت غربــی،
بافــت ســنتی و بازارهــای محل ـیاش را حفــظ کــرده اســت .سهشــنبهبازار بــودروم را در
تمــام ترکیــه میشناســند و بــه خاطــر رونــق نســاجی در منطقــه ،بــازار پــر از پارچههــا و
لباسهــای رنگارنگــی اســت کــه قیمــت خیلــی خوبــی هــم دارنــد.
بیشــتر هتلهــای جمــع و جــور در همیــن مرکــز شــهر هســتند ،ولــی ا گــر دنبــال هتلهــای
پنجســتاره و بزرگتــر هســتید ،بایــد سراغشــان را در نواحــی خلوتتــر بگیریــد .هزین ـهی
یــک شــب اقامــت در یــک هتــل چهارســتاره در گومبــوت از  ٧٠-٦٠هزارتومــان بــه
باالســت .یکــی از امتیازهــای اقامــت در هتلهــای مرکــز شــهر ایــن اســت کــه رســتورانها
و کافههــای گومبــوت بــه شــما نزدیــک خواهنــد بــود.
کــوکادون یــک خانـهی قدیمــی متعلــق بــه قــرن  ١٩اســت کــه حیــاط بزرگــی بــا درختهای
مــوز و نخــل دارد و امــروز بعــد از بازســازی تبدیــل بــه رســتورانی مشــهور بــا موســیقی زنــده
و آشــپزخانهی بینالمللــی شــده کــه بوف ـهی مزههــای ترک ـیاش طرفدارهــای ویــژهای
دارد .مارینــا کوفتجیســی هــم نزدیــک همینجاســت کــه یکــی از بهتریــن کبابهــا
و کوفتههــای ترکــی را دارد و در عیــن حــال بســیار ارزان اســت .یکــی از کارهایــی کــه
بایــد یــک روز کامــل را بهــش اختصــاص بدهیــد ،تــور جیــپ ســافاری اســت؛ یــک ســفر
ماجراجویانــه بــا ماشــینهای کوهســتانی در میــان کوههــا و روســتاهای اطــراف بــودروم.
بــا جیــپ ســافاری میشــود بــا ســبک زندگــی روســتایی و لباسهــای ســنتی ترکــی آشــنا
شــد ،در رســتورانهای ســنگی غــذا خــورد و یــا از یــک بنــای باســتانی بازدیــد کــرد .تــور از
ً
 ٨صبــح شــروع میشــود و تقریبــا دوازده ســاعت طــول میکشــد.
www.safaridigar.com
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تاریخچه بودروم

حمل و نقل عمومی بودروم

بــودروم كــه در گذشــته هالیكارناســوس خوانــده مــی شــد ،مهــد تمــدن هــای بســیاری
بــوده اســت .ایــن شــهر كــه در طــول قــرون گذشــته مــورد تعــرض و اشــغال بســیاری از
مردمانــی بــود كــه از جزایــر دریــای اژه مــی آمدنــد .ایــن شــهر در گذشــته یكــی از مرا كــز
بســیار مهــم محســوب مــی شــد و در منطقــه بیــن ایونیــا ،لــی كیــا و كاریــا كــه نســبت
بــه ســایرین كوچكتــر اســت قــرار دارد .بــودروم یكــی از شــهرهای مهــم كاریــا شــد .ایــن
منطقــه ،افــراد مشــهوری همچــون مــورخ نامــدار هــرودوت اولیــن دریاســاالر زن آرتیمیســا
اول و آرتیمیســا دوم را پــرورش داده اســت.
بــودروم در طــول تاریــخ تحــت حا كمیــت پــارس هــا ،مقدونیــه ای هــا ،امپراتــوری هــای
روم و بیزانــس بــوده اســت .بیزانــس در ســال  1071در ماالزگیــرت پــس از شكســت از
آلــپ ارســان ســلطان ســلجوقی ،حا كمیــت خــود بــروی آناطولــی را از دســت داده
اســت .ســلطان عثمانــی محمــد چلبــی در ســال  1415در هالیكارناســوس ســكونت داده
شــده اســت .شــوالیه هــای رودوس قلعــه بــودروم امــروزی را ســاخته و منطقــه را تحــت
حا كمیــت خــود قــرار داده انــد.
ســلطان ســلیمان قانونــی كــه دریــای مدیترانــه را بصــورت یــك دریاچــه تــرک در آورده
اســت در طــی حملــه خــود بــه رودوس در ســال  1522همــراه بــا رودوس ،بــودروم را هــم
بــه ســرزمین عثمانــی اضافــه كــرده اســت.

فــرودگاه میــاس  -بــودروم در  30کیلومتــری مرکــز شــهر اســت .حمــل و نقــل عمومــی در
ایــن شــهر مبتنــی بــر تا كســی اختصاصــی ،تا كســی هــای ون اشــترا كی مــی باشــد .تا كســی
هــای ایــن شــهر نســبتا گــران مــی باشــد .نــرخ اولیــه تا كســی متــر در بــدو ورود بــه وســیله
در حــدود  2دالر مــی باشــد و پــس از طــی یــك مســیر  10كیلومتــری در حــدود  20الــی 30
دالر مــی بایســت پرداخــت نمــود .ایــن تا كســی هــا فقــط بــه صــورت اختصاصــی اقــدام بــه
ســوار نمــودن مســافر مــی نماینــد .تا كســی هــای دیگــر تا كســی هــای ون هســتند كــه در
شــهر بــدروم بــه نــام دل مــوش نامیــده مــی شــوند و ظرفیــت  10سرنشــین را دارا بــوده و
بــه صــورت اشــترا كی مــورد اســتفاده مســافران قــرار مــی گیرنــد.

آب و هوای بودروم
تبــردن از
بــودروم بــا آب و هــوای معتدلــش یکــی از بهتریــن انتخابهــا بــرای لذ 
ســواحل دریــای اژه و مدیترانــه در تمــام فصلهــای ســال اســت .تابســتانهای گــرم و
شــرجی کــه مناســب شــنا و حمــام آفتــاب اســت و زمســتانهایی کــه هــوا حداقــل تــا
 ١۵درج ـهی ســانتیگراد ســرد میشــود و آبهــای گــرم و آرامــش غواصــی را امکانپذیــر
میکنــد؛ ولــی بهتریــن زمــان بــرای ســفر ،از مــاه نوامبــر تــا آوریــل اســت کــه شــکوفههای
یتــر کــرده باشــد.
بــادام هــم مناظــر را دیدن 

اقتصاد بودروم
بــودروم یــک مركــز توریســتی اســت بیشــتر درآمــد ایــن شــهر از ایــن صنعــت اســت .صنایــع
دیگــری نیــز در ایــن شــهر وجــود دارد .ســاخت قایــق هــا بــه مــدل كرجــی در كارخانــه
كشــتی ســازی ایچملــر كــه ا كنــون نــام آن بــه شــهر بــودروم عجین گشــته ،همانند گذشــته
ادامــه دارد .در ایــن تاسیســات كــه خــود بــه انــدازه كارخانــه مــی باشــد بــا تكنولــوژی
مــدرن كشــتی هــای تفریحــی بادبانــی بســیار لوكــس بطــول  30متــر تولیــد مــی شــود .در
بــودروم یــک لنگــرگاه كشــتی بــه ظرفیــت  275كشــتی قــرار دارد .همچنیــن در  12منطقــه
نیــز خدمــات مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری كشــتی هــا انجــام مــی گیــرد .صنایــع دســتی،
كشــاورزی و نســاجی از دیگــر صنایــع ایــن منطقــه اســت.

مرا کز خرید بودروم
از مرا کــز خریــد بــودروم مــی تــوان بــه کالــه چــی اشــاره کــرد ،اســتفاده از پیــپ در ترکیــه
بــه زمــان هــای دور (عصــر عثمانــی) بــاز مــی گــردد .در اینجــا مــی توانیــد انــواع مختلــف و
متنوعــی از پیــپ را بیابیــد .مرا کــز خریــد اواســیس ،چارشــی ،لیمــان از مهــم تریــن مرا کــز
خریــد اجنــاس مــارک دار ترکیــه ایــن شــهر محســوب مــی شــود .در ایمــن دراویکــز مــی
توانیــد صنایــع دســتی ترکیــه و فــرش هــای قدیمــی را ببینیــد و ا گــر مایــل بودیــد بــه
قیمــت مناســب بخریــد.
مرا کــز خریــد بــودروم در ســطح شــهر گســترده انــد امــا دسترســی بــه آن هــا آســان اســت.
صنایــع دســتی در بــدروم بســیار توســعه یافتــه اســت .پوشــا ک چــرم ،بافتنــی هــا،
منجــوق ،زینــت آالت نقــره ای ،ســوزن دوزی هــا و لــوازم دکــوری تولیــدی در بــودروم را
مــی تــوان از فروشــگاه هــای جــاده بیــن میــدان اســکله تــا هالیکارنــاس خریــداری کــرد.
صنــدل هــای بــودروم شــهرت جهانــی دارد .بــازار بــودروم یکــی از مرا کــز ایــده آل بــرای
خریــد و فــروش اســت .در بــدروم و اطــراف آن  ۶روز در هفتــه بازارهــای محلــی کــه در
آنهــا از میــوه تــا خشــکبار و بــه قولــی از شــیر مــر غ تــا جــان آدمیــزاد عرضــه مــی شــود ،برپــا
مــی شــود .ســه شــنبه بــازار بــدروم را فرامــوش نکنیــد .پارچــه هــای  ۱۰۰درصــد دســتباف
میــاس بــودروم و رومیــزی و پــرده و لبــاس و بافتنــی هــای دکــوری تهیــه شــده از ایــن
پارچــه هــا را مــی تــوان از ایــن بازارهــا خریــداری کــرد.
صبــح ســه شــنبه زمــان خوبــی بــرای بازدیــد از بــودروم اســت .بــازار هفتگــی از دیدنــی
هــای بــودروم اســت کــه هــر ســه شــنبه در جریــان اســت و مــردم بــرای خریــد بــه ســوی
ایــن بــازار مــی شــتابند .در ایــن بــازار مــی توانیــد انــواع کاالهــای تقلبــی و لبــاس ،ســاعت،
کفــش ،اســباب بــازی ،کیــف و چیزهــای دیگــری بخریــد کــه برنــد اصــل نیســتند ،ولــی
بســیار شــبیه بــه اصــل هســتند .همچنیــن مــی توانیــد از دســت فــروش هــا خورا کــی
هایــی مثــل تخــم مــر غ ،ســبزیجات و گل هــای خشــک و علفــی جــات بخریــد.
فروشــندگان محصــوالت مزرعــه خــود را بــرای فــروش بــه ایــن بــازار مــی آورنــد ،اغلــب آنهــا
زنانــی هســتند کــه لبــاس محلــی پوشــیده انــد.

ساختار بودروم
ویژگــی هــای مشــترک معمــاری ســنتی بــودروم ،طبقــات ورودی بــدون پنجــره ،درب
هــای طبقــه دوم و پلــكان هــای داخلــی و یــا ورود بــا پــل هــا مــی باشــد .ایــن خانــه هــا
كــه بــر اســاس قانــون تحــت حفاظــت قــرار گرفتــه انــد در مركــز ،در اورتا كنــت ،گوموشــلوک
در روســتای كوجــا كایــا بــه وفــور دیــده مــی شــوند .شــخصیت هــای هنــری و ادبــی كــه
در ایــن مــكان ســكونت مــی نماینــد ،ایــن خانــه هــا را بازســازی كــرده و جذابیــت خاصــی
بــه بــودروم مــی بخشــند.

بازگشت به فهرست مطالب
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جاذبه های تفریحی و گردشگری بودروم
 قایق سواری در بودرومدر شــهر بــودروم ،شــما بــرای پــر کــردن اوقاتتــان اصــا بــا مشــکلی مواجــه نیســتید! بــا
تورهــای روزانــه قایــق ســواری مــی توانیــد بــه بازدیــد از ســواحل زیــب ،غواصــی و شــنا در
آب هــای نیلگــون بــودروم برویــد .ماهیگیــری کنیــد ،از عجایــب زیــر آبــی عکــس بگیریــد
و انــواع ورزش هــای آبــی را انجــام دهیــد .در اغلــب تورهــای قوایــق ســواری اســتفاده از
لــوازم غواصــی رایــگان اســت .تــور ترکیــه همــواره بــا هیجانــات غیــر فابــل وصــف همــراه
اســت.
 طبیعت تماشایی بودروماز تفریحــات بــودروم ،طبیعــت بــی نظیــر آن اســت .گل کــوی ،تورکبوکــو ،تربــا و گونــدوان،
در ســاحل شــمالی ایــن شــبه جزیــره ترکیــه ،از جــاده قابــل دیــدن هســتند و یــا بهتــر
اســت کــه یــک قایــق کرایــه کــرده و پــارو بزنیــد تــا خلیــج هــای آرام ،بــاغ هــای مرکبــات و
جزیــره هــای جنگلــی را کشــف کنیــد .آســیاب هــای بــادی کوچــک کــه هنــوز بــرای خــرد
کــردن دانــه هــای غــات در ترکیــه بــه کار مــی رونــد ،در بــاالی تپــه هــای اطــراف پوشــیده
از درختــان زیتــون ،قــرار گرفتــه انــد .تربــا یــک دهکــده امــروزی اســت دارای ویالهــای
تفریحــی و یــک بنــدرگاه زیبــا کــه در  ۸کیلومتــری شــمال بــودروم واقــع شــده اســت.
 موزه رو بازایــن مــوزه بــه علــت قــرار داشــتن گــور  Mausoleionاز پادشــاهان کاریــا بــه این نــام خوانده
مــی شــود و ایــن بنــای یادبــود کــه بــر اثــر زلزلــه بــزرگ آناطولــی کامــا تخریــب و از بیــن رفتــه
و یکــی از عجایــب هفتگانــه جهــان بــه شــمار مــی رفــت ،امــروزه یــک مــوزه کوچــک در
ایــن شــهر اســت .کلمــه ( Mozeleآرامــگاه) کــه امــروزه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد از نــام
پادشــاه Mausoleionگرفتــه شــده اســت .ا کثــر ســنگ هــای مربــوط بــه  Mausoleionدر
ســاخت قلعــه بــو دروم بــکار رفتــه و قطعــات زیبــای منقــوش آن نیــز در هنــگام حفــاری
هــای قــرن  ۱۹از ســوی انگلیســی هــا بــه مــوزه بریتانیــا منتقــل شــده اســت.
 موزه باستان شناسی زیر زمینیایــن مــوزه در نــوع خــود یکــی از بــزرگ تریــن و مهــم تریــن مــوزه هــای جهــان اســت .آثــار
بــه دســت آمــده از حفــاری هایــی از ســال  ۱۹۶۰آغــاز شــده در ایــن مــوزه کــه در قلعــه
بــودروم ســاخته شــده قــرار گرفتــه و بــه نمایــش گــذارده شــده اســت .در ایــن مــوزه آلبــوم
 Amphoraمدیترانــه شــرقی ،آثــار بدســت آمــده از تحقیقــات انجــام یافتــه در مــرداب
هــای نزدیــک بــدروم بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .مــرداب هــای ایــن منطقــه شــامل
یاســی آوا ،شــیطان دره ســی ،بنــدر ســرچه مــی باشــد .مشــاهده قدیمــی تریــن کشــتی
غــرق شــده جهــان نیــز از آثــار جالــب توجــه منطقــه اســت.

بازگشت به فهرست مطالب

 سفر آبی در بودروماز تفریحــات بــودروم ،ســفر دریایــی در خلیــج گــوک آواســت .خلیــج گــوک اوا کــه از بــودروم
بــه طــرف جنــوب شــرقی امتــداد مــی یابــد ،بــه عنــوان مســیر یــک ســفر دریایی کــه از طرف
ماهــی گیــر آلکارنــاس و عــذرا ارهــات کشــف شــده از آن زمــان تــا کنــون بــا عنــوان ســفر آبــی
نــام گــذاری شــده اســت .هنگامــی کــه قایــق هــا از بــودروم بــه طــرف گــوک اوا حرکــت مــی
کننــد ،زیبایــی هــای زیــر آب هــای شــفاف را کشــف مــی کننــد .دریانــوردی و ســاخت
قایــق از صدهــا ســال پیــش در بــودروم مرســوم بــوده و بــا نیــاز گردشــگران ترکیــه افزایــش
یافتــه اســت .ا کنــون توریــزم کشــتی تفریحــی یکــی از منابــع مهــم درآمــد ایــن شــهر شــده
اســت .اما کنــی ماننــد کارا آرا (جزیــره ســیاه) کارا گاجیــک ،پابــوچ بورنــو ،جزیــره کارگــی ،آال
کیشــا و چوکرتمــه از اولیــن مــکان هایــی اســت کــه در هنــگام ســفر آبــی دیــده مــی شــوند.
ایســتگاه هایــی ماننــد کوچــوک چاتــی ،بیــوک چاتــی ،هفــت جزیــره ،لونگــوز ،دگیرمــن،
کاراجــا ســووت دارای آبــی بســیار تمیــز اســت .عــاوه بــر زیبایــی هــای طبیعــی ،جزیــره
ســدیر  ،Sedirشــهر باســتانی کرامــوس و هفــت جزیــره نیــز از اما کــن تاریخــی جالــب توجــه
اســت .بــرای دیــدن ایــن همــه زیبایــی مــی بایــد  ۱۰-۷روز فرصــت داشــت.
 سواحل زیبای بودرومارتــا کنــت یکــی از بلندتریــن گســتردگی هــای ســاحل شــنی را در ایــن ناحیــه دارا ســت
و مــکان ایــده آلــی را بــرای اســتراحت در تنهایــی فراهــم مــی کنــد .کارااینجیــری کــی
از زیباتریــن ســواحل در شــبه جزیــره اســت کــه بــرای گذرانــدن روزهایــی پــر تحــرک
در کنــار دریــا و غــروب هایــی همــراه بــا آســایش در کنــار روســتاییان محلــی ،ایــده آل
اســت .ا کیــارالر نیــز الیــق شــهرت خــود در میــان ســواحل ترکیــه ،بــه خاطــر ســاحل زیبــا و
پوشــیده از شــن هــای بســیار ریــزش مــی باشــد.
 قلعه بودرومایــن قلعــه در قــرن پانزدهــم میــادی از ســوی شــوالیه هــای رودوس و بنــام پتــر Peter
 .Stدر طــی  ۹۹ســال ســاخته شــد .در هنــگام ســاخت ایــن قلعــه ســنگ هــای آرامــگاه
 Mau solosدر دیوارهــای قلعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در دوران عثمانــی
بــا اضافــه کــردن یــک منــاره بــه کلیســای داخــل آن بــه یــک مســجد در بــودروم تبدیــل
شــد .همچنیــن در ایــن مــکان یــک حمــام کوچــک تــرک نیــز ســاخته شــده اســت .ایــن
قلعــه کــه در ســال  ۱۵۹۵بــه عنــوان زنــدان مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت امــروزه بــه
صــورت مــوزه در آمــده اســت .وســعت ایــن قلعــه حــدود  ۳۰۰۰۰متــر مربــع بــوده و دارای
 ۵بــرج مــی باشــد .ایــن بــرج هــا ،بــرج هــای فرانســوی ،انگلیســی ،ایتالیایــی ،آلمانــی و
نیــز بــرج مــار اســت.
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 مساجد و آرامگاه های بودروماز دیدنی های بودروم ،مساجد و آرامگاه های بودروم است ،به عنوان نمونه:
مسجد مصطفی پاشا
هنگامیکــه مصطفــی پاشــا بــرای ســاخت یــک کارخانــه کشــتی ســازی بــه بــودروم آمــده
بــود در ســال  ۱۷۲۳ایــن مســجد را ســاخته اســت.
مسجد تپه جیک
از سوی مباشر مصطفی پاشا به نام حمام آغا ساخته شده است.
مسجد عدلیه
بــا پــول هــای ارســالی از طــرف عبدالحمیــد دوم و پــول هــای جمــع آوری شــده از مــردم
در ســال  ۱۹۰۱ســاخته شــده اســت.
آرامــگاه ســالدیر شــاه خراســانی ،آرامــگاه گنبــدی ،آرامــگاه مصطفــی پاشــا شــامل قبــور
مصطفــی پاشــا و کاپیتــان دریــا جعفــر پاشــا ،آرامــگاه کویــون بابــا نیــز از اما کــن دیدنــی
بــودروم هســتند.
 پالژ گوموشلوکاز تفریحــات بــودروم ،پالژهــای تمیــز آن اســت .در ایــن منطقــه و در ناحیــه ای کــه
جزیــره تاوشــان را بــه زمیــن متصــل مــی کنــد ،آثــار باقیمانــده از بنــدر قدیمــی را مــی تــوان
مشــاهده نمــود .گوموشــلوک بــا دریــای تمیــز ،ماهــی هــای خــوش طعــم و بــا زیبایــی
هــای طبیعــی خــود بســیار جــذاب اســت .گوموشــلوک ،بــا ســاحل بســیار عالــی خــود ،در
ســمت غربــی شــبه جزیــره جــای دارد و بــرای شــنا ،حمــام آفتــاب و ورزش هــای آبــی در
ترکیــه ایــده آل هســتند .ســاحل گوموشــلوک محلــی اســت پوشــیده از زنبــق هایــی بــا
گل هــای آبــی رنــگ.
 پالژ کارا آوااز تفریحــات بــودروم ،ســاحل جزیــره ســیاه اســت .ایــن جزیــره کــه در  ۶کیلومتــری
بــودروم قــرار دارد بــا آب گــرم شــفابخش خــود در ترکیــه مشــهور اســت .ایــن آب از یــک
غــار طبیعــی ســرازیر مــی شــود و نیــز گل حاصلــه از غــار در درمــان بســیاری از بیمــاری هــا
موثــر مــی باشــد.
 پالژ تورباروســتای توربــا در  ۵کیلومتــری بــودروم اســت .از توربــا کــه یــک روســتای شــیرین و
پرجنــب و جــوش بــا دریایــی بســیار تمیــز و شــفاف و درختــان همیشــه سرســبز کاج و
زیتــون اســت ،مــی تــوان از طریــق دریــا بــه دیدیــم ،میلــت و پــری انــه تورهــای تفریحــی
ترکیــه برگــزار نمــود.
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 آب های نیمه شفاف و عمیق خلیج گکوایکــی از ایــن خلیــج هــا گکــوا ســت کــه دور از کرانــه جنوبــی شــبه جزیــره بــودروم ،در
گســتره ای از آبــی بســیار تیــره تــا فیــروزه ای بســیار کــم رنــگ تغییــر مــی کننــد و خــط
ســاحلی آن یــک ناحیــه جنگلــی مترا کــم بــا انــواع رنــگ هــای ســبز اســت .در نزدیکــی
شــب ،دریــا نیــم رخــی از کوهســتان را در برابــر غــروب آفتــاب منعکــس مــی کنــد و شــب
هنــگام در اثــر تابــش فسفرســانس مــی درخشــد.
مــی تــوان از طریــق یــک تــور و یــا کرایــه یــک قایــق از بــودروم بــه یــک گــردش دو ،ســه یــا
هفــت روزه از خلیــج رفــت .خلیــج گولــوک و لنگرگاهــی بــه همیــن نــام نیــز در شــمال شــبه
جزیــره بــودروم و بــر روی دریــای اژه جــای دارد .در ترکیــه گفتــه مــی شــود کــه پســر دلفیــن
افســانه ای در مکانــی کمــی دورتــر بــه ســمت شــمال بــه نــام  Lassosبــه دنیــا آمــده اســت.
وارویــل باســتانی ،در جنــوب گولــوک ،در انتهــای یــک خلیــج عمیــق و باریــک کــه بــا
دامنــه هــای پوشــیده از درختــان زیتــون احاطــه شــده ،جــای گرفتــه اســت.
 دهکده تماشایی بیتزبیتــز دهکــده آرام و زیباییســت کــه در حــدود  ۵مایلــی بــودروم اســت .ســواحل زیبــا و
بکــری دارد و در مــدت کوتاهــی مــی توانیــد از بــدوروم بــه آنجــا برســید .ا گــر بــا خــودروی
شــخصی بــه آنجــا مــی رویــد ،بــه راحتــی پارکینــگ پیــدا مــی کنیــد ،در غیــر ایــن صــورت
تا کســی هــا شــما را بــه آنجــا مــی برنــد .ایــن دهکــده بــه خاطــر بــاغ هــای نارنگــی اش
معــروف اســت .همچنیــن ورزش هــای آبــی مثــل اســکی روی آب در اینجــا بســیار
محبــوب اســت .در پالژهــای آن ،مــی توانیــد از ســایبان هــا ،چترهــا و بالــش هــای رایــگان
اســتفاده کنیــد.
 منطقه گومبتمنطقــه گومبــت دو کیلومتــر از شــهر بــودروم فاصلــه دارد و بخشــی از جاذبــه هــای
دیدنــی بــودروم محســوب مــی شــود .ایــن منطقــه همیشــه پــر از توریســت اســت و
گزینــه ای بــرای افــرادی اســت کــه از ســرگرمی هــای بــودروم خســته شــده انــد .رســتوران
هــای هندیــف مکزیکــی و چینــی و کافــه هــای آن همیشــه شــلوغ هســتند و بزرگتریــن و
زیباتریــن هتــل هــا در گومبــت هســتند .خانــواده هــا و فرزندانشــان مــی تواننــد از ســاحل
کــم عمــق و طوالنــی و انــواع و اقســام ســرگرمی هــای آبــی گومبــت لــذت ببرنــد.
 قلعه قاضیقلعــه قاضــی بــا دریــا و باغــات نارنــج محصــور شــده و در  ۲۳کیلومتــری بــودروم واقــع شــده
اســت و نــام خــود را از باقیمانــده قلعــه کــه نمونــه جالبــی از معمــاری دوره Helenisti
ترکیــه اســت ،گرفتــه اســت.
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تماس با آژانس سفری دیگر
تلفن تماس:
021 - 88 85 10 80
پست الکترونیک:
info@safaridigar.com
وب سایت:
www.safaridigar.com
آدرس:
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