
Tulisessa Turkissa 

 

 Tulimme taas Turkkiin intoa täynnä. Tällä kertaa Alanyan 
kaupunkiin, jossa riittää rantaviivaa kaikille. Meille (Toivo ja 
Sofia Hoffrén) tämä oli neljäs kerta Alanyaan ja kuudes kerta 
Turkkiin. Tutuiksi ovat tulleet Istanbul, Ankara, Kappadokien,
Konya, Antalya, Side ja päivän matkoilla monet muut paikat. 
Uutisista kuuli kuinka Turkin itäosissa armeija liikehti, mutta 
turistit nauttivat auringosta ja ruuasta ilman häiriöitä. 
Palvelu pelaa ja vieraista pidetään hyvää huolta vuororaudet 
ympäri. Rannalla tuovat oluet sänkyyn ja kaduilla vinkkaavat,
tule meille vaan, tule meille vaan, saat lämmintä leipää, jota 
annetaan. 



  
Päivittäin teimme pitkiä 
kävelylenkkejä kylän länsipäästä, 
jossa asuimme, aina itäosiin asti. 
Kerran kävelimme edestakaisin 
(8km), muulloin taksilla osan 
matkaa. Taksi onkin sen verran 
halpaa, että sen säästää kengän 
pohjissa. Kävely on rentoa menoa 
rantabulevardilla, jossa kävelyalue 
on 10m leveä. Vain niemen 
kohdalla kauppiaat ovat vallanneet
siitä puolet. 
 Kuva: Sofia, Aarre, Sirkka

 Jo kolmantena päivänä törmäsimme tuttuihin Västeråsilaisiin. He olivat siellä kahden kuukauden 
reissussa. 

 Ruoka on tärkein osa meidän syömisistä. Ja 
tietenkin ne turkkilaiset erikoisuudet, joita me jo 
olemme tottuneet nauttimaan. Lihapata on se jota 
ensin esitellään, kun menet ravintolaan. Se on 
lampaan, naudan ja kananlihata haudutettu. 
Tarjoillaan aina tulikuumana, usein paksussa 
savikulhossa, jossa lämpö säilyy ruokailun ajan.   

 Kuva: Tämä erikoinen lätyn paistaja löytyy tien 
varresta, mäellä olevan linnoituksen alapuolelta. 
Me olimme siellä jo kolmatta kertaa vuosien 
varrella ja aina yhtä hyvää. Annoksen nimi on  
”Gözleme with spinach”. 

 Döner kebab on hyvä välipala kaljan kanssa. 
Siihen leikataan kuumasta liharullasta siivuja 
ohutleipä kääröön. Se on kuin jäätelötötterö ja 
nälkä siirtyy muutaman tunnin. 



 Perjantaina tuli veljeni muijineen Hangosta (Tauno ja Leena Hoffrén). Lystin pito jatkui. Ensi iltana
seurasimme kansan tassijoita, tanssimme napatanssia ja Take ehti vielä olla barberare kansan 
kauhuksi. Päästiin hyvin alkuun viikon kestävälle yhteisololle. 
Muutamana päivänä ehdimme loikoilla rannallakin, mutta naiset olivat aina hoputtamassa 
shoppailemaan. Taken kanssa kävin uimassa pari kolme kertaa päivittäin. Merivesi oli lämmintä ja 
suolapitoisuus piti huolen pinnalla pysymisestä. 
Merirosvolaivat kuljettivat turisteja uimarannan tuntumassa. Niitä oli parhaillaan parikymmentä 
lastillista. 

 Kerran kävimme uimassa itärannalla, koska siellä on paremmat ja loivemmat rannat. Cleopatra 
ranta on jyrkkä ja sopii uimataitoisille. 



 Hurautimme taksilla kaupungin 
keskellä olevan niemen päälle. Siellä
on vanhojen linnoitusten jätteitä. 
Raunioita on yritetty entisöidä ja 
turvakaiteita lisätty. 

 Kuva: Take, Leena ja Sofia 

Täältä kävelimme lätyn paistajan 
tykö ja muurin alla taksi nappasi 
kyytiinsä. Loppua kohti sitten 
kävelymatkat pitenivät ja taksi 
kyydit harvenivat. 

 Yhdessä kiertelimme lähialueet. Suuressa kauppahallissa ja 
viereisellä bazaarilla kävimme. Aamiaiset, lounaat ja illalliset 
nautimme eri ravintoloissa etsien sitä parasta. Välillä hörpimme 
turkkilaista kahvia tai saikkaa. 
Leenan suuri 70v juhla vietettiin ravintolassa, missä osasivat 
vähän suomeakin. Henkilökunta tanssi ja lauloi pöydän ympärillä 
soihdut käsissään ja suuret soihdut lattialla. Sankarille laittoivat 
suuren maljallisen juomaa monilla koristeilla. 

 Kuva: Leena ja Tauno odottavat kyytiä lentoasemalle. 

 Kävimme hamam hoidossa. Siellä maattiin kuumalla kivellä, 
pestiin ja hangattiin moneen kertaan, hierottiin kiireestä 
kantapäähän, leikattiin kynnet, vuorattiin naama, maalattiin 
kynnet ja lepuutettiin ruumista hyvään oloon. Kalat söi jalat. 

 Aika haaleina viikon vieraat lähtivät kotimatkalle. Kaksi viikkoa 
tuntuu rauhallisemmalta, sillon ehtii ottaa asiat rennommin ja 
nauttia myös lämmöstä. 

 Me kävelimme satamaan ja 
seurasimme Trialthon MM kisoja 
ravintolassa istuen suuren Bazaari 
alueen keskellä. 



 Alanyassa on kolme patsasta, jotka turistin täytyy kuvata. 

Kuva vasemmalla: Osman 1. syntyi 1258 ja kuoli 1324. 
Hän perusti Osmanian valtakunnan nykyisen Turkin 
paikalle. Länsipäässä Cleopatra beach. 

Kuva yllä: Nykyisen Turkin perustaja Ataturk toisen  
maailmansodan seurauksena. Satamapuistossa. 

 Kuva: Cleopatra patsas löytyy rannan puistosta. 

 Tällä kertaa saimme seuraksemme Taunon ja Leenan, 
mikä teki matkasta viihtyisän ja rupattelukaveri on aina 
hyvä olla. Kiitos teille! 

Turkkilaiset
terveiset

toivottavat 
Toivo ja Sofia


