
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Turcja - kraina 

słońca i 

słodyczy  



Podstawowe dane 

• Język urzędowy turecki  

• Stolica Ankara 

• Ustrój polityczny - republika parlamentarna 

• Powierzchnia całkowita 783 562 km² 
Liczba ludności (2014) 77 695 904 



     Położenie geograficzne 
    Republika Turcji – państwo położone w Azji na półwyspie Azja 

Mniejsza, a częściowo również w Europie, ze stolicą w Ankarze. 
Część europejska – Tracja – stanowi 3% powierzchni i 
oddzielona jest od części azjatyckiej morzem Marmara oraz 
cieśninami Bosfor i Dardanele. Turcję od północy otacza Morze 
Czarne, od zachodu Morze Egejskie i morze Marmara, a od      
                                                                    południa Morze                           
                                                                    Śródziemne (nazywane               

                                                                          w języku tureckim                        
                                                                     Morzem Białym). 

 

 



Sąsiedzi Turcji 

 
   

 
 

Nowy Jork 

Wiedeń Nairobi 

Genewa 

Turcja graniczy z 8 państwami. Całkowita długość granic 

wynosi 2627 km z czego na poszczególne kraje przypada: 

Armenia – 268 km      Azerbejdżan (Nachiczewan) – 9 km 

Bułgaria – 240 km     Gruzja – 252 km 

Grecja – 206 km        Iran – 499 km 

Irak – 331 km             Syria – 822 km 



Islam 

• Islam – religia monoteistyczna, druga na świecie pod 
względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą 
księgą islamu jest Koran, a zawarte w nim objawienie ma 
stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. 
Islam bywał określany jako mahometanizm. 

• On jest Bogiem jedynym Bogiem wiekuistym! Nie zrodził 
nikogo, ani też nie został zrodzony, a nikt nie jest Jemu równy.  

• Według muzułmanów Bóg (arab. Allah) jest wszechwiedzący, 
doskonały, jest źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości, ma 
znajomość prawa doskonałego. Jest niepodobny do nikogo i 
niczego nie można z nim porównywać (islam zabrania 
przedstawiania go w jakiejkolwiek postaci). 
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IislZałożenia islamu 
   

 
 

Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się Bogu. 

Islam ma wspólne korzenie z judaizmem i chrześcijaństwem. 

Zgodnie z nauką Mahometa objawienie przekazane Żydom i 

chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno 

zostać ponowione i uzupełnione. Muzułmanie wierzą, że wersety 

Koranu zostały stopniowo objawione Mahometowi poprzez 

Archanioła Gabriela (arab. Dżibril) pomiędzy 610 r. n.e., a jego 

śmiercią 8 czerwca 632 roku. Podstawę islamu tworzy pięć 

zasad i obowiązków muzułmanina: wyznanie wiary w jedynego 

Boga, pięciokrotna modlitwa w ciągu doby, post w miesiącu 

ramadan, jałmużna na rzecz ubogich i pielgrzymka do Mekki 

przynajmniej raz w życiu. Za ostatniego proroka islam uznaje 

Mahometa, a za ostatnią objawioną księgę – Koran.  

 

  



Ramadan 
      Dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Dla muzułmanów jest święty, gdyż 

w tym miesiącu rozpoczęło się objawianie Koranu – archanioł Gabriel ukazał się 
Mahometowi, przekazując kilka wersów przyszłej świętej księgi islamu. 

      Podczas trwania ramadanu od świtu do zmierzchu (około 15 minut po zachodzie 
słońca) muzułmaninowi powyżej 10 roku życia nie wolno spożywać żadnych 
pokarmów, pić żadnych napojów, palić tytoniu, używać kosmetyków, uprawiać 
seksu. W tym czasie nie wolno kłamać Allahowi, Prorokowi i jego zastępcom. 
Zabronione jest także zwilżanie gardła rozpyloną cieczą, zanurzanie całej głowy w 
wodzie, robienie lewatywy czy wywoływanie wymiotów. Można jedynie, gdy jest 
wysoka temperatura, przepłukać gardło wodą. Dużo czasu należy poświęcać 
modłom. Ostatni posiłek przed kolejnym dniem postu muzułmanie jedzą przed 
świtem. Od momentu, kiedy usłyszą wołanie do porannej modlitwy, powstrzymują 
się od dalszego jedzenia i picia. W ramadanie muzułmanie zwykle spożywają dwa 
posiłki – po zachodzie słońca oraz przed świtem. 



 

Stambuł – Rzym Wschodu 
   

 
 

Dawny Konstantynopol był stolicą bizantyjskiego imperium, dziś - już jako 

Stambuł - jest kulturalną stolicą kraju. Jest to największe i najludniejsze 

miasto Turcji  (ok. 14 mln mieszkańców) i jej centrum kulturalne, 

handlowe oraz finansowe. Rozciąga się po obu stronach cieśniny 

morskiej Bosfor, od północnego wybrzeża Morza Marmara do 

południowego wybrzeża Morza Czarnego. Wielki Stambuł ciągnie się 

przez wiele kilometrów , jest gigantycznym konglomeratem wielu osad, 

wsi i miasteczek, dołączonych do historycznego jądra. A ze każda z 

dzielnic zachowała odmienny styl i charakter, powstały twór mieni się 

fascynującą paletą lokalnych kolorytów. Przemierzając Stambuł, można 

odnaleźć echa greckiego, bizantyjskiego, osmańskiego i findesieclowego 

miasta, a także święte miejsca muzułmanów nawiedzane przez tłumy 

pobożnych pielgrzymów, orientalne bazary, portowe osady, nadmorskie 

kurorty, bezduszne wielkomiejskie blokowiska, nowoczesną metropolię 

szklanych drapaczy chmur i wielkich galerii handlowych, slumsy, pałace w 

ogrodach, wyspy i pachnące sosnami wzgórza. W Stambule znajduje się 

2691 czynnych meczetów, 123 czynnych kościołów, 26 czynnych 

synagog. 109 cmentarzy muzułmańskich oraz 57 niemuzułmańskich.  
 



 

Stambuł – Hagia Sophia 
   

 
 

  

Hagia Sophia – muzeum w Stambule. W 

przeszłości świątynia chrześcijańska, 

następnie meczet. Budynek uważany za 

najwspanialszy obiekt architektury i 

budownictwa całego pierwszego 

tysiąclecia naszej ery (VI w.) 

Będąc świątynią chrześcijańską, nosił nazwę 

Kościoła Mądrości Bożej (zwany czasem 

również Wielkim Kościołem). Była to najwyższa 

rangą świątynia w Cesarstwie Bizantyjskim, 

katedra patriarsza oraz miejsce modłów i koronacji 

cesarzy. W ciągu wieków niedościgniony wzór 

świątyni doskonałej i niemal symbol Kościoła 

bizantyjskiego 



Stambuł – Błękitny Meczet 

   
 

 

Błękitny Meczet (właściwie Meczet 

Sułtana Ahmeda) – zbudowany w latach 

1609-1616 z polecenia sułtana Ahmeda I  

w Stambule. Jest jednym z ostatnich, a 

zarazem najwspanialszych przykładów tzw. 

"klasycznego okresu" sztuki islamskiej w 

Turcji. 



 

Stambuł - Topcapi 
Topcapı Sarayı – pałac w centrum Stambułu, 
który był rezydencją sułtanów przez ponad 380 
lat, od 1453 roku. Budowę rozpoczęto za 
panowania sułtana Mehmeda II Zdobywcy w 
1453 roku, zaraz po zdobyciu Konstantynopola, a 
zakończono w 1465 roku. Ostatnim używającym 
pałacu sułtanem był Mahmud II(do 1839 roku). 
W pałacu Topkapı znajduje się harem, były to 
pomieszczenia mieszkalne sułtańskiej rodziny. Na 
czele haremu stała matka panującego sułtana. 
Zgodnie z prawem islamskim, sułtan mógł mieć 
cztery żony. Jeśli chodzi o konkubiny, islam 
zezwalał, aby mężczyzna miał ich tyle, ile może 
utrzymać. Harem składa się z kilkuset komnat, ale 
udostępnione do zwiedzania jest tylko 
kilkanaście..    

 
 



 

Stambuł – Wielki Bazar 
   

 
 

 
 
 
 

Wielki Bazar (lub Kryty Bazar) w Stambule był jednym z handlowych centrów 

świata. Bazar zajmuje powierzchnię 30 hektarów, ma 61 ulic z około 3500 

sklepikami, 22 bramy, restauracje i kawiarnie, dwa meczety i cztery fontanny. 

Sprzedaje się tu między innymi przyprawy, biżuterię, wyroby garncarskie oraz 

dywany. Kryty Bazar był w przeszłości również miejscem, gdzie zawierano 

transakcje bankowe i giełdowe. Do XIX w. odbywał się tutaj również handel 

niewolnikami. 



Ankara 
     Ankara – miasto w środkowej Turcji, będące jej stolicą od 1923 

roku.  Jest po Stambule drugim co do wielkości miastem Turcji, 
zamieszkuje je 3 848 440 mieszkańców. Meczet Kocatepe  
dominuje nad całym miastem. Meczet składa się z 
wielofunkcyjnego kompleksu, w którego skład wchodzi 
meczet, biblioteka oraz muzeum. Meczet Kocatepe 

     jest wstanie pomieścić 

     15 000 wiernych. 



Ankara - Anitkabir 
    Anıtkabir – mauzoleum Atatürka założyciela tureckiej 

Republiki. Atatürk, który nazwał się Ojcem Turków, otaczany 
jest niezwykłym kultem. Praktycznie w Turcji nie ma miasta, 
w którym nie byłoby jego pomnika lub ulicy jemu 
poświęconej. Mauzoleum zajmuje cale pilnie strzeżone 
przez wojsko wzgórze. W jego najwyżej części wnosi się 
budowla przytłaczająca swoim monumentalizmem. 

 

 



Izmir 
Dawniej Smyrna - miasto portowe w zachodniej Turcji 

nad Zatoką Izmirską, stolica prowincji Izmir. Trzecie 
miasto pod względem wielkości w Turcji - 2,3 mln 
mieszkańców, zespół miejski 2,7 mln.  

 



Riwiera turecka 
    Popularna nazwa regionu w południowo-zachodniej Turcji, 

ciągnącego się wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego i 
Morza Egejskiego od prowincji Antalya do prowincji Mugla. 
Region obfituje w szerokie, piaszczyste plaże, a także 
miejsca o znaczeniu historycznym i wysokich walorach 
przyrodniczych. Na Riwierze Tureckiej położonych jest kilka 
miast o dużym znaczeniu dla międzynarodowej turystyki. 



Kapadocja 
     Kapadocja – kraina historyczna w tureckiej Anatolii, znana przede 

wszystkim z charakterystycznych form tufowych, tworzących 
księżycowy krajobraz, oraz z domów i kościołów wykutych w 
tufowych skałach.  



Pamukkale 
     Słynie z wapiennych osadów powstałych na zboczu góry Cokelez. 

Wypływająca z gorących źródeł woda, bogata w związki wapnia i 
dwutlenek węgla, ochładzając się na powierzchni, wytrąca węglan 
wapnia, którego osady układają się w nacieki i stalaktyty. Na zboczu 
góry, wykorzystując nierówności terenu, powstają progi, półkoliste i 
eliptyczne baseny wody termalnej, ukształtowane w formie tarasów, 
oddzielone od siebie obłymi zaporami, po których spływa woda. 
Proces ten trwa nieprzerwanie od około 14 tysięcy lat. Twory te w 
czasach rzymskich nazywane zostały trawertynami. 



Konya 
    Konya – miasto w południowej Turcji, na Wyżynie 

Anatolijskiej, u północnego podnóża Taurusu, stolica 
prowincji Konya. Około 2 079 225 mieszkańców. Konya jest 
starym miastem rzymskim i bizantyńskim.  



Ararat 
   Góra Ararat - masyw wulkaniczny, leżący w samym sercu 

Wyżyny Armeńskiej między jeziorami Wan i Sewan, na 
terytorium Turcji, 32 km od granicy z Armenią i 16 km od 
granicy z Iranem. Masyw górski zajmuje powierzchnię ok. 
1000 km² i składa się z dwóch szczytów: Wielkiego – 5137 
m n.p.m. i Małego Araratu 3896 m n.p.m. Na obydwu 
wierzchołkach zalegają lodowce. 

 



Kuchnia turecka 
    Kuchnia turecka przez wielu uznawana jest za jedną z 

najsmaczniejszych kuchni świata. Zajmuje również wysoką 
pozycję jeśli chodzi o jej popularność, bo któż nie słyszał o 
tureckim kebabie czy o słodkiej chałwie? Bogactwo 
aromatów i składników jest ogromne 

 
 

 



Kebab 
     Kebab – potrawa kuchni orientalnej. Określenie obejmuje ponad 

dwadzieścia odmian tej potrawy. W Polsce słowo kebab oznacza 
zazwyczaj döner kebap (po turecku ‘obracające się pieczone mięso’), 
czyli danie kuchni tureckiej w postaci baraniny (może być to również 
mięso cielęce lub drobiowe, nigdy wieprzowe skrawanej z pionowego 
rożna z surówką i owczym serem w przaśnym chlebie, picie lub bułce 
z surówką warzywną oraz różnymi sosami – łagodnymi lub ostrymi. 



ICLI KOFTE 
    Icli Kofte, to małe, smażone kotleciki, jednak w zupełnie 

innej formie niż tej znanej w Polsce. Jest to mięso wołowe, 
jagnięce lub z wielbłąda wraz z cebulą i kaszą bulgur. Taką 
mieszanką wypełnia się wcześniej przyrządzone ciasto, 
tworząc małe, okrągłe pulpeciki. Całość smaży się w 
głębokim oleju. Czasami porównywane są do ,,kąsków” z 
kurczaka, ponieważ są równie delikatne a zarazem bez 
przesadnej ilości tłuszczu.  



CACIK 
   To odrobinę inna wersja greckiej potrawy tzatziki. W Turcji 

Cacik to zupa na bazie jogurtu, z dodatkiem zielonego 
ogórka, mięty i ostrej papryczki. Takie połączenie 
powoduje, że jest to delikatne i niesamowicie orzeźwiające 
danie, które świetnie komponuje się jako przystawka do 
ciężkiej i tłustej kuchni tureckiej. W przeciwieństwie do 
greckich tzatzików, Cacik może być podawany jako 
samodzielny posiłek. 



KADAYIF 
    Bardzo słodki bałkański deser, zwany również anielskim 

włosami, bazujący głównie na cukrze i karmelu. Tak samo 
jak baklawa, jest zrobiony z przekładanego warstwami, 
cienkiego jak listki papieru ciasta na przemian z masłem, 
które ma dodać przysmakowi delikatności. Różnica między 
nimi polega na tym, że kadayif łączy słodki smak syropu 
miodowego z kwaśnym, świeżo wyciskanym sokiem z 
cytryny. Dlatego też jest uważany za ,,lekki” deser. 



          BAKŁAWA (BAKLAWA, BAKLAVA) 
    Baklawa to słodka przekąska, uwielbiana przez miłośników 

kuchni tureckiej, bałkańskiej oraz ormiańskiej. Są to 
warstwy cienkiego jak listki ciasta, oddzielonego masłem. 
Nadziewana jest posiekanymi orzechami włoskimi i 
pistacjami oraz cynamonem. Całość oblana jest syropem 
miodowym. To obowiązkowy deser dla każdego wielbiciela 
słodkości!  



Chałwa 
     Jest mniej kaloryczna od czekolady. Powinni ją jeść chorzy po 

kuracjach wyniszczających ich organizm. Zawarta w chałwie witamina 
E zapobiega uszkodzeniom tkanek atakowanych przez wolne rodniki i 
znacznie wzmaga energię. To skarbnica witamin, cennych kwasów 
tłuszczowych, białka, przeciwutleniaczy. Chałwa zawiera jeszcze jedną 
cenną substancję - kwas linolowy, który skutecznie obniża poziom 
cholesterolu. Minimalizuje tym samym ryzyko występowania chorób 
sercowo - naczyniowych. Jest też bogatym – bogatszym niż mleko - 
źródłem protein i wapnia oraz magnezu.  
 



         Grzeczność i zwyczaje tureckie 

• Turcy znani są z gościnności i życzliwego traktowania 
przedstawicieli innych kultur. Generalnie są tolerancyjni i 
chętni do pomocy nawet przypadkowo spotkanym osobom. 
Gość jest dla Turków osobą niezwykle ważną – zwłaszcza w 
rodzinach tradycyjnych. Tradycyjny dom turecki ma 
wyodrębnione pokoje prywatne oraz część dla gości. Przed 
wejściem do domu należy zdjąć buty. Turcy chodzą po 
mieszkaniu w obuwiu domowym bądź boso (podłogi są zwykle 
wyłożone dywanami). Turcy witają się całując w oba policzki 
(zarówno kobiety, jak i mężczyźni). Można zaobserwować 
również muzułmańską tradycję witania osób starszych przez 
pocałowanie w rękę i przyłożenie jej sobie do czoła – jest to 
oznaka szacunku. 



Stroje ludowe 



Dziękuję za uwagę 
 
 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych 


