
Bodrum i Turgutreis 

 

W 2012 roku wróciliśmy do Turcji. Ściśle mówiąc do Turcji Egejskiej i to do najbardziej eks-
kluzywnego kurortu tej części kraju, czyli do Bodrum – białego miasta leżącego na półwyspie 
o tej samej nazwie w prowincji Muğla. Zamieszkaliśmy w hotelu „Golden Beach” leżącym 
już poza miastem Bodrum; bliżej z niego było do sąsiedniego miasteczka Turgutreis.    

 
 
 



Miasteczko Turgutreis położone jest 
sta Bodrum (około 60 minut jazdy samochodem 
Airport, położonego 35 km od centrum Bodrum). Turgutreis j
stem na półwyspie. Rozciąga się
rzyw. Dzięki temu jest ośrodkiem handlu na zachodnim brzegu półwy
dukty z okolicznych wsi. Sobotni r

i dalszych okolic ale też wielu turystów. Poza ow
leźć piękne podróbki najrozmaitszych 
się jest obowiązkiem.   
Starsza część miejscowości położ
rozlokowała się nad morzem, przy piaszczystej pla
miejscowością turystyczną, na nabrze
wych, restauracji, barów, sklepów
scem wypoczynku, oferującym turystom 
W Turgutreis jest też duża przysta
Marmaris i Fethiye. Z przystani
płynąć promem na Kos (podróż

żone jest na Półwyspie Bodrum w odległości ok
około 60 minut jazdy samochodem z międzynarodowego lotniska 
onego 35 km od centrum Bodrum). Turgutreis jest drugim co do wielko

ąga się w dolinie porośniętej sadami, znanej z uprawy owoców i 
środkiem handlu na zachodnim brzegu półwyspu. Zwo
. Sobotni rynek przyciąga nie tylko wielu kupujących z bli

ż wielu turystów. Poza owocami warzywami na rynku mo
najrozmaitszych wyrobów wszystkich światowych marek. 

ści położona jest w głębi lądu, natomiast typowo turystyczna cz
 nad morzem, przy piaszczystej plaży. W miasteczku, które stało si

, na nabrzeżu mieści się mnóstwo hoteli, domów wypoczynko
lepów i sklepików. Miasto jest coraz bardziej popularnym miej

ącym turystom 5 kilometrów czystych piaszczystych pla
przystań, z której można odbyć rejsy do Datça, Didim

ni, bardzo rozbudowanej przed kilku laty, moż
(podróż trwa 45 minut).  

około 20 km od mia-
lotniska Milas-Bodrum 

est drugim co do wielkości mia-
znanej z uprawy owoców i wa-

Zwożone są tu pro-
ących z bliższych  

ocami warzywami na rynku można też zna-
wych marek. Targowanie 

st typowo turystyczna część 
W miasteczku, które stało się typową 

hoteli, domów wypoczynko-
popularnym miej-

piaszczystych plaż.  
Didim, Kuşadasi, 

ej przed kilku laty, można również po-



Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, ozdobiona 
stromymi górami, ciągnącymi się równolegle 
wybrzeża. W pobliżu Turgutreis rozsianych jest 
niedużych tureckich wysp oraz greckie wyspy Kos i 
Kálimnos. Wybrzeże i morze wokół wyspy usiane 
jest licznymi wrakami, co też jest swego rodzaju 
atrakcją. 
 

Podobnie jak miasto Fethiye, które otrzymało naz
wę od imienia słynnego tureckiego lotnika, tak
miejscowość nosząca dzisiaj nazwę
wcześniej nazywała się zupełnie inaczej. Była to 
wieś Karatoprak (lub Karabag). Dopiero w
roku została przemianowana na cze
admirała Turgut Reisa, który urodził si
taj w 1485 roku. Admirał Turgut Reis
Europejczykom jako Dragut, człowiek 
prowadził szereg wypraw na wybrze
Francji, Włoch i Afryki Północnej
w oblężeniu Malty przez Osmanów. 
Kilka kilometrów od centrum miasta, w parku 
Sabanci, na nabrzeżu stoi piękny pomnik po
ny temu człowiekowi. Była to tak barwna posta
że warto poznać jego losy. 
 
Urodził się w 1485 roku niedaleko
egejskim wybrzeżu Azji Mniejsze
stał pojmany i wzięty do niewoli przez korsarzy 
zmuszony do przejścia na islam.
swymi umiejętnościami władania włóczni
zwrócił uwagę jednego z dowódców
niego przyjęty do tureckiej armii. 
gut stał się żeglarzem i znakomicie wy
artylerzystą. Przeniesiony do Egiptu
uczestniczył w osmańskim podboju
śmierci swego pana i dowódcy Turgut udał si
Aleksandrii gdzie rozpoczął karierę
we flocie otomańskiego admirała 
razu stał się ulubieńcem słynnego
du znakomitych sukcesów w artyleryjski
statków wroga. Turgut szybko opanowa
jętności żeglarskie, dzięki czemu został 
potem także właścicielem brygantyny
szego okrętu. Uzbroił okręt w naj
istniały w tamtym czasie i zaczął 
łać we wschodniej części Morza Ś
kontrolując szlaki żeglugowe pomię
Morzem Egejskim oraz wyspy należą
ki Weneckiej.  
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W 1520 roku dołączył do floty Hajraddina Barbarossy, admirała wojsk Imperium Osmańskie-
go, tureckiego kapera, najsłynniejszego pirata, jaki kiedykolwiek grasował na Morzu Śród-

ziemnym. Barbarossa stał się jego opie-
kunem i najlepszym przyjacielem. Turgut 
wkrótce został awansowany do stopnia 
porucznika i otrzymał dowództwo 12 ga-
liotów (okrętów żaglowo-wiosłowych) 
używanych przez piratów berberyjskich 
działających w interesie Turcji przeciwko 
Republice Weneckiej. Galiot miał 2 ma-
szty i około 16 par wioseł oraz od dwóch 
do dziesięciu dział małego kalibru. 
Załoga galiota liczyła od 50 do 150 ludzi. 
W 1526 roku Turgut Reis zdobył twier-
dzę Capo Passero na Sycylii. W latach 
1526 i 1533 wylądował kilka razy w por-

tach Królestwa Sycylii i Królestwa Neapolu przechwytując statki, które pływały między Hisz-
panią a Włochami. W 1538 roku 53 letni Turgut towarzyszył Barbarossie w jego walkach z 
Andrea Dorią, dowódcą floty hiszpańskiej i weneckiej na Morzu Adriatyckim. Najechał 
Candię (Heraklion) na Krecie oraz kilka innych weneckich posiadłości na Morzu Egejskim. 

We wrześniu 1538 roku Turgut Reis, mając do dyspozycji 20 galer i 10 galiotów, dowodził 
skrzydłem osmańskiej floty, która w bitwie w pobliżu Prevezy pokonała flotę Świętej Ligii 
pod wodzą Andrea Dorii. Turgut Reis zdobył papieską galerę biorąc całą załogę jako więź-
niów. W 1539 roku dowodząc 36 galerami i galiotami zdobył nawet na krótko Castelnuovo. 

Jeszcze w 1539 roku wylądował na Korfu a później znów 
na Krecie, gdzie walczył z flotą i kawalerią wenecką. 
Kiedy otomański admirał Sinan Pasza (Sinan Reis), dotych-
czasowy gubernator Dżerby, został mianowany przez Sulej-
mana Wspaniałego naczelnym dowódcą floty Morza Czer-
wonego, Turgut Reis został gubernatorem Dżerby.  

Na początku 1540 roku Turgut Reis obrabował też kilka 
statków Republiki Genui u wybrzeży Santa Margherita 
Ligure. W kwietniu 1540 roku dowodząc dwiema galerami 
i 13 galiotami, wylądował na Gozo (wyspie leżącej zaled-
wie 5 km od Malty) i opanował wyspę. Później wylądował 
na Pantellerii (wyspie położonej około 100 km na połud-
niowy zachód od Sycylii), po czym najechał wybrzeża Sy-
cylii i Hiszpanii. Dysponując siłą 25 okrętów zadał Hiszpa-
nom tyle szkód, że Karol V nakazał aby Andrea Doria ru-

szył za nim w pościg oddając mu do dyspozycji 81 galer. Turgut Reis wymknął się pościgowi, 
popłynął na Morze Tyrreńskie i zbombardował południowe porty Korsyki, po czym schronił 
się na pobliskiej wyspie Capraia, która była ostoją piratów. Później popłynął z powrotem na 
Korsykę i zawinął całą swoją flotą do portu Girolata na zachodnim brzegu wyspy. Tym razem 
dał się zaskoczyć będąc zajętym naprawą swoich statków. Turcy zostali zaatakowani przez 
połączone siły chrześcijan. Turgut Reis został pojmany i zmuszony do pracy jako galernik na 
statku Giannettino Dorii (siostrzeńca Andrea Dorii) przez prawie cztery lata, po czym prze-
wieziono go do więzienia w Genui. Barbarossa zaoferował Genueńczykom okup za jego u-
wolnienie, ale oferta została odrzucona. W 1544 roku, kiedy Barbarossa wracał z Francji (wy-
słany tam przez sułtana Sulejmana do pomocy królowi Franciszkowi I w wojnie przeciwko 



Hiszpanii), jego flota (210 statków) pojawiła się przed Genuą i rozpoczęła oblężenie miasta. 
W ten sposób Barbarossa zmusił Genueńczyków do negocjacji w sprawie uwolnienia Turgut 
Reisa. Andrea Doria zaprosił Barbarossę do pałacu w Fassolo. Tam dwaj admirałowie osiąg-
nęli porozumienie: w zamian za 3.500 złotych dukatów Turgut Reis odzyskał wolność. 

Barbarossa oddał Turgutowi do dyspozycji swój okręt flagowy i kilka innych statków, dzięki 
czemu jeszcze w tym samym roku Turgut Reis wylądował w Bonifacio na Korsyce i zdobył 
miasto, pokonując Genueńczyków, których darzył szczególnym zainteresowaniem. Później 

ponownie zaatakował wyspę Gozo i 
przechwycił kilka maltańskich statków, 
które przewoziły cenny ładunek z Sy-
cylii. W czerwcu 1545 roku dokonał 
napadu na wybrzeża Sycylii i kilka por-
tów na Morzu Tyrreńskim. Następnie 
zniszczył wyspę Capraia i wylądował 
na włoskiej Riwierze. Operując w zato-
ce La Spezia zdobył Rapallo, Pegli i 
Levanto, gnębiąc Genueńczyków. 
W 1546 roku zdobył miejscowości 
Mahdia, Sfax, Sousse i Al Munastir 
w Tunezji, poczym z bazy w Mahdii 
wielokrotnie atakował joannitów na 
Malcie.  

W następnym roku jego żołnierze znów najechali wybrzeża Ligurii i Riwiery, a następnie po-
nownie oblegli wyspę Gozo. 
W czerwcu 1546 cesarz Karol V mianował Andrea Dorię admirałem i polecił zmusić Turgut 
Reisa do odstąpienia raz na zawsze od Malty. Do starcia dwóch admirałów nie doszło, gdyż 
Turgut Reis schronił się we francuskim Tulonie, pozostając tam przez kilka miesięcy i pozwa-
lając swym ludziom odpocząć w bezpiecznym porcie.  

Po śmierci Barbarossy, w lipcu 1546 roku, Turgut zastąpił 
go na stanowisku najwyższego dowódcy osmańskich sił 
morskich w regionie Morza Śródziemnego. W lipcu 1547 
roku, wykorzystując kłopoty Królestwa Neapolu, zajętego 
wewnętrznym buntem i nie mogącego w tej sytuacji inter-
weniować na morzu, po raz kolejny zaatakował Maltę, dys-
ponując siłą 23 galer i galiotów. 62-letni Turgut Reis ze 
swymi wojskami wylądował na południu wyspy. Po złupie-
niu okolicy odpłynął w kierunku Sycylii, przechwytując po 
drodze okręt syna księcia Vincenzo Cicala. Później popły-
nął na Wyspy Liparyjskie, gdzie na wyspie Salina zdobył 
maltański statek handlowy z cennym ładunkiem. Stamtąd 
skierował się do Apulii, zaatakował miasto Salve a lądując 
w Kalabrii zmusił miejscową ludność do ucieczki w góry.  

W 1548 roku został przez Sulejmana Wspaniałego mianowany Beylerbejem (gubernatorem) 
Algierii. W stoczni na Dżerbie Turgut Reis nakazał budowę potężnej galery o czterech rzę-
dach wioseł, którą wykorzystał w czasie ataku na Castellammare di Stabia nad Zatoką Neapo-
litańską. Kilka dni później zdobył hiszpańską jednostkę załadowaną żołnierzami i złotem oraz 
maltań-ską jednostkę z ładunkiem 70.000 złotych dukatów, które Joannici zebrali w kościo-
łach  Francji w celu wzmocnienia sił obronnych Trypolisu, który był wtedy pod kontrolą 
Malty, od dawna będącej solą w oku Imperium Osmańskiego.  
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W czerwcu 1550 roku, w czasie gdy Turgut Reis 
w pobliżu Genui, Andrea Doria i rycerze

W tym czasie Turgut Reis, po napaści na Rapallo 
, po czym wrócił na Morze Tyrreńskie. Tam, przed powrotem 

o ataku na Mahdię i Tunis. Zebrał siły złożone z 4500 
 odpowiednikiem europejskiego rycerstwa) i pomaszerował na 

y opór. Nie udało mu się i wrócił z wojskiem do D
om hiszpańsko-sycylijsko-maltańskim.  

Turgut musiał w tym czasie zająć się
statków na plażach wyspy Dżerba.
czas flota jego największego wrog
pojawiła się w pobliżu wyspy i zablokował

ł w kierunku Ligurii, zaatakował 
wylądował w Portofi-
w kierunku Neapolu.  

dla Imperium Otomańskiego 
W maju 1550 roku napadł na 

ródziemne w tamtym czasie słusznie mogło być nazywane 

Turgut Reis operował 
e maltańscy zaata-

Rapallo po raz trzeci na-
, przed powrotem na 
z 4500 żołnierzy i 60 

i pomaszerował na 
do Dżerby. Mahdia 

ąć się naprawą swych 
żerba. I właśnie wów-

ga, Andrei Dorii, 
i zablokowała wejście 



do laguny. Wydawało się, że w końcu Turgut Reis znalazł się w pułapce bez wyjścia. Ale i w 
tej, na pozór beznadziejnej sytuacji stary admirał wykazał się niezwykłym sprytem. Polecił 
wszystkie statki przeciągnąć drogą lądową przez naprędce wykopane kanały na drugą stronę 
wyspy, wcześniej mocno natłuszczając ich poszycie. Po tej operacji wraz z całą flotą popłynął 
wprost do Konstantynopola, po drodze zdobywając jeszcze dwie galery, genueńską i sycylij-
ską, które płynęły do Dżerby aby tam wspomóc flotę Dorii.  

Po przybyciu do Konstantynopola 
Turgut Reis, uhonorowany przez 
sułtana Sulejmana, zorganizował 
flotę złożoną z 112 galer i dwóch 
galeasów z 12000 janczarami. 
Galeasy były wyższe i większe 
ale wolniejsze niż zwykłe galery. 
Miały do 32 wioseł, przy każdym 
wiośle pracowało do 5 mężczyzn. 
Zwykle miały trzy maszty.  
W 1551 roku znowu wypłynął ze 
Stambułu na czele nowej floty 
wraz z osmańskim admirałem 
Sinan Paszą w kierunku Adria-
tyku gdzie zbombardowali porty 
weneckie. W maju 1551 roku 

wylądowali na Sycylii i ostrzelali wschodnie wybrzeże wyspy mszcząc się za udział Sycylii w 
inwazji i zniszczeniu Mahdii i za masakrę mieszkańców dokonaną przez wojska hiszpańsko-
sycylijsko-maltańskie. Potem próbowali uchwycić przyczółki na Malcie, oblegając tamtejsze 
bastiony ale bez sukcesu. Zamiast tego, skierowali atak na sąsiednią wyspę Gozo, gdzie po 
kilkudniowym bombardowaniu cytadeli jej gubernator poddał twierdzę. Korsarze złupili mia-
sto i wzięli do niewoli praktycznie całą populację Gozo (około 5000 osób)i odpłynęli w stronę 
Libii, gdzie odstawili jeńców. 
W sierpniu 1551 roku Turgut Reis zaatakował i zdobył Trypolis, który od 1530 roku był w 
posiadaniu  joannitów. Gaspare de Villers, dowódca fortu, został schwytany wraz z innymi 
rycerzami hiszpańskimi i francuskimi. Po interwencji francuskiego ambasadora w Konstan-
tynopolu francuscy rycerze zostali zwolnieni. Turgut przejął kontrolę nad tym obszarem, a 
sułtan Sulejman w uznaniu jego zasług, przyznał mu zarówno Trypolis, jak i otoczenie mia-
sta, wraz z tytułem sandżakbeja (wojewody). 

Rozszerzył swoje terytorium, zdobywając 
cały region Misraty aż do Zuwara Dżerba 
na zachodzie oraz wchodząc daleko w głąb 
lądu.  
W 1552 roku sułtan Sulejman mianował 
Turgut Reisa wodzem naczelnym osmań-
skiej floty, którą wysłał do Włoch (na pod-
stawie traktatu zawartego z królem Francji 
Henrykiem II). Turgut Reis najpierw wylą-
dował na Sycylii, a po opanowaniu wyspy i 
zamku Pantelleria, zajął Taorminę i zablo-
kował porty nad Zatoką Policastro. Później 

przed wpłynięciem do Zatoki Neapolitańskiej czekał na spotkanie z innym oddziałem osmań-
skiej floty i z flotą francuską. Kiedy ich francuski sojusznik nie pojawił się, flota turecka po-
płynęła do Lazio i zbombardowała porty należące do Państwa Kościelnego i Królestwa Nea-



polu. Następnie obaj, Turgut Reis i Sinan Pasza
skiej, gdzie zdobyli Massa Lubrense
nui z siłą 40 galer i skierował się
Turgur Reis pokonał hiszpańsko
nym zwycięstwie, Sulejman mianowa

nął na łupieżcze wyprawy. Wylą
transportujący amunicję i broń
swojego terytorium. W kolejnym roku wybrał si

łogi, że rycerze przygotowują 
wzmocnił obronę miasta. Odparł te
cych z ramienia króla Hiszpanii Filipa II
Turgut Reisa pokonała flotę Świę
W czerwcu 1561 roku Turgut wyl
dem maltańskich galer, których załogi pó
pniu tego roku przeprowadził obl
oblegał Oran, będący pod kontrol
pańskiej prowincji Granada i wzi

Turgut Reis i Sinan Pasza, popłynęli z powrotem do Zatoki Neapolita
Massa Lubrense i Sorrento. W odpowiedzi Andrea Doria wypłyn

 40 galer i skierował się w stronę Neapolu. W 1552 roku, w bezpoś
ńsko-włoską flotę Andrea Dorii w bitwie pod Ponza

man mianował Turguta Beylerbejem (gubernatorem
ziemnego. 

W kolejnym roku dalej nękał Kalabri
Sardynię. Popłynął na Korsykę
i Bastię w imieniu Francji, sojusznik
Osmańskiego (za co Francja zapłacił
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 aktywna: między 



innymi lądowała w Maladze, potem w kwietniu 1563 roku wspierała oblężenie Oranu i bom-
bardowała twierdzę Mers-el-Kebir, a we wrześniu ponownie popłynęła do Neapolu zdobywa-
jąc po drodze sześć hiszpańskich statków w pobliżu wyspy Capri. Stamtąd Turgut popłynął 
do Ligurii, na Sardynię, potem na Morze Adriatyckie, ląądował na wybrzeżu Apulii i Abruz-
zo. Jak widać z tych suchych wyliczeń Pasza Trypolisu i Beylerbej Morza Śródziemnego kon-
trolował większość wybrzeży tego akwenu. Chociaż był wyjątek – była nim wciąż niepokona-
na Malta.  

Kiedy w 1565 roku sułtan Sulejman nakazał wreszcie wielkie oblężenie Malty, Turgut Reis 
dołączył do Piyal Paszy i siły osmańskie liczące 1600 mężczyzn oraz 15 statków, wylądowa-

ły na wyspie w miejscu nazywanym 
"Dragut punkt". Tam spotkali się z 
dowódcą tureckich sił lądowych, 
które oblegały już Fort St. Elmo. 
Fort St. Elmo kontrolował wejście 
do zatoki Grand Harbour i wydawał 
się słabszy od innych fortów. W cią-
gu 24 godzin Turcy oddali 6000 ar-
matnich wystrzałów. Starali się od-
ciąć Fort St. Elmo od znacznie po-
tężniejszego Fortu St. Angelo (który 
był główną siedzibą Kawalerów 
Maltańskich, rycerzy-joannitów), 
leżącego po drugiej stronie zatoki 
Grand Harbour.  

W czasie oblężenia, w dniu 17 czer-
wca 1565 roku, Turgut został trafio-
ny odłamkami kuli armatniej. Rany 
okazały się nie do uleczenia i 80-let-
ni dowódca, admirał, kaper, bej Al-
gieru, bejlerbej basenu Morza Śród-
ziemnego i Pasza Trypolisu, zmarł 
23 czerwca 1565 roku.  
Turcy Malty nie zdobyli.  
Ciało Turgut Reisa zostało zabrane 
do Trypolisu i tam pochowane. 
Turgut Reis nadal cieszy się wielką 
sławą i szacunkiem w Turcji, czego 
dowodem jest choćby miasto, w któ-
rym wypoczywaliśmy. 

 

Rozpisałem się o działalności najsłynniejszego XVI wiecznego admirała żeglującego po ca-
łym Morzu Śródziemnym a to dlatego, że zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich moich zna-
jomych była to dotąd postać zupełnie nieznana.     
Miejscowość Turgutreis leży w odległości zaledwie około 20 kilometrów od miasta Bodrum – 
stolicy tego regionu, miasta o fantastycznej, bardzo bogatej historii i perły Turcji Egejskiej. 
Aby trafiającym tu turystom zaostrzyć apetyt na zwiedzanie tego naprawdę pięknego miasta 
przewodnicy zwykle najpierw wiozą ich na wzgórze wiatraków, cypel wysunięty w morze, 
skąd roztacza się niesamowity widok na dwie zatoki: Bodrum (Gökova) i Gümbet.   
 



Bodrum, białe miasto, liczące około 37 tysi
cią wypoczynkową, słynącą z 
klasy światowej. Każdego roku Bodrum
 

niało miastu pewną autonomię
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 autonomię. W latach 377-353 p.n.e. władcą Karii, zależ
rzeniósł stolicę swego państwa z Mylasy do Halikarnasu. 
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cześć. Tak powstało pierwsze mauzoleum, jeden z siedmiu cudów antycznego świata. 
Grobowiec Mauzolosa – Mauzoleum – słynął z piękna i stał się wzorcem dla innych budowli 
tego typu. Budowla miała prostokątną podstawę  o wymiarach 30 na 40 m oraz 45 m wysoko-
ści. Część posągów z grobowca, dzieła Skopasa, Leocharesa, Bryaksisa i Timoteosa, można 
dziś podziwiać w British Museum. Z Halikarnasu pochodzili słynni antyczni historycy Hero-
dot i Dionizjusz.  

W 334 roku p.n.e. Aleksander Macedoński zdobył bronione przez Persów miasto, które uległo 
wówczas zniszczeniu. Nigdy już nie podniosło się z upadku. W czasach rzymskich Halikarnas 
został odbudowany, ale istniał już tylko jako prowincjonalne miasteczko i jako takie znalazł 
się też w granicach Bizancjum.  

W 1402 roku Halikarnas i okolice opanowali Joannici z Rodos, czyli późniejsi Kawalerowie 
Maltańscy, którzy rozpoczęli wówczas budowę fortecy – zamku św. Piotra (Petrum). Nazwę 
miasta zmieniono na Petronium, stąd wzięła się turecka nazwa Bodrum. Mauzoleum prze-
trwało do początków XVI wieku n.e., kiedy to posłużyło budującym fortecę joannitom jako 
źródło materiałów budowlanych.   

Zamek Bodrum (Bodrum Kalesi), zbudowany został jako zamek świętego Piotra przez Zakon 
Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy. Ale po kolejnych 120 latach, po zdobyciu w 1522 
roku zamku św. Piotra przez Sulejmana Wspaniałego, dawne Halikarnas, Petronium a w koń-
cu Bodrum znalazło się i pozostało w granicach państwa  osmańskiego.  



Dziś jest to słynna miejscowość wypoczynkowa z pięknym portem jachtowym. Tuż obok na 
terenie rozległego Zamku  znajduje się Muzeum Archeologii podwodnej.  

Z terenu wzgórza zamkowego roztacza się piękny widok na miasto i port. Miasto jest bardzo 
ruchliwe i żywe, pełno w nim młodych ludzi. Poza portem, zamkiem św. Piotra i starym mia-
stem, atrakcjami miasta są bazary, ratusz, pomnik Kemala Atatürka, plaża Halk, dyskoteka 
Halikarnas oraz delfinarium.  

 
 


