Fethiye
Fethiye to miasto położone
żone w południowej części
cz
Turcji, w prowincji Muğla
ğla, liczące około 60
tysięcy mieszkańców. Spędzaliś
ędzaliśmy tam wakacje w 2006 roku. Wylądowaliś
ądowaliśmy na pobliskim
lotnisku Dalaman. W tym małym mieście
mie
w południowo-zachodniej części
ęści Turcji w 2006 roku został oddany nowy międzynarodowy
ędzynarodowy port lotniczy, który obsługuje miliony turystów
przyjeżdżających
cych do pobliskich miast,
miast takich jak: Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz i Hisarönü.

Fethiye leży w pobliżu gór Taurus,, nad Morzem Śródziemnym. Znajduje się 12 kilometrów od Ölüdeniz.
Fethiye to bardzo stare miasto rozłożone
żone na południowym
brzegu szerokiej zatoki. W starożytności
ż
ści (VI – IV wiek
przed naszą erą) tereny te należały
żały do plemienia LicyjczyLicyjczy
ków (Likijczyków). W czasach starożytnej
żytnej Licji (Likii)
miejscowość istniejąca
ca w tym miejscu nazywała się
Telmessos. Po zdobyciu miasta przez
rzez plemiona tureckie
w XIII wieku aż do 1934 roku nosiło
siło nazwę
nazw Megri.
Obecna nazwa,, ustanowiona w 1934 roku, pochodzi od
imienia pilota Fethiego Beya − tureckiego pioniera lotlot
nictwa i narodowego bohatera. Przy nadmorskiej propro
menadzie stoi jego pomnik.
Fethi Bey urodził się w 1887 roku. W 1907 roku ukońuko
czył akademię marynarki wojennej i początkowo
pocz
służył
jako marynarz, jednak w 1911 roku został wysłany na
szkolenie lotnicze do Bristol Aircraft Factory w Wielkiej Brytanii.. Po szkoleniu wrócił do Turcji, gdzie zozo
stał awansowany do stopnia kapitana. Pierwszy okres po
powrocie spędził wykonującc loty pokazowe w Stambule. Po wybuchu II wojny bałkańskiej został skierowany
na front, gdzie wsławił się nocnymi
cnymi lotami, uważanymi
wówczas za niemożliwe
liwe do wykonania oraz innymi akcjami przeciw siłom przeciwnika.
Po zakończeniu wojny wziął
ął udział w propagandowym
locie samolotem Bleriot XI/B na trasie Stambuł−Konya
Stambuł
−Ulukısla− Adana−Homs-Damaszek−
−Alendria− Aleksandria, który rozpoczął się 8 lutego 1914 roku.
rok Lot zorganizowano w celu propagandowego ukazania siły tutu
reckiego lotnictwa wojskowego oraz w celu przewiezieprzewiezie

nia pierwszej w historii Turcji poczty lotniczej.
Fethi Bey zginął w trakcie tego lotu po tym, jak
jego samolot rozbił się 3 marca 1914 roku o
skały w pobliżu Jeziora Tyberiadzkiego. Drugi
samolot rozbił się pod Jaffą, a jego pilot także
zginął. Lot ukończyły nowe załogi. Fethi Bey
został pochowany w Damaszku. To na jego
cześć nazwano miasto, w którym odpoczywaliśmy.
Gospodarka w tym rejonie Turcji oparta jest o
turystykę, transport i handel. Fethiye jest też ośrodkiem wydobycia rud chromu.
Zamieszkaliśmy w niewielkim ale bardzo przytulnym hotelu na przedmieściach Fethiye, nazywanym Caliş. Na plażę było bardzo blisko a do
centrum miasta dojeżdżaliśmy, a właściwie dopływaliśmy tramwajami wodnymi regularnie pokonującymi zatokę, nad którą leży miasto. W rejonie portu i na całym nabrzeżu istnieje mnóstwo
restauracji, kawiarenek, sklepów i sklepików.
Wszystko głównie z myślą o turystach. Z obsługą
rozmawiać można w różnych językach, także po
rosyjsku. Co tydzień w Fethiye odbywa się też
wtorkowy targ pełen rozmaitości. Wspominam o
nim ponieważ spotkała nas wówczas niecodzienna przygoda. Kiedy krążyliśmy po bardzo rozległym targowisku niespodziewanie nadeszła gwałtowna i ulewna burza. Woda lejąca się z nieba
zrywała i zawalała plandeki przykrywające kramy, sprzedawcy w popłochu zbierali swoje towary a uliczkami i chodnikami płynęła rzeka.
Wykorzystując chwilową przerwę w deszczu
spróbowaliśmy dotrzeć do hotelu, to się jednak
nie do końca się udało. Ulewa wróciła z taką samą siłą jak poprzednio. Tuż przed hotelem brnąc
przez wodę płynącą całą szerokością ulicy straciłem sandały, które po prostu się rozkleiły i do hotelu dotarłem boso. Humorów nam to jednak nie
popsuło.
Choć większość zabytków uległa zniszczeniu w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w 1958 roku to
jednak w centrum miasta zachował się odkopany,
starożytny helleński teatr. W północnej części
miasta znajdują się niesamowite, wykute w stromej, górującej nad miastem ścianie tajemnicze licyjskie (likijskie) grobowce skalne, których powstanie datuje się na okres od VI do IV w. p.n.e.
Po raz pierwszy mieliśmy też okazję obejrzeć
muzułmański meczet, i to nie tylko z zewnątrz

ale również wewnątrz. Przed meczetem stoi osobna budowla, gdzie wierni przed wejściem
wej
do
świątyni obmywająą nogi.
Poza obejrzeniem pozostałości
pozostało rzymskiego teatru warto wjechać na wzgórze nad
miastem, gdzie dawniej był akropol a tete
raz stoi inna śświątynia
ątynia, skąd roztacza się
imponujący
cy widok na okolicę.
okolic
Miasto stanowi ponadto doskonałą
doskonał bazę
wypadową do równie ciekawych i malomalo
wniczych okolic. Panuje tu typowa śródziemnomorska atmosfera. Wokół
W
znajdują się ciche zatoczki z kryształową
kryształow wodą
w kolorze turkusu, urocze wysepki i popo
rośnięte
te piniami wzgórza. Wszystko to
stwarza wspaniałe
spaniałe warunki do wypowypo
czynku.
W okolicy jest dużo ciekawych miejsc
miej do
zwiedzania, m.in. wymarłe „miasto duchów” Kayaköy (Karmylassos),
(Karmylassos) położone
około 6 km od Fethiye. Jest to miejscowość,, w której na trzech pagórkach znajznaj
duje się mnóstwo całkowicie opuszczoopuszczo
nych kamiennych domów.
domów To miasto, a
właściwie wioskę dawniej zamieszkiwali
zamieszk
Grecy, którzy musieli opuścić ją w 1923
-24 roku, po wojnie turecko-greckiej.
turecko
Później domy te nie zostały już
ju zasiedlone, gdyż miasto uznano za przeklęte.
przekl
Region Fethiye-Ölüdeniz
Ölüdeniz należy do najwspanialszych odcinków Wybrzeża
Wybrze
Egejskiego. Poszarpana linia brzegowa
tworzy wiele zatok i zacisznych lagun.
Przyciągają uwagęę większe
wię
i mniejsze
wysepki i półwyspy. W tle ciągną
ci
się
górskie pasma: Boncuk Dağları
Da
na północy i masywy Baba Dağı
Dağ i Ak Dağları
na wschodzie.. W zachodniej części
cz
regionu przepływa rzeka Dalaman Çayı,
Çay
której delta tworzy bagnisty obszar.
W odległości zaledwie ok. 12 km na południe od Fethiye leży
ży inna znana miejscowość
miejscowo
turystyczna – Ölüdeniz..
Ölüdeniz to miasteczko turystyczne,
turystyczne którego główne atrakcje to m.in. : jedna z
najpiękniejszych plażż w całej Turcji, znazna
na jako Niebieska Laguna,
Laguna góra Babadağ
oraz miejski deptak.
Miasteczko Oludeniz (dosł. martwe morze)
jest niemal zupełnie osłonię
łonięte i niewidoczne

od strony Morza Śródziemnego. Dopiero
gdy zjeżdża się ze wzgórz otwiera się piękna panorama: w oddali morze, na pierwszym planie otoczona lasem spokojna laguna, a w centrum długa piaszczysta plaża.
Jest to urocze miejsce otoczone wysokimi
górami.
Dla turystów przebywających w Fethiye
lub w Marmaris organizuje się rejsy wycieczkowymi statkami dowożącymi turystów, którzy chcą popływać w wodach laguny lub poplażować na brzegu.
Nieco dalej, na północny-zachoód od Fethiye leży portowe miasto i kurort Marmaris. Jest to miejscowość, odwiedzana
głównie przez Rosjan i Brytyjczyków.
W okresie letnim brukowane uliczki
starówki przepełnione są turystami.
Niestety, przez Marmaris tylko przejechaliśmy, nie mieliśmy więc okazji obejrzeć miejscowych zabytków i innych
tamtejszych atrakcji. Przejechaliśmy
tylko do portu, z którego codziennie
odpływają promy na znajdującą się w
niewielkiej odległości grecką wyspę Rodos. Oczywiście skorzystaliśmy z tej okazji. Przed
wypłynięciem trzeba było przejść odprawę paszportową – opuszczaliśmy przecież Turcję i
udawaliśmy się na terytorium Unii Europejskiej. W drodze powrotnej podobna odprawa
paszportowa miała miejsce w mieście Rodos, skąd wracaliśmy do portu w Marmaris. W tym
pięknym naturalnym porcie w 1798 roku admirał Nelson przygotowywał swoją flotę do ataku na
Francuzów pod Abukirem.
Będąc w Turcji na każdym kroku można spotkać zdjęcia, portrety, popiersia i pomniki największego, już współczesnego bohatera i przywódcy tureckiego, czyli Kemala Ataturka. W Fethiye jest
podobnie: choć lokalnym bohaterem miasta jest Fethi Bej to swój pomnik musi mieć oczywiście
także Atatürk.

Jest to postać tak niezwykła,, że trzeba o nim powiedzieć
powiedzie choć kilka słów. Kemal Atatürk,
Atatürk do
1934 roku znany jako Mustafa Kemal Pasza (Mustafa Kemal Paşa), urodził
odził się w 1881 roku
w Salonikach a zmarł 10 listopada 1938 r. w Stambule. Był politykiem,
iem, dowódcą
dowódc wojskowym
i pierwszym prezydentem Turcji.
Uczestniczył
czestniczył w „rewolucji młodoturków”, brał udział w wojnie turecko-włoskiej
włoskiej i w wojnach
bałkańskich. Podczas pierwszej wojny światowej był dowódcą dywizji, a w roku 1916 roku
uzyskał stopień generała i tytuł paszy.
paszy Wyróżnił się skuteczną obronąą półwyspu Gallipoli
przed inwazją wojsk angielsko-australijsko-nowozelandzko-francuskich.
angielsko
francuskich. W 1921 roku uzyskał stopień marszałka. W latach 1921-1922 doprowadził do wyparcia z Turcji wojsk greckogrecko
brytyjskich. Był przywódcą
przywódc ruchu narodowego, który w 1922 roku
obalają sułtanat zakończył epokę Imperium osmańskiego.
obalając
osmań
Sułtan
uciekł w brytyjskiej łodzi. Sułtanat został zniesiony 1 listopada 1922
roku. W następnym
nast
roku Kemal Pasza przekształcił Turcję
Turcj w republikę Po odparciu agresji armii greckiej doprowadził do rewizji na
blikę.
rzecz Turcji postanowień
postanowie międzynarodowych
dzynarodowych traktatów. 3 marca
1924 roku
r
oficjalnie został zniesiony Kalifat.
Po proklamowaniu republiki przeniósł stolicę
stolicę kraju ze Stambułu do
centralnie położonej
poło
Ankary. W 1923 roku został wybrany na pierwpierw
szego prezydenta Turcji, którym pozostał aż
aż do śmierci w 1938 roku, wprowadzając
wprowadzaj autorytarne rządy ale teżż doprowadzając
doprowadzaj do modernizacj oraz europeizacji kraju.
dernizacji
Był inicjatorem i realizatorem reform modernizujących
modernizuj
modernizują
państwo,
między
dzy innymi zniósł tytuły feudalne, wielożeństwo,
wielo stwo, wprowadził kalendarz gregoriański,
gregoria
alfabet łaciński,
ski, powszechne nauczanie, zainicjował rozwój przemysłu. W polityce zagranicznej
utrzymywał dobre stosunki z sąsiadami.
sąsiadami. W 1934 roku parlament nadał mu nazwisko Atatürk,
co oznacza „Ojciec Turków”. Nazwiska Atatürk nie wolno było nosićć żadnemu innemu
Turkowi.
Wśród
ród przeprowadzonych przez niego reform prawpraw
nych i społecznych na uwagęę zasługuje
zasługuj też wprowadzenie systemu metrycznego, wprowadzenie nowonowo
czesnego, świeckiego
wieckiego systemu orzecznictwa zamiast
prawa religijnego, oczyszczenie języka
ęzyka tureckiego ze
słów pochodzenia arabskiego i wprowadzenie nazwisk
obywateli w miejsce pseudonimów i osobistych tytutytu
łów.
Znacznie ograniczył ingerencję islamu w politykę państwa wprowadzającc kodeks karny. Za jego rządów
rz
wprowadzono obowiązkowe
zkowe nauczanie kobiet, a także
tak
ustawy gwarantujące im równość
ść społeczną
społeczn i polityczną, promowano też zachodni styl ubierania się.
si
W latach 1930-35 przeprowadził pięcioletni
pię
plan gospodarczy,, którego celem była modernizacja
moderni
kraju i
uniezależnienie
nienie gospodarcze. Mustafa Kemal Pasza
zmarł 10 listopada 1938 roku w Białym Pałacu w
Stambule. Uroczystości
ci pogrzebowe trwały kilka dni.
Latem 2006 roku trafiliśmy
śmy do Turcji po raz pierwszy. Wracającc do domu wiedzieliśmy,
wiedzieli
że na
pewno jeszcze tam wrócimy.

