
ตุรกี : ดินแดนสองทวีป 

เม่ือพูดถึงตุรกี    คนที่ไปมักคดิถึงคําวาเอเชียไมเนอร    หรือยูเรเซีย  ดินแดนสองทวีปยืนฝง 
ยุโรปมองเห็นฝงเอเชีย    ซ่ึงคั่นดวยชองแคบ  Bosphorus  ลักษณะแบบนี้มีไมกี่แหงในโลก  บางคน 
คิดถึงสัญลักษณของศาสนาอิสลาม  คือดาวกับเดือน  ซ่ึงเปนสัญลักษณของอาณาจกัรออตโตมาน 
ภายหลังกลายเปนสัญลักษณของศาสนาอิสลาม  บางคนคดิถึงพรมตุรกี  คิดถึงรานน้ําชาแหงแรก 
ของโลก    ในกรุงคอนสแตนติโนเปล  ยุคอาณาจักร  Byzantine  หรือโรมันตะวันออก  ปจจุบัน 
เรียกวาอิสตันบูล  บางคนคิดถึงระบําหนาทอง (Belly  dance)  ซ่ึงเปนการแสดงที่เปนเอกลักษณอีก 
อยางหนึ่งของตุรกี  มีนอยคนที่คดิถึงกรุงทรอย    จากเรื่องสงครามกรุงทรอย    ของโฮเมอร  กวีตา 
บอด    ผูเขียนมหากาพยโอดิเสย  และอิลเลียด    มหากาพยนี้เปนหลักฐานสําคัญในการศกึษาศาสนา 
โบราณดวย    คนสวนใหญเขาใจวากรุงทรอยอยูในประเทศกรีซ  แทจริงกรุงทรอยอยูในตุรกี  การ 
เดินทางไปทองเที่ยวตุรกี      เมืองที่มีคนนิยมไปมีมากมายหลายเมือง  เพราะตุรกีมีความปลอดภัย 
มากกวายุโรป  (ในยุโรปมีพวกมจิฉาชีพกลุมที่เรียกวา ยิปซี  พวกนี้มือจะอุมประคองเด็กขางสะเอว 
ชอบเขาประชิดตัวนักทองเที่ยวดวยการ Pick pocket หรือลวงกระเปา   เพราะเดก็ที่อุมนั้นเขามโีครง 
เหล็กเกี่ยวที่สะเอวกับลําตวัเด็ก    เม่ือสบโอกาสเขาจะปลอยมือจากเด็กแลวโจรกรรม)  ตุรกีเปน 
แหลงรวมอารยธรรม    เพราะดานทิศตะวันออกและทิศใตอยูติดกับประเทศอิหรานและประเทศอิรกั 
อันเปนแหลงอารยธรรมแหงแรกของโลก    คืออารยธรรมบนที่ราบลุมน้ําเมโสโปเตเมีย    ดานทิศ 
ตะวันตกตดิกับประเทศกรีซ    จึงรับเอาอารยธรรมของกรีกและโรมันเขามาดวย  ตุรกีเคยเปน 
เมืองขึ้นของกรีซ  โรมัน  และเปอรเซียร (อิหราน)  เนื่องจากทานคามาล เปนคนที่ Flexible ทําให 
ตุรกใีนปจจุบันเปนประเทศมุสลิมที่อยูในกลุมที่เรียกวา  Moderate  คือเปนมุสลิมแบบกลาง  ๆ  ตาง 
ไปจากประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหราน   อิรกั   อัฟกานสิถาน  วัฒนธรรมบางอยางจึงสอดรับกับ 
ยุโรป    เชน    ไมดื่มเหลาแตดื่มไวน  หรือดื่มเบียร      ไมกินเนื้อหมูแตเล้ียงหมูสงขายตลาดยุโรป 
นอกจากนี้แลวศพของทานคามาล    ยังถูกนํามาตั้งไวที่พระราชวังโดลมาบาเช  เพ่ือใหประชาชน 
เคารพศพเปนครั้งสุดทาย  นานถึง  7  วันเต็ม    ตางจากประเพณีการจัดงานศพของมุสลิมโดยทั่วไป 
ตองฝงภายใน  24  ชั่วโมง  (เพื่อลดความเศราสลดของญาติมิตร  และลดการแพรเช้ืออันอาจเกดิจาก 
การเนาของศพ)  การไปเที่ยวเมืองตรุกีเหมือนการไปชมแหมมแขก    เพราะคนตรุกีหลายคนหนาตา 
เหมือนฝรั่งหรือชาวตะวันตกแตผมดําและตาสีดําเหมือนชาวเอเชีย  นอกจากนี้แลวตุรกยีังคนพบ 
ซากโครงกระดกูของมนุษยโบราณ    ซ่ึงมีอายุมากกวามนษุยปกกิ่ง    และยังเปนดนิแดนตนกําเนิด 
ของดอกทิวลิป    แตตุรกีไมไดใหความสําคญักับทิวลิป  จึงไมมีการบริหารจัดการที่ดี  ปจจุบัน 
คนนิยมเดนิทางไปดูทวิลิปที่เคอเคนฮ็อป  ในประเทศเนเธอรแลนด    ซ่ึงเปนตลาดทิวลิปของโลก
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สําหรับโปรแกรมทัวรที่สายการบินเตอรกิช  แอรไลน  นําเสนอ    คือ  บินไปลงที่เมืองอิสตันบูล 
แลวขึ้นเครื่องบินตอไปยังเมืองอิสเมียร  นั่งรถแวะพกัและเท่ียวเมืองตาง  ๆ  คูซาดาซึ    ปามุคคาเล 
คอนยา  คัปปาโดเกีย   และไคเซรี่     แลวขึ้นเครื่องบินกลับอิสตันบูล     เพ่ือเท่ียวอีกสองวันกอนบิน 
กลับประเทศไทย 

เม่ือเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอิสตันบูล  ซ่ึงเปนอดีตเมืองหลวงของตุรกี  (ปจจุบนัได 
ยายไปอยูที่กรุงอังการา)  ขึน้เครื่องบินภายในประเทศเพื่อเดินทางตอไปยังเมืองเซลจุค  (Selcuk) 
ถึงเซลจุครถทัศนาจรมารับ    รถทัศนาจรทีน่ี่เขาดึงแผนที่ประเทศตุรกีลงมาปดหนาทีวีเหมือนกับ 
ประเทศจีน  ออกเดินทางไปชมบานของพระแมมาเรีย (House  of  vergin  Mary)  เช่ือกันวาเปนที่ 
สุดทายที่พระแมมาเรียมาอาศัยอยูและส้ินพระชนมในบานหลังนี้      บานหลังนี้เปนบานหลังเล็ก  ๆ 
สมเด็จพระสันตะปาปาเคยเสดจ็มาเยือนสถานที่แหงนี้ถึงสามพระองค  รวมทั้งองคปจจุบัน 
(เบนิดิกซ  ที่ 16) ดวย  บานของพระแมมาเรียท่ีนี่เกิดจากพยาบาลชาวเยอรมันไดนิมติวาไดมาเขาเฝา 
พระแมมาเรีย  จึงเดนิทางคนหาตามเสนทางประวตัิศาสตรและพบสถานที่แหงนี้  หนาบานพระแม 
มาเรีย มีกอกน้ํา  3 กอก    ซ่ึงตอมาจากแหลงน้ําพุธรรมชาตสิามสาย  ใหคนดื่มและอธิษฐานขอใหมี 
โชคลาภ      ขอใหมีสุขภาพดี    และขอใหมีบุตร    แตไมทราบวากอกไหนอธิษฐานขออะไร    ไมมี 
คําอธิบาย  นักทองเที่ยวบางคนดื่ม  บางคนไมกลาดื่ม  เอามาลางหนา   พรมศีรษะ  ตอมาเดนิทาง 
ไปชมซากโบสถของนักบุญเซนต จอหน (Basilic of St. John)  สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดิน 
เผยแผพระศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือตุรกีปจจุบนั  เซลจุคเปนเมืองที่สรางหลังจากสราง 
เมืองเอฟฟซุส  สมัยกอนชาวกรกีสรางเมืองใหม    หากเมืองที่สรางนี้ลมสลาย    จะสรางเมืองชั้นที่ 
สอง    และขยับเปนเมืองชั้นที่สาม  เมืองเอฟฟซุส  (City  of  Ephesus)  เปนเมืองโบราณที่มีการ 
บํารุงรักษาไวอยางดีที่สุดเมืองหนึ่ง  สรางโดยชนเผากลุมหนึ่งชื่อ Amazon  กอนคริสตกาลไมถึง 
ศตวรรษ  เอฟฟซุส  เคยเปนที่อยูของชาวโยนก  (Ionia)  จากกรีก  ซ่ึงอพยพมาปกหลักสราง 
เมืองขึ้นที่นี่เม่ือประมาณ  1,000  ปกอนคริสตกาล  นอกจากนี้แลวยังเปนบานเกิดของผูเขียนนิทาน 
อีสปดวย  ตอมาเมืองเอฟฟซุสถูกรุกรานโดยพวกเปอรเชีย    และกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช 
เม่ือโรมันเขาครอบครองไดสถาปนาเอฟฟซุสเปนเมืองหลวงตางจังหวดัของโรมนั  เม่ือเดินบนถนน 
หินออนผานใจกลางเมืองเกา      ระยะทางเดนิประมาณสองกิโลเมตร    สองขางทางเต็มไปดวยซาก 
ส่ิงกอสรางเมื่อสมัย  2,000  ปท่ีแลว    ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา  30,000 
คน   ซ่ึงยังสามารถใชงานไดถึงปจจุบนั  เชน  คอนเสิรตของอูริโอ  อิงเกลเซียส  โรงละครกลางแจง 
ไมแตกตางจากโรงละครหลายแหงในประเทศกรีซ    ที่ไปยืนตรงสวนไหนของโรงละคร    จะไดยิน 
เสียงชัดเจน    เพราะสมัยกอนไมมีเครื่องขยายเสียง    กลาวกันวา  เสียงที่เปลงออกไปจะเปนแบบ
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Acoustic ไมเกิดการสะทอน (Echo)  Acoustic หมายถึง ลักษณะการปองกันเสียงสะทอน  เสียงที่ 
ไดยินจะถกูดูดหายโดยใชดิน บริเวณที่นัง่เปนที่ Absorb เสียง  สําหรับวิหารอะเทมิสอันยิ่งใหญ 

เมืองเอฟฟซุส (City of Ephesus) 

เทพีไนกี้ (Nike) ในเมื่อเอฟฟซุส  เปนที่มาของเสื้อผาและเครื่องกีฬายี่หอไนกี้

http://www.stoa.org/gallery/album17/P9140180?full=1
http://www.stoa.org/gallery/album17/P9140174?full=1
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ปจจุบันเหลือเพียงเสาตนเดียว  มีเทพเมโดซา  คลายกับโลโกของเส้ือผายี่หอ  Versace  มีเทพี  Nike 
สรางดวยหินแกะสลักเชนเดียวกัน  เปนรูปหญิงสาวมือซายถือชอมะกอกสําหรับสวมศีรษะ  มือขวา 
ถือมัดขาว    มีปกตามความเชื่อของชาวตะวนัตก  ชื่อเปนภาษาโรมนัวา  Victory  แปลวา  ชัยชนะ 
(นัยวา เส้ือผายี่หอ Nike ไดความคิดเรื่องการสราง Logo ไปจากที่นีค่ือมีลักษณะคลายตัวว)ี  ชมหอง 
อาบน้ําแบบโรมันโบราณ  (Roman  bath)  ซ่ึงยังคงเหลือรองรอยของหองอบไอน้ําใหเห็นถึงทุกวันนี้ 
ชมหองสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวอยางดี  หองสมุดที่นี่กลาวกนัวาใหญเปนที่สอง 
รองจากหอสมุดอเล็กซานเดรียในประเทศอียีปต   แตหอสมุดอเล็กซานเดรียในอียิปต   ปจจุบันสราง 
ใหญมาก      ตัวอาคารเขียนภาษาโบราณเปนจุดเดนมองเห็นไดในระยะไกลพอสมควร  เพราะถูก 
ออกแบบใหเปนที่สะดุดตา  ทุกส่ิงทุกอยางในเมืองเอฟฟซุสลวนเปนศิลปะเฮเลนนิสติคที่มีความ 
ออนหวานและฝมือประณีต  และเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติทําใหเมืองเอฟฟซุสเดิมอยู 
ติดกับทะเล  ปจจุบันหางจากทะเลประมาณ 8 กโิลเมตร    และตั้งอยูในเมืองอิสเมียร (Izmir)  ดาน 
การคาขายถือวา Izmir  คือเสนทางจากยุโรปมาเอเชีย  ที่นีอ่ากาศหนาวแตรังสียวูีแรงมาก  การเดิน 
เท่ียวในเมืองเอฟฟซุสทําใหคิดถึง  Acropolis  ของประเทศกรีซ  (Acropolis  หมายถึงที่พํานักอัน 
ถาวร)  แตที่นี่เปนรองจากกรีซ  ค่ําไปพักคางคืนที่โรงแรมไพน เบย   เปนโรงแรมริมฝงทะเลอีเจียน 
ในชวง High  season  มีเรือ Yatch ของนักทองเที่ยวมากมายมาจอดและมาตากอากาศกันทีน่ี่ 

เชาวันรุงขึน้เดินทางไปยังปามคุคาเล  (Pamukkale)  ซ่ึงอยูในเมือง  Denizli  กอนถึงจะมี 
หมูบานเล็ก  ๆ  เขาเอาขวดไวบนหลังคา    มัคคุเทศกเลาวา  บานที่มีขวดน้ําบนหลังคาคือบานที่มีลูก 
สาว  ใครจะมาเจรจาหรือขอลูกสาว ตองแสดงฝมือกอน   คือยิงขวดน้ําทิ้งกอน  ปามุคคาเลเปนเมือง 
ที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรกัหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรกี    กอนที่ 
จะไหลลงสูหนาผา   ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรกอใหเกิดทัศนียภาพเปนน้ําตกสีขาวเปนชั้น ๆ 
หลายชั้น    มีลักษณะคลายกับฝาหอยแครงที่หงายขึ้น    เม่ือแคลเซียมแข็งตัวทําใหเกดิเปนแกงหนิสี 
ขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว    มคีวามงดงามมาก  คําวา  Pamukkale  เปนภาษาตุรกีแปลวา 
ปราสาทปุยฝาย (Cotton  castle) หรืออาจจะเรียกวา Cotton field มองจากระยะไกลเห็นเปนภูเขาปก 
คลุมดวยฝาย  ชาวโรมันเชื่อวา   น้ําพุรอนนี้สามารถรักษาโรคได     จึงไดสรางเมืองฮีเยราโพลิสล 
อมรอบ  เมืองฮีเยราโพลิส (Hierapolis) หมายถึง Acient city  หรือ  Holy city  ปจจุบันเมืองฮีเยราโพ 
ลิส  ยังคงมีสถานที่สําคัญ  ๆ  หลงเหลืออยู      เชน      โรงละครแอมฟเธียรเตอร    ซ่ึงสรางในสมัย 
จักรพรรดิเฮเดรยีนในคริสตศตวรรษที่ 2  ชมวิหารอะพอลโล    ชมนีโครโปลิส (The city of dead) 
หรือสุสานแบบโรมันโบราณ  ทางเขามกีารสรางประตูแบบโดมินิเซียน  มีหอคอยบอกเวลา
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สําหรับการเดินเลนหรือเดินลงไปอาบน้ําแรที่มคุคาเล      ส่ิงที่ตองระวังคือการล่ืนลม    การเดินควร 
เดินอยางระมัดระวัง      พยายามใชเทาจกิหรือกดลงบนพืน้ที่หยาบ  ๆ  สีขาว      หากย่ําลงบนพืน้สี 
น้ําตาลหรือสีขุน ๆ อาจจะทําใหล่ืนลมและบาดเจ็บได   เพราะเปนตะไครน้ํา    ที่นี่เขาไมมีปายเตือน 

Pamukkale  หรือ ปราสาทปุยฝาย (Cotton  castle) 

อาบน้ําแรที่ Pamukkale

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Pamuk04.jpg
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เสร็จแลวพักคางคืนที่โรงแรม Richmon  ซ่ึงมีบริการสปา  และอาบน้ําแรอุณหภูมิประมาณ 40 องศา 
เซลเซียส  ที่นี่ใหบรกิารฟรีแกลูกคา   มีคําเตือนวา  ผูท่ีเปนโรคหัวใจ แชประมาณ 15-20 นาที    การ 
ลงไปในสระ  ตองคอย ๆ หยอนตวัลงไป   หากลงไปแบบกระโจนลงไปท้ังตัวอาจจะทําใหหนามืด 
จากการเปล่ียนแปลงของแรงดันโลหิต  (Blood    pressure)  อยางฉับพลัน  ปกติคนตุรกีอาบน้ํารอน 
เพราะอยูในเขตหนาว   จะสังเกตเห็นวา  บานเกือบทุกหลังติด Solar cell  เพ่ืออุนน้ําสําหรับอาบ 

เชาวันที่สามเดินทางสูเมืองคอนยา  (Konya)  ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค 
ในชวงป  ค.ศ.  1071-  1308  รวมทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีสําคัญของภูมภิาคแถบนี้    ชมทัศนียภาพที่ 
สวยงามสองขางทางสูเมืองคัปปาโดเกีย  (Cappadocia)  แวะพักรถระหวางทางชิม  Yogurt.  Yogurt 
ที่นี่แปลกวาที่ตาง ๆ คือเหลวแตเหมือนตังเม   คือตักใสจานแลวคว่ําจานลง Yogurt จะไมหลนหรือ 
ไหลลง  เพราะขนและเหนียวมาก  ผูขายเขาตกัใสจานใหพรอมราดน้ําผึ้งและโรยเกล็ดฝนที่สกัดแลว 
เพ่ือเพ่ิมรสชาติ  นั่งรถผานทะเลสาบน้ําเค็ม    น้ําเค็มจัด  ไมมีปลา    ใกลกับทะเลสาบมีโรงงานผลิต 
เกลือสินเธาว  ผานที่ราบมากมายทีค่นยังไมจับจอง  คนทีจ่ับจองตองทําการเกษตรปลูกพวกธัญพืช 
ประเทศตุรกีมีพืน้ที่ปลูกธัญพืชมากมายและสงขายตลาดยุโรป      ชาวยุโรปนิยมกนิธัญพืชกับนมสด 
เรียกวา  Cerial  แตบานเรา  เรียก  Flake  แปลวาชิ้นเล็ก  ๆ  เปนอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีอยางหนึ่ง 
สําหรับอาหารเท่ียงที่นี่มีความแปลกเขาบรกิารปลาคนละหนึ่งตัว  เปนปลา  Trout  สีน้ําตาล  (ปลา 
Trout มีสองชนิด  คือ  Brown Trout  และ  Rainbow  Trout  เปนปลาน้ําจืดที่มีขนาดตวัคอนขาง 
ใหญ) มีสลัดเปนเครื่องเคียง  ตามดวย Pide (เขาอานวา พีดา) ลักษณะคลายโรตีแตแตงหนาดวยครมี 
กลาวกนัวา  Marco Polo ชาวเมืองเวนิส   ประเทศอิตาลี  เอาตัวอยาง Pide ไปพัฒนาจนเปน Pizza 
ของอิตาลีในปจจุบัน    เรื่องนี้เหมือนกับสมัย Marco  Polo เดินทางไปแสวงหาเครื่องเทศ  ไดเอา 
ตัวอยางเสนหมี่จากเมืองจีนไปพัฒนาจนเปนมกักะโรนี   บายแวะชมพิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana 
museum)  หรือสํานักลมวน      เริ่มกอตั้งในป  ค.ศ.  1231  โดยเมฟลานา  เจลาเลดดิน    ซ่ึงเชื่อวาเปน 
ผูวิเศษของมุสลิม    เปนผูชักชวนคนทีน่ับถือศาสนาคริสตใหเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม    โดยมี 
ความสัมพันธที่ดีระหวางกนั  กลาวกันวา  ทานเมฟลานาเปนผูมีจิตวิทยาสูง    ทานเปนผูคนพบการ 
เตนรําแบบลมวน  สวมชุดสีขาวทอนบนลักษณะเปนเส้ือแขนยาว ทอนลางเปนกะโปรง ศีรษะสวม 
หมวก  เปนการเตนรําของผูชาย  มีรูปปนลักษณะนี้ขายทัว่แหลงทองเที่ยวใหญ ๆ ในตุรกี  ลักษณะ 
หมุนตัว มือขวาหงายขึ้นทองฟาเพื่อรับพรจากพระอัลเลาะฮ    มือซายชี้ต่ําลงและหงายเพื่อใหพรจาก 
พระอัลเลาะฮสูผูชม      การเตนลักษณะนี้เปนการรวบรวมสมาธิใหนิ่งวิธีหนึ่ง  ภายในพิพิธภณัฑ 
เมฟลานามีลักษณะเหมือนมัสยิด  เปนรูปโดมแทนทองฟาหรือสวรรค  มตีะเกียงหอยมากมาย 
เพราะสมัยกอนไมมีไฟฟา  มีโลงศพของบิดาทานเมฟลานา       ทานเมฟลานา  และทานอ่ืน ๆ  อีก 
หลายทาน  (ปกติมุสลิมจะฝงศพลงในดินลึก  2-2.5  เมตร    เพ่ือปองการการขดุคุยจากสัตว    และ
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ปองกันกล่ิน)  มีเครื่องดนตรี   เส้ือผาและประคําของ ทานเมฟลานา   กลางหองที่เปน High light มี 
กลองปดมิดชิด  ภายนอกยังครอบดวยตูกระจก  ชาวมุสลิมไปจูบที่ขอบตูดวยความเคารพ  เพราะ 
ภายในกลองบรรจุเคราของทานนะบีมุฮัมหมัด    ศาสดาของศาสนาอิสลาม  ที่ฝาผนังเปนพรมแสดง 
ภาพกาบาฮ  (สถานที่ปฐมเทศนาของทานนบีมุฮัมหมัด  )  ปจจุบันเปนที่แสวงบุญหรือสถานที่ 
สําหรับประกอบพิธีฮัจย    ปกติมุสลิมคนใดมีฐานะที่สามารถเดินทางไปแสวงบุญไดจะตองเดินทาง 
ไปท่ีนี่อยางนอยสักครั้งหนึ่งในชีวิต หินดําหรือกาบาฮนี้  คนที่กลับมาจากพิธีฮัจยเขาจะมคีําวาหะยี 
นําหนาชื่อ (สําหรับผูชาย)  และฮายะ (สําหรับผูหญิง)  มีเรื่องเลาวา  เดิมมีอยูกอนแลว  วันหนึ่งหิน 
ตกลงมาจากที่ตั้ง  มีคนนั่งกนั  6-7  คน  (6-7  เผา)  ตางเถียงกันวาใครจะเปนคนยกขึน้ไปวางที่เดมิ 
พอดีทานนะบีมุฮัมหมัด  ผานมา  ทานไดถอดผาโพกศีรษะออกแลวยกหินวางบนผาใหกลุมคน 
ดังกลาวชวยกนัยกไปวางที่เดิม    นับเปนมหาอุบายท่ีชาญฉลาดในการสอนคน  ตามประวตัิเลาวา 
บิดาทานเมฟลานา  เปนชาวอัฟกานิสถาน    ไดอพยพมาอยูตุรกีเพราะประเทศอัฟกานิสถานถูก 
รุกรานโดยเจงกีสขาน     ทานเปนครูสอนศาสนา    จึงไดมาเปดโรงเรียนสอนศาสนาที่ตุรกี   สอนได 
ไมนานทานเสียชีวิต    ทานเมฟลานาเปนผูสืบทอด  ตอมามีสหายมุสลิมชาวเปอรเซียมารวมงาน 
หลังจากเพ่ือนรวมงานหายตัวไปทานเมฟลานาไดแตงตําราสอนศาสนา    ปรากฏวาตําราดังกลาว 
ยังคงสามารถใชมาถึงยุคปจจุบัน (พ.ศ.  2552)  สําหรับศาสนาอิสลามมีนิกายใหญ ๆ  2 นกิาย   คือ 
ชีอะหซ่ึงเครงครัดศาสนาจนถูกเรียกวาสุดโตง (Ceiling)  และนิกายซุนหนี่ คอนขางสมัยใหม  กอน 
ถึงเมืองคัปปาโดเกีย แวะชมคาราวานสไลน (Karavan  sayline)  ที่พักแรมของชาวเติรกสมัยออตโต 
มาน  เปนอาคารขนาดใหญ    มีที่พักดานซายและดานขวาเพื่อแยกที่พักใหกับฝายหญิงและฝายชาย 
ดานในเปนที่พักสัตว  คืออูฐ  หรือมา  แตในฤดูหนาว  อากาศหนาวจัด ทั้งผูหญิงและผูชายไปนอน 
ที่เดียวกับสัตวเพื่อรับไออุนจากสัตว  สุลตานไมเก็บคาที่พักสําหรับกองคาราวานสินคา    แตเก็บคา 
ผานทางตามปริมาณและมูลคาของสินคา  หางไปอีกหนึ่งรอยกิโลเมตรเศษจะมีอีก      เขาจะแวะ 
เพ่ือใหท้ังคนและสัตวไดพกั   การเดินทางตามเสนทางสายไหมใชเวลาเปนป    เพราะการคมนาคม 
ไมสะดวก  เสร็จจากคาราวานสไลนเดินทางไปพกัคางคนืที่เมืองเนฟเชียร (Nevshier) 

เชาวันที่ส่ีระหวางเดินทางไปเมืองคปัปาโดเกยี  แวะชมโรงงานเครื่องหนังของตุรกี  ชม 
เมืองคัปปาโดเกีย บางครั้งถูกเรียกวา Land of fairy chimney  เพราะหินหลายกอนมีลักษณะเหมือน 
ปลองไฟ  ชาวตะวันตกถือวาเปนแดนมหัศจรรย หรือ Wonder land หรือ Pinnacle คือยอดภูเขาซ่ึง 
เปนสุดยอดแหงความมีชื่อเสียง  กลาวกนัวาความมหัศจรรยของที่นี่ไมแตกตางจาก Yellow  stone 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เมืองคัปปาโดเกียไดรับการประกาศจากยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลก 
นักทองเที่ยวไดชืน่ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันนาอัศจรรย  ซ่ึงเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมา 
ปกคลุมพื้นที่      เม่ือเวลาผานไปธรรมชาติไดกอใหเกดิการแปรสภาพเปนหุบเขารองเล็ก      เนินเขา
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กรวยหนิ  เปนรูปคลายดอกเห็ด  และเสารูปทรงตาง ๆ งดงามมาก  สภาพที่เห็นเหมือนกับรองรอย 
ของน้ําทวมโลกตามพระคัมภีรไบเบิล (เกา) ทีก่ลาวถึงเรื่องน้ําทวมโลกสมัยโนอาห  และฝรั่งไดพบ 

เมืองคปัปาโดเกีย  (Cappadocia) 

เมืองคปัปาโดเกีย   เมื่อมองจากมุมสงูหรือขณะรถแลนลงจากภูเขา 

ซากเรือซ่ึงเชื่อวาเปนเรือโนอาบนภูเขาอารัต  นักวิชาการปจจุบัน  หลายคนคดิวา  ยอดเขาอารารัตใน 
ตุรกี  เปนสถานที่ ที่นาจะพบเรือโนอาห  เพราะอารารัตคอืยอดเขา ที่สูงที่สุดในตุรกี ดังนั้นขณะน้ํา

http://www.pbase.com/dosseman/goreme
http://www.pbase.com/andrys/capp3
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ลด  ภูเขาลูกแรก  ที่จะโผลเหนือน้ํา  ตองเปนภูเขา  Ararat  ที่มีหิมะปกคลุมตลอดป  สําหรับคนที่ 
ตองการชมภาพจากที่สูง    เขามีบรกิารเสริม คือใหขึ้น Hot  air  balloon คิดคาบริการคนละ 200 US 
Dollars  มีรถบริการมารับถึงโรงแรมตอนตีหาครึ่ง  Balloon  มีหลายขนาดตั้งแตขนาดเล็กจนขนาด 
ใหญ  กระเชาละ 25-30 คน  ลอยอยูกลางอากาศประมาณ 50 นาที  กัปตันจะขับ Balloon  ลงมาและ 
มอบ  Certification  ใหกับผูใชบริการทุกคน  (เหมือนกับการนั่ง  Helicopter  ในประเทศเนปาล    บิน 
ขึ้นไปชมยอดเขา Everest  ดวยวิธีการบนิรอบ ๆ)  และแจกแชมเปญใหรวมกนัฉลองดวย     ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับลมฟาอากาศ    หากทัศนวิสัยไมเหมาะสมเขาจะนํากลับโรงแรม    และคืนเงนิเต็มราคา 
เพราะกัปตันเกรงวา ตอนขับลงจอดจะเกิด Wind shear อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได  หลังจากนั้นชม 
นครใตดนิ (Underground  city   of   Derinkuyu  or Kaymakli)  ซ่ึงเปนที่หลบซอนจากการรกุราน 
ของขาศึก    มีระบบระบายอากาศ    และสภาพวิถีชีวิตที่พรอมสรรพ  มีโบสถ    หรือที่สวดมนต 
ภาวนา   มีโตะบูชา  มีหองบมไวน    เพ่ือผลิตไวนไวดื่มและใชประกอบในพิธีศีลมหาสนิทของชาว 
คริสต  มีหองครวั     หองสังเกตการณ   หากฝายตรงขามบุกเขามาจะกล้ิงหินกลมเหมือนเหรียญจนี 
โบราณ   คือกลางหินมีชองส่ีเหล่ียม สําหรับไวยิง (ธนู) ขาศึก และหองอ่ืน ๆ นครใตดินลึกเปนชัน้ 
รวม  8  ชั้น      มรีะบบระบายอากาศอยางดี    ทกุฤดูมีอุณหภูมิเฉลี่ยท่ี  17  องศาเซลเซียส    นับวาเขา 
สามารถสรางไดอยางมหัศจรรย 

ตอนบายเดินทางไปเมืองเกอเรเม (Goreme)  ชมพิพิธภณัฑกลางแจง  ซ่ึงเปนศนูยกลางของ 
ศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซ่ึงเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการเผยแผพระศาสนา   ดวยการขุด 
เปนถ้ําจํานวนมากเพ่ือสรางโบสถ  และปองกันการรุกรานจากชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับ 
ศาสนาคริสต  แตละถํ้ามีภาพวาด Fresco คือวาดขณะปนูเปยกแลวลงสี   สามารถรักษาสภาพมานับ 
พันปเพราะจิตรกรสมัยนัน้เขาเอาไขนกพิราบเคลือบไว  ชมโรงงานทอพรม  พรมของตุรกีเขาทอ 
แบบ 2 ปม (Knot)  เขากลาววาแข็งแรงกวาพรมเปอรเซีย   วิทยากรของโรงงานอธิบายใหฟงวา  การ 
ทอพรมมีวัสดุ 3 อยาง  ประกอบดวย  ฝาย   ไหม   และขนสัตว   พรมบางชนดิทอดวยฝายผสมกับ 
เสนไหมเพื่อความสวยงาม  เขาพาชมกระบวนการผลิตเสนไหม ซ่ึงไมแตกตางจากของประเทศไทย 
มากนกั   เขาบอกวา ไหมสีขาว  มีอยูใน 5 ประเทศ  คือ  ญีปุ่น  จีน  บราซิล  กรีซ  และตุรกี  พรมที่ 
เขาเอามานําเสนอมีมากมายหลายแบบ    หลายขนาด  ตั้งแตขนาดเล็กไวรอง  Mouse  สําหรับ 
คอมพิวเตอร      ขนาดใสกรอดติดฝาผนัง  ขนาดปูพืน้สําหรับทําละหมาด  (นะมาซ    หรือนมัสการ 
พระเจาของมุสลิม)  จนขนาดปูพื้นหองใหญ ๆ แตละแบบลวนสวยงาม  บางผืนราคาหลายแสนบาท 
โรงงานแหงนี้ไดรับเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล  เพ่ือการอนรุกัษศิลปวฒันธรรม  และชวยเหลือคนใน 
ชนบทท่ีทอพรมแลวนํามาสงขายใหกับโรงงาน พรมบางผืนจึงมีช้ินเดียวในโลก เพราะเขาออกแบบ 
เสร็จทอเพียงผืนเดียว      หลังจากนั้นออกเดินทางตอไปแตมีเวลาเหลือจึงแวะชมรานขาย  Turquoise
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คือหินสีฟา  หรือสีเขียว  หรือสีฟาปนเขียว  มีหลายแหงในโลก   ตั้งแตสหรัฐอเมริกา  ลาตินอเมรกิา 
ยุโรป  บานเรานิยมจากแหลงธิเบต  หรือเนปาล  เพราะอยูใกลประเทศไทย  ราคา Turquoise 

พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม (Goreme) 

ภาพภายในถ้ํา Snake church  ที่เกอเรเม 

ขึ้นอยูกับคุณภาพและความสวยงาม      เม่ือมีคนนยิมมาก  ก็มีคนโกงเกิดขึน้คือนํา Turquoise ที่ไม 
สวยไปขัดมันแลวยอมสีดูสวยงามมาก รานขาย Turquoise จึงแนะนําวาหากจะซื้อ Turquoise ตองดู
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ทั้งสองดาน    เชน  เอามาทําหัวแหวน    ตองเลือกวงที่เปดดานลางใหเห็นผิว Turquoise  อีกดานหนึ่ง 
หากตางจากดานบนมาก  นั่นคือผานการยอม  และที่นี่ขาย  Turquoise  ในรูปของสัญลักษณพุทธ 
ศาสนาตันตระยานดวย จะเห็นเขาขายเปนเครื่องประดับศลิปะธิเบตมีมนตราประดับดวย Turquoise 
อานวา  โอม มณี ปทเมหุง    จนไมแนใจวา Turquoise แตละชิ้นมาจาก แหลงใดบาง  หลังจากนั้น 
เดินทางตอไปยังสนามบินเมืองไคเซรี่(Kayseri)  เพ่ือกลับกรุงอิสตันบูล  กอนขึน้เครื่องบินหิมะตก 
มาก   เนื่องจากสนามบนิตางจังหวัดเปนสนามบินทีไ่มใหญมากนกั  การขึ้นเครื่องบินไมสามารถเขา 
ทางปลองที่เขาตอจากอาคารเขากับตวัเครื่อง     ตองเดินไปขึ้นบันไดเพื่อขึ้นเครื่องบนิ     สถานการณ 
ในวนันั้นหิมะตกหนกัผูโดยสารตองวิ่งฝาหิมะไปขึ้นเครื่องบิน  แตนับเปนโชคดีสําหรับคนที่ไมเคย 
สัมผัสหิมะ 

เชาวันที่หา  เขาชมพระราชวังโดลมาบาเช  (Dolmabahce    palace)  คาํวา  โดลมาบาเช 
หมายถึงสวนที่ถูกลืม    เนื่องจากพระราชวังแหงนี้ตั้งตระหงานอยูริมชองแคบบอสฟอรัส  ซ่ึงเกิดจาก 
การถมทะเล    ดานขางของพระราชวังจึงเลียบฝงทะเลยาว  284  เมตร    จึงเปนสถานที่อีกแหงหนึ่งที่ 
ชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของชองแคบบอสฟอรัส  โดลมาบาเชเปนพระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึง 
ความเจริญอยางสูงสุดทั้งดานวัฒนธรรมและวัตถุของจกัรวรรดิออตโตมัน  ซ่ึงไดแผขยายอํานาจ 
ออกไปอยางกวางขวาง  มีศักยภาพทางการทหารทั้งกองทัพบกและกองทัพเรืออันเปนที่ครัน่คราม 
ไปท่ัวทุกทวีป  ตั้งแตตอนเหนือทวีปอัฟรกิา   ตอนใตของอิตาลี  และดานยุโรปตะวนัออกจรดกรุง 
เวียนนา      พระราชวังแหงนี้สรางโดยสุลตานอับดุล    เมอซิท  (คําวา  สุลตานหมายถึงกษัตรยิ  หรือ 
ประมุขของรัฐ  หรือประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม)  เริ่มสรางในป  ค.ศ.  1842  ใชเวลากอสราง 
ทั้งส้ิน  12 ป  ดวยเหตุที่สุลตานเปนผูคล่ังไคลยุโรปอยางสุดโตง      ไมวาจะเปนศิลปะ      วัฒนธรรม 
การดํารงชวีิต      ตลอดจนการทหาร    ลวนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งส้ิน      รวมทั้งพระราชวังแหงนี้ 
ดวย   พระราชวังออกแบบโดยบัลฮัน  สถาปนิกคูใจชาวอาเมเนี่ยน  เปนศิลปะผสมผสานของยุโรป 
และตะวันออก      ตกแตงอยางสวยงาม      ไมคํานึงถึงความส้ินเปลืองใด  ๆ  ทั้งส้ิน      ภายนอก 
ประกอบดวยสวนไมดอกรายลอม      อีกดานหนึ่งอยูเหนืออาวเล็ก  ๆ  ของชองแคบบอสฟอรัส 
ภายในประกอบดวยหองหับตาง ๆ  มากมายรวม 285 หอง  รวมทั้งฮาเร็ม (Harem)  Harem มาจาก 
คําวา  Haram  ในภาษาอารบกิ    แปลวาตองหาม  หมายถึงหามผูชายเขาไป    เปนที่อยูของผูหญิง 
จํานวนมาก  ไมตางอะไรกับพระราชวังตองหามของจีน  และวังสุลตานของมาเลเซีย  อยางไรก็ตาม 
พระราชวังก็มิไดมีผูชายไดเพียงคนเดียว    ในความเปนจริงฮาเร็มยังเปนที่อยูของเจาชายนอย  ๆ 
สําหรับทหารยามหรือกองรักษาความปลอดภัยจะใชพวกนโิกร  หากหญิงคนใดไปคบคากับนโิกร 
จนมีลูก  ลูกก็จะเปนตัวชีว้าใครคือพอ  ขณะเดียวกนัพวกนิโกรที่เขามาทํางานในวังก็จะถูกจับทํา 
หมันกอนทําหนาที่  เชนเดียวกับจนีที่เขาจับมาทําหมนักอนทําหนาที่และเรียกวา ขันที  ปจจุบันไมมี
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คนผิวดาํเดินเพนพานในตุรกีเหมือนยุโรปและอเมริกา  พระราชวังโดลมาบาเชตกแตงดวยโคมระยา 
(Chandelier) มากมาย  มีโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตัน  บันไดลูกกรง  แกวเจียระไน   นาฬิกาทุกเรือน 
ของที่นี่จะชี้เวลา  09.05  น.  อันเปนเวลาจากไปอันนิรันดรของทานมุสตาฟา      คามาล    อะตาเติรก 
(Mustafa    Kamal    Ataturk)  คําวาอะตาเติรก    หมายถึงบิดาของชาวเติรก  (Father  of  the  Turks) 
เหมือนกับมหาตมา    คานธี    บิดาของชาวอนิเดีย  ทานคามาลเปนวีรบุรษุของชาติผูบดขยีก้องทัพ 
อังกฤษที่กาลิโปลี  ในสงครามโลกครั้งที่ 1 

หลังจากนั้นลองเรือชมชองแคบบอสฟอรัส    ซ่ึงเปนชองแคบท่ีเช่ือมทะเลดํา  (Black    sea) 
เขากับทะเลมามารา (Sea  of  Mamara)  ความยาวทั้งส้ิน 32 กิโลเมตร  มีความกวางตั้งแต 500 เมตร 
ถึง  3  กิโลเมตร    ถือวาสุดขอบทวีปยโุรปและสุดขอบทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่  นอกจากความ 
สวยงามแลว      ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญยิ่งในการปองกันประเทศตรุกดีวย 
เพราะมีปอมปนตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบเหลานี ้   กลาวกันวาตั้งแตยุคกอนถึงยุคการนําเอาเรือปน 
ใหญมาใช      ไมปรากฏวากรุงอิสตันบูลถูกถลมเสียหายอยางหนักมากอน      ทั้งนี้เพราะมีปอมปน 
เหลานี้นี่เอง      ในป  ค.ศ.  1973  ไดเปดใชสะพานบอสฟอรัสแหงแรก      ทําใหการเดินทางไปมา 
ระหวางยุโรปกับเอเชียมีความสะดวกมากขึน้      ขณะลองเรือจะไดชมทัศนียภาพพระราชวังโดลบา 
มาเช      และบานเรือนสไตลยุโรปของบรรดาเศรษฐี  ซ่ึงลวนสวยงามตระการตาทั้งส้ิน      ขึน้ฝง 
เดินทางไปชมโบสถเซนตโซเฟย  (St.  Sophia)  หรือสุเหราโซเฟย  หรือ  ฮาเจีย  โซเฟย  ถือเปน 
ส่ิงกอสรางที่ยิ่งใหญท่ีสุดแหงหนึ่ง  มักถูกจัดใหอยูในรายการส่ิงมหัศจรรยของโลกในยุคกลาง 
จุดเดนอยูท่ียอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร  และนับเปนตวัอยางท่ีดีที่สุดของสถาปตยกรรมไบแซน 
ไทน  ฮาเจีย  โซเฟยเคยเปนโบสถที่ใหญท่ีสุดในโลกมานานเกือบพันป  จนกระทั่ง โบสถเซบียา 
สรางเสร็จในป  ค.ศ.  1520  ภายในโบสถเซนตโซเฟยจึงมีทั้งเรื่องราวของศาสนาคริสตและศาสนา 
อิสลามอยูในที่เดียวกนั  และเปนแหงเดียวในโลก 

ส่ิงกอสรางที่ปรากฏอยูในปจจุบันถูกสรางใหเปนโบสถในระหวางป  ค.ศ.  532-537  โดย 
จักรพรรดิจัสติเนยีน  แหง  จักรวรรดิไบแซนไทน  และเปนโบสถหลังที่สามถูกสรางขึ้นในสถานที่ 
เดียวกนันี้  (โบสถสองหลังแรกถูกทําลายในระหวางการจลาจล)  โบสถนี้เปนศูนยกลางของนิกาย 
อีสเทอรน  ออรธอด็อกซ  เกือบ 1,000 ป 

ในป  ค.ศ. 1453  หลังจากที่จักรวรรดิออตโตมันพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน สุลตานเมห 
เหม็ดที่  2  จึงดัดแปลงโบสถใหกลายเปน  สุเหรา  และในป  1935  ฮาเจีย  โซเฟยถูกเปล่ียนเปน 
พิพิธภัณฑโดยสาธารณรัฐตุรกจีนถึงปจจุบนั แมวาบางครั้งจะถูกเรียกวาเซนตโซเฟย (แปลวาปญญา 
ในภาษากรีก) หรือโบสถแหงปญญาอันศักดิ์สิทธ์ิ โบสถถูกสรางขึ้นสําหรับโซเฟยที่หมายถึงปญญา 
มากกวานกับุญที่มีชื่อวาโซเฟย  และชมอางเก็บน้ําใตดินเยเรบาตัน  ซ่ึงอยูใกลกับโบสถ   เปนอาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2
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เก็บน้ําจืดขนาดเทาสนามฟุตบอล    ลึก  9  เมตร  โปรแกรมสุดทายของวนันี้  คือการชอปปงใน 
หางสรรพสินคา  ค่ําไปรับประทานอาหารพรอมชมการแสดงระบําหนาทอง  (Belly  dance)  เปน 
ระบําโป  High  light ของการแสดงคือการควบคุมกลามเนือ้ตั้งแตหนาอกถึงหนาทอง  สลับการเตน 
ของผูชายคลาย ๆ กับการแสดงของพวกทะเลทราย ระบําหนาทองชุดสุดทายคนเตนไมสวมรองเทา 
สนสูงเหมือนสามคนแรก  ลักษณะการเตนรําเหมือนกับการเตนรําชาวเบดูอิน  (Bedouin)  บางชวง 
นักเตนลงมาเชิญชวนนกัทองเที่ยวขึน้ไปรวมเตนดวย    สําหรับชุดสุดทายของการแสดงเขาใช 
นักแสดงตลกขึ้นไปรองเพลง New York  และมีกิจกรรมมากมาย  เชน    เขาจะรองเพลงของลูกคา 
ชาติตาง  ๆ  ที่เขาไปนั่งรับประทานอาหาร    นกัทองเที่ยวแตละชาติที่จองเขาจะเอาธงชาติขนาดเล็ก 
ไขวกับธงตุรกี     ไปวางบนโตะอาหาร    ชี้ไปประเทศไหนเขาจะรองเพลงประเทศนั้น    เชน     ญี่ปุน 
เกาหลี   มาเลเซีย    อินโดนีเซีย  และประเทศอ่ืน ๆ  คนในประเทศเจาของเพลงจึงรวมกิจกรรมรอง 
เพลงไปพรอมกับเขาดวย  พอชี้มาประเทศไทยเขารองเพลงลอยกระทง    ดูเหมือนวาเพลงนี้จะถูก 
นําไปจัดกิจกรรมบันเทิงในหลายประเทศ  ผูเขียนเคยมปีระสบการณลกัษณะนีใ้นประเทศรัสเซีย 
และประเทศอ่ืน ๆ เม่ือหลายปกอน 

เชาวันที่หกเขาชมพระราชวังทอปกาป  (Topkapi    palace)  อดีตเคยเปนที่ประทับของ 
สุลตานของราชวงศออตโตมาน    ปจจุบันเปนพิพิธภณัฑแหงชาติ    ที่ใชเก็บมหาสมบัติลํ้าคา    เชน 
เพชร 96 กะรตั   กริชทองประดับมรกต   เครื่องลายครามจากจีน  หยก  มรกต  ทับทิม  ดวยการแบง 
ออกเปนหองตาง ๆ    เชน   หองแสดงศาสนวัตถุทั้งสามศาสนา  คือ  ยูดาย แสดงไมเทาของโมเสส 
คริสต  แสดงไมกางเขนที่ตกแตงดวยส่ิงที่มีคา      และอิสลามแสดงภาพจําลองกาบาฮ  ฯลฯ        หอง 
แสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ       หองแสดงเครื่องราชบรรณาการ      และหองแสดงเส้ือผาอาภรณของ 
สุลตาน  พระชายา      และบรรดาเชื้อพระวงศของสุลตาน  ที่ขาดไมไดคือมีฮาเร็ม  ผูเขยีนเคย 
เดินทางไปชมวังเกาสุลตานหลายแหงในประเทศมาเลเซียลวนสรางคลายคลึงกนั  มีสระวายน้ําให 
สุลตานทอดพระเนตรทรวดทรงของบรรดาหญิงสาวทีว่ายน้ํา  หากพอพระทัยคนใดก็จะสงดอก 
กุหลาบใหแลวไปวายในสระสวนพระองคดวยกันซึ่งอยูอีกฟากหนึ่ง  และเปนที่นาสังเกตวา 
พระราชวังทอปกาปมีหองหับตาง ๆ   มากมาย   เชน   หองพระราชมารดา   หองสนม  และหอง 
อ่ืน  ๆ    แตไมมีหองพระราชบิดา      หองพระอนุชา  พระราชวังทอปกาปสรางตั้งแตป  ค.ศ.  1459 
ลอมรอบดวยกําแพงใหญยาวเหยียดถึง 5 กิโลเมตร   จากทะเลมามาราไปจนถึงแหลมโกลเดนฮอรน 
(Golden  horn) มีพื้นที่รวมเจ็ดแสนตารางเมตร ไดรับการออกแบบใหแบงเปนส่ีสวน  สวนแรกเปน 
บริเวณที่อยูของทหาร  โบสถไบเซนไทน  หองอบขนม  และอ่ืน ๆ  สําหรับสวนที่สองหามบุคคล
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(สุเหราสีน้ําเงิน) Blue mosque 

โบสถเซนตโซเฟย (St. Sophia)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%3AAya_sofya.jpg
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ภายนอกเขา   ยานพาหนะใด ๆ ก็เขาไมได  เขาไดเฉพาะคณะเสนาบดี  และผูรับเชิญใหเขาเฝา  เชน 
คณะทูตานุทูต    เทานั้น   สวนที่สองมีทางเชื่อมตอกับฮาเรม็       สวนที่สามสงวนไวสําหรับเจาหนาที่ 
ระดับสูง     พระราชโอรส       พระราชธิดา    และเปนที่ตั้งของโรงเรียนดวย    สําหรับสวนที่ส่ีจะเปน 
สวนพระองคของสุลตาน      มีสุเหราเล็ก  ๆ  อยูภายในบริเวณวังดวย    สวนที่ส่ีนี้มองเห็นทิวทัศนที่ 
สวยงามของชองแคบบอสฟอรัส 

บายไปชม  Blue  mosque  หรือ  สุเหราสีน้ําเงิน  เปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ  มีมุสลิมไปทํา 
ละหมาดทุกวัน  เปนสุเหราที่มีความสวยงามแหงหนึ่ง ชื่อนี้ไดมาจากกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําเงินที่ใชปู 
ตลอดแนวฝาผนังดานใน  สุเหราแหงนี้  สรางขึ้นบนพื้นที่ซ่ึงเคยเปนวังของจกัรพรรดิไบเซนไทน 
โดยสุลตานอาเหม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใชเวลาสรางทั้งหมด 7 ปเต็ม  หลังจากนั้นไปชมตลาดเครื่องเทศ 
(Spice  market หรือ  Egyptian  barzar)  จําหนายเครื่องเทศ  ถ่ัวตาง ๆ  เชน  ฮาเซล   พิทาชิโอ  และ 
อ่ืน ๆ อีกมากมาย   ชาหรือกาแฟรสตาง ๆ   เชน  ชาแอบเปล   ชาทับทิมซ่ึงเปนที่นิยมของชาวตรุกี 
ผลไมอบแหง  เชน   แอปลิคอท    ฯลฯ   นอกจากนี้ยังขายของที่ระลึก    เครื่องประดับ    และขาว 
ของที่จําเปนในชีวิตประจําวนั   ใกลพลบค่ําไปเดินที่ถนนคนเดิน หรือ Walking  street  ที่ยานตักซิม 
(Takzim)  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร   มีหางสรรพสินคา   รานคา   รานอาหาร     มากมาย  มี 
ทั้งอาหารตะวันตกและอาหารที่เปนที่นิยมของชาวตุรกี คือ  Kebab.    Kebab  เขาเอาเนื้อเปนแผน ๆ 
เสียบลงบนแกนเหล็กสูงประมาณฟุตครึ่ง       แกนเหล็กจะหมุนเพื่อรับความรอนจากเตาแกสซ่ึงเปา 

ตลาดเคร่ืองเทศ (Spice  market หรือ  Egyptian  barzar)
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Kebab (Rotating vertical grill)  อาหารพื้นเมืองของตุรกี 

เปลวไฟในแนวตั้ง   ดานตรงขามกับเตาจะเปนจุดที่ห่ันเนื้อใหตกลงบนถาด   คลาย ๆ กับรานอาหาร 
แบบ Carbury ในประเทศอังกฤษ  สําหรับอาหารในประเทศตุรกี  เปนอาหารแบบเมดิเตอรเรเนียน 
หรืออาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ  หรือลักษณะคลายสลัดผัก   มีผักมากมาย  สวนประกอบท่ีขาด 
มิไดคือมะกอกดองและน้ํามันมะกอก        อาหารลักษณะนีน้ิยมรับประทานกันหลายประเทศ      เชน 
สเปน  ฝรั่งเศสตอนใต   อิตาลี  กรีซ   ตุรกี   หรือประเทศในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน  แตตุรกีมี 
ขนมหวานทกุมื้อตางไปจากประเทศในแถบนี้   และขนมหวานของเขาหวานมาก   มีมากมายมายให 
เลือก  บางอยางเหมือนกับขนมหวานอินเดยี    นอกจากนี้แลวยังมีขนมหวานขายใหนกัทองเที่ยวซ้ือ 
เปนของฝากกลับประเทศดวย  เขาเรียกวา  Turkish  delight  มีมากมายหลายแบบลักษณะคลาย 
กาละแมบานเราแตแข็งกวา    ตดัเปนชิ้นเหมือนลูกเตา  บางแบบใสถ่ัว  บางแบบไมใสถ่ัว  บางแบบ 
มีกล่ินเมทอลดวย 

หลังจากอิสระกับการเดินเที่ยวหรือ  Shopping  ที่ยานตักซิมแลว  จึงเดินทางไปยังสนามบนิ 
อิสตันบูลเพ่ือกลับกรุงเทพฯ 

สมศักดิ์  ตนัติวิวัทน 
9  เมษายน  2552

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/D%C3%B6ner_kebab_slicing.jpg

