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ISTANBUL - IDÄN PORTTI LÄNTEEN 
 
Kreikkalaiset sen perustivat yli 2600 vuotta sitten. He antoivat sille kuninkaansa mukaan nimen 
Bysantio. Tuhat vuotta myöhemmin siitä tuli Rooman valtakunnan uusi pääkaupunki, joka sai 
keisarin mukaan nimen Konstantinopoli. Pian tämän jälkeen Rooman valtakunta hajosi kah-
teen osaan ja Konstantinopoli jatkoi Itä-Rooman eli Bysantin keisarikunnan pääkaupunkina vie-
lä tuhat vuotta senkin jälkeen, kun Länsi-Rooma oli tuhoutunut kansainvaellusten jalkoihin. 
 

   
Valensin akvedukti ja Theodosiuksen muurit periytyvät Bysantin aikaisesta Konstantinopolista. 
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Itä-Rooman keisarikunta päättyi turkkilaisten valloitukseen 1400-luvun puolivälissä ja sen pää-
kaupungilla alkoi uusi kukoistuskausi, nyt vain ulkonäöltään täysin itämaiseksi muuttuneena. 
Tätä ottomaanisulttaanien valtakuntaa kesti aina vuoteen 1923 asti, jolloin Turkista tuli tasaval-
ta, Kemal Atatürkista sen ensimmäinen presidentti ja Ankarasta uusi pääkaupunki. Tämäkään 
ei merkinnyt Konstantinopolin loppua. Se sai virallisesti nykyisen nimensä, Istanbul, ja on tä-
näänkin Turkin suurin ja tärkein kaupunki - asukasmäärältään Suomen kokoinen. Se on maa-
ilman ainoa kaupunki, joka on kahdessa maanosassa - Euroopassa ja Aasiassa. 
 
Kuuluisa Hagia Sofia 
 
Istanbulin kuuluisin rakennus on Hagia Sofia. Se rakennettiin 1400 vuotta sitten ja oli valmistut-
tuaan vertaansa vailla oleva monumentti. Tänäänkin se on yksi maailman suurimmista kirkko-
rakennuksista. Kun turkkilaiset 900 vuotta myöhemmin valtasivat kaupungin, rakensivat he 
Hagia Sofiaan neljä tornia eli minareettia ja tekivät siitä moskeijan. Tänään se on museona, 
jossa on nähtävissä molempien mahtavien valtakuntien loisto. 
 

  
Hagia Sofian historian tie kulki kirkosta moskeijan kautta museoksi. 
 
Istanbulissa on muitakin Bysantin aikaisia kirkkoja, jotka yleensä on muutettu moskeijoiksi, tai 
otettu sulttaanien aikaan muuhun käyttöön.  
 
Moskeijoiden kaupunki 
 
Istanbul on kuuluisa moskeijoistaan, joita kohoaa yli 200 eri puolilla kaupunkia. Kuuluisin näistä 
on Sininen moskeija eli Sultan Ahmetin moskeija, joka on vastapäätä Hagia Sofiaa. Se on 
maailman ainoa moskeija, jossa on kuusi minareettia. Nimensä se on saanut rakennuksessa 
käytetystä sinisestä ja turkoosista mosaiikista. Toinen kuuluisa moskeija on Süleimanin mos-
keija. Korkealta kukkulalta se hallitsee Istanbulin kaupunkikuvaa. Sen on suunnitellut otto-
maanivaltakunnan kuuluisin arkkitehti Sinan. 
 

  
Sininen moskeija ja Süleimanin moskeija ovat Istanbulin tärkeimmät pyhäköt. 
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Istanbulin moskeijoihin pääsee tutustumaan turistikin, kunhan ottaa kengät jalastaan ja naiset 
muistavat kietoa huivin harteilleen. 
 
Sulttaanien aarteita 
 
Ottomaanien valtakuntaa hallittiin yli 400 vuotta Topkapin palatsista. Nyt tämä mahtava palat-
sialue on museona. Siellä on aarrekammio, jonka neljässä huoneessa on esillä valtaistuimia, 
sulttaanien kuuluisia jalokiviä ja erilaisia kultaesineitä. Tutustua voi myös haaremiin, jossa sult-
taanin monet vaimot elivät. Näytteillä on lisäksi sulttaanien lahjaksi saamia upeita posliiniesi-
neitä, muotokuvia ja mm. palatsissa käytetyt keittiökalusteet. Palatsialue rakennuksineen, pi-
hoineen ja esineineen on yksi maailman merkittävimmistä. Siellä on myös islamilaisille tärkeitä 
pyhäinjäännöksiä. 
 

   
Top Kapin alue Bosporinsalmelta, palatsin pääportti ja sulttaani Ahmed I:n valtaistuin sen museossa. 
 
Maailman suurin basaari 
 
Istanbul on portti idän ja lännen välillä. Vaikka se onkin pääosiltaan Euroopan puolella, on se 
ilmeeltään täysin itämainen. Tämä näkyy taivasta kohti kohoavien moskeijoiden minareettien 
lisäksi sen basaareissa; itämaisilla kauppakujilla ja -halleissa. Istanbulin Suuri basaari, Kapali 
Carsi, onkin maailman suurin katettu basaari. Siellä tehdään kauppaa aitoon itämaiseen ta-
paan hinnasta tinkimällä ja neuvottelemalla niin pienistä matkamuistoista, tekstiili- ja nahkata-
varoista ja matoista kuin kupari-, hopea- ja kultaesineistäkin. Basaarissa kauppaa tehdessä ei 
koskaan saa olla kiire. Kielitaidon puutteen voi korvata kynällä ja paperilla sekä kansainvälisel-
lä elekielellä. Suomalaisuuttaan ei kannata salata, sillä turkkilaiset pitävät meitä kaukaisina su-
kulaisinaan, mikä vaikuttaa edullisesti myös hintoihin. 
 

    
Kapali Carsin katettu basaari ja basaarikatuja. 
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Maalla ja merellä 
 
Istanbulin liikenne on suurkaupunkien tapaan varsin vilkasta, suomalaisin silmin jopa kaaos-
maista. Bussit ovat varsinkin ruuhka-aikaan hyvin täysiä, mutta vaihtoehtona on dolmus-
yhteistaksi. Se kokoaa samaan suuntaan meneviä asiakkaitaan, joista jokainen maksaa vain 
oman osuutensa matkasta. Nämä autot ovat tavallisesti vanhoja, mutta hyvin hoidettuja "dolla-
rihymyjä", jatkettuja amerikkalaisia 1940-50 -luvuilta.  
 

  
Dolmus-taksit ja Bosporinsalmen veneet ovat osa Istanbulin paikallisliikennettä.  
 
Kultaisen sarven lahti erottaa Stambulin vanhankaupungin uudemmasta Galatasta ja Bosporin 
salmi taas nämä Euroopan puoleiset osat Aasian puoleisesta Üsküdarista. Näiden välinen vil-
kas laivaliikenne on tärkeä osa Istanbulin paikallista julkista liikennettä. 
 

  
Istanbulin Aasian puoleista Üsküdaria. 
 
Teksti ja kuvat: Sakari Niemi 
 
 
Kirjoitettu 8.3.1989   (aikaisemmin julkaisematon) 
 
Matka: Neuvostoliitosta Turkkiin 24.6. – 30.7. 1988 
 
Matkan julkaistut jutut: 
- Automatka Mustallemerelle kolmen neuvostotasavallan teitä pitkin (Moottori 6 / 1989.) 
https://sakuva.kuvat.fi/kuvat/SNmatkakuvaraportteja.pdf/AUTOMATKA+MUSTALLE+MERELL
E+KOLMEN+NEUVOSTOTASAVALLAN+TEIT%C3%84+PITKIN+1988+(1).pdf 
- Autolla Anatoliassa (Moottori 9 / 1989) 
https://sakuva.kuvat.fi/kuvat/SNmatkakuvaraportteja.pdf/AUTOLLA++ANATOLIASSA++1988.p
df 
 


