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ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА  

 

– країна, що 

розташована в Азії, між Чорним і Середземним морями, утворюючи 

транзитний пункт між континентами Європи і Азії. Вона межує з Грецією, 

Грузією, Болгарією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком і Сирією. 

Незважаючи на те, що державною релігією в країні є іслам, мусульмани 

прекрасно уживаються з християнами й іудеями. Саме на території 

Туреччини, нині країни мусульманської, у минулому сповідалося 

православне християнство. 

Територія нинішньої Туреччини по черзі входила до складу 

Римської, Візантійської, Сельджукської і Османської імперій, унаслідок 

чого багата пам'ятниками всіх згаданих культур. Туреччина – це центр 

історії, культури, цивілізації і туризму, заснований на землях, де жили такі 

цивілізації, як хетти, фрігійці, лідійці, ассірійці, лікійці, Іони, Візантія, 

Османська імперія. У багатьох частинах країни є руїни стародавніх 

пам'яток, стародавні міста, сліди цивілізації.  

На самій вершині надводної частини острова Кекова гордо 

піднімається замок Калікою. Масивні фортечні стіни нагадують про менш 

спокійні часи, набіги піратів і кривавих воєн. У Туреччині також 

знаходяться руїни древнього міста Фазеліса – улюблене місце зимового 

відпочинку Олександра Македонського. Неподалік від Анталії знаходиться 

древній амфітеатр Аспендос, в якому збереглися древні орнаменти і 

разюча акустика. Саме тому тут проводяться музичні фестивалі. По дорозі 

від Аспендоса розташований акведук, побудований у часи римського 

правління. Неподалік розташоване мертве місто Перзі (найбільше місто 
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античної держави Памфілії), руїни якого дотепер уражають, подібно 

єгипетським пірамідам. 

Щоб побачити унікальне чудо природи, то в Туреччині треба 

обов'язково відвідати Каппадокію. Тут збереглися складчасті гірські  

породи і підземні міста перших християн, що ховалися від переслідувань. 

У горах християни будували підземні церкви разючої краси (зовні вони 

були добре замасковані, що дозволило їх уберегти від розгарбування). На 

горі Немрут, що знаходиться на сході країни біля міста Адьяман, є музей 

під відкритим небом, який вважається восьмим чудом світу. На висоті 2000 

метрів із землі виростають величезні барельєфи, 10-метрові статуї богів, 

людські і пташині голови з каменю. Дотепер залишається загадкою, яким 

чином ці камені були підняті на таку висоту.  
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ДІОГЕН СИНОПСЬКИЙ. ПРИНЦИП: 

 «ЖИТИ ЗГІДНО З ПРИРОДОЮ» 

 

Про життя Діогена відомо мало, та й збереглася інформація спірна.  

Згідно з книгою, давньогрецький філософ народився в 412 році до 

нашої ери, в місті Синопі (звідси й прізвисько), розташованому на березі 

Чорного моря. Про матір Діогена нічого не відомо. Батько ж хлопчика 

Гікесій працював Трапезіти - так в Стародавній Греції називали лихварів.  

Дитинство Діогена пройшло за часів неспокійних - в рідному місті 

постійно виникали конфлікти між прогрецькими і проперськими 

угрупованнями. Діоген втік з міста. Так і почалося подорож хлопця, яка 

привела його в Дельфи.  


