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PÄÄKIRJOITUS

Merhaba! 

Kansikuva: 
Raitiovaunu Istiklal-kadulla Istanbulissa 
Kuva: Helena Ünlü

Suomi-Turkki kulttuuriseuran syyskausi huipentuu tähän vuoden neljän-
teen Puolikuu-lehteen. Pandemia ei ole kuollut mutta ei myöskään häirin-
nyt toimintaamme päättyvän vuoden aikana. Ihmisten lähtövalmius eri ta-
pahtumiin ei ole vielä täysin palautunut koronaa edeltävälle tasolle; kai-
keti perusteltuakin varovaisuutta. Syksyn kirjamessut lokakuun lopulla oli-
vat iloinen tapahtuma kun vuosien jälkeen ihmiset olivat liikkeellä ’kuin 
silloin ennen’. Maskejakin näkyi mutta kovin vähän. Rokotussuoja on siinä 
määrin kattava, ettei agressiivista tautia enää suuremmin pelätä.

Lokakuun yleisöluennolla ravintola Halikarnasissa FT Hanna-Riitta Toi-
vanen-Kola selosti kiintoisista temppelimuunnoksista Istanbulissa. Histo-
rian eri murroksissa kirkkoja on muutettu moskeijoiksi jonkinlaiseen tar-
veharkintaan perustuen. Näistä kuuluisin ja tuorein tapaus on vanhan kau-
pungin tunnetuimpiin nähtävyyksiin lukeutuva Hagia Sofian moskeija. Ky-
seessä on keisari Justinianuksen aikana rakennettu kristikunnan toisek-
si suurin kirkko. Vuosien saatossa rakennus on toiminut moskeijana ja mu-
seona. Antoisaa ja kiinnostavaa luentoa oli saapunut kuuntelemaan ilah-
duttavan runsaasti jäseniä mutta myös muita Turkin kulttuurin ystäviä. Ky-
symyksiä tuli esiintyjälle runsaasti, koska Hagia Sofian näytti tuntevan jo-
kainen kuulija.

Turkin tasavallan päivää juhlittiin lokakuun lopulla. Suurlähettiläs De-
niz Cakar oli hankkinut hienon musiikkiesityksen juhlavastaanotolleen. 
Kolme Anatolian Sopranoa esittivät pianosäestyksellä turkkilaista kansan-
musiikkia mutta myös kansainvälisesti tunnettuja lauluja. Meille kaikkein 
tutuimpia olivat Uskudar ja Memleketim, joita on yhdessä laulettu usein 
eri tilaisuuksissamme – eritoten lauluilloissamme. Eduskunnan puhemies 
Matti Vanhanen toi Suomen valtiovallan tervehdyksen hienoon juhlaan.

Syysbayram on vakiintunut seuramme varsinaiseksi juhlaksi aivan alku-
vuosista saakka. 1970-luvulla organisoitiin usein myös Kevätbayram, kos-
ka tuolloin Turkki näytti kovin kaukaiselta ja eksoottiselta maalta. Nyt vä-
limatka on lyhentynyt, suorat lennot tulleet jokapäiväisiksi ja Turkista on 
tullut yksi suosituimmista lomakohteista suomalaisille. Mielenkiinto turk-
kilaiseen musiikkiin ja muuhun kulttuuriin ei ole vähentynyt. Upea vatsa-
tanssiesitys oli taas kerran illan kohokohtia innoittaen aktiivisimmat juh-
lijat näyttämään osaamistaan parketilla kilpaa taiteilijan kanssa. Cetinin 
orkesterin monipuolinen musiikkitarjonta oli omaa luokkaansa. Oli tuttu-
jakin kappaleita, missä pääsimme mukaan yhteislaulantaan. Turkkilainen 
ruoka on hyvää ainakin suomalaisille, eikä nytkään Istanbul Grillin keittiö 
tuottanut pettymystä kenellekään.

Toimintavuoden lopulla on aika katsoa ensin taaksepäin ja vielä enem-
män eteenpäin. Vuosi on ollut ankea maailmalla, hirvittävin Ukrainassa, 
mutta Suomessa on onneksemme rauhallista vaikkakin yhä kalliimpaa. 
Seuramme osalta toiminta on kulkenut koko lailla suunniteltuja polkuja 
tallaten. Ensi vuoden osalta ilmassa on vielä monia kysymysmerkkejä. Jo-
takin uutta ajatusta, ideaa tai valon välähdystä kaivataan. Mitä se voisi 
olla? Toimintasuunnitelma laaditaan aina siinä määrin väljäksi, että tilaa 
jää uusille innovaatioille ja kokeiluille.

On aika kiittää jäseniä, hallitusta ja Puolikuun lukijoita päättyvästä 
vuodesta ja toivotella terveyttä, iloa ja henkistä valoa vuoden pimeim-
pään osaan. Ensi lumi on jo tuonut valon tunnetta kaamokseen. Pian olem-
me taas matkalla kohti valkenevaa kevättä!

Hyvää joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2023 toivottaen 
Yeni yiliniz mutlu olsun!

Juhani Lahtinen
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Team Finland had the honor to interview Ms. Deniz Çakar, the new 
ambassador of Türkiye to Finland, on how she would like to develop 
bilateral ties between Finland and Türkiye. Ambassador Çakar is looking 
forward to increasing collaboration in a wide range of sectors. Çakar 
identifies that when it comes to bilateral relations of the countries, there 
is still a large surface of unrealized potential, ready to be developed.

Ambassador of Türkiye to Finland Ms. Deniz Çakar: 
"Türkiye and Finland have great potential for 

cooperation in almost all fields."

Ambassador of 
Türkiye to Finland 
Ms. Deniz Çakar with 
President of Finland 
Mr. Sauli Niinistö
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Oi Maamme, Suomi, synnyinmaa, soi, sana 
kultainen! Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä 
rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoi-
nen, maa kallis isien…

Miten ylpeä olikaan kolmesta upeasta laulajattaresta, jotka oli-
vat saapuneet Turkista asti esiintymään Turkin Suurlähettilään 
Deniz Çakarin kutsun saattelemana Turkin tasavallan 99-vuotis- 
päivän julistukseen, Helsinkiin.

Üç Anadolu Sopranosu eli Kolme Anatolian Sopraanoa ovat 
vuodesta 2010 Ankaran oopperatalon gaalaillasta lähtien pyrki-
neet edistämään turkkilaista oopperataidetta erityisesti nuor-
ten keskuudessa sekä esittelemään yleisölle perinteisiä turkki-
laisia moniäänisiä lauluja. He kiertävät kotimaassaan kuin myös 
ulkomailla.

Heidän ohjelmistonsa kuuluu maailmanlaajuisesti kuuluisia 
oopperoita ja perinteisiä turkkilaisia lauluja. Yllätykseksemme 
he lauloivat vuosipäivän julistus tilaisuudessa kansallislaulumme 

Turkin 99:s vuosijuhlapäivän 
vastaanotto 28.10.2022

meille suomen kielellä ja täydellisesti oikein ääntäen. Olin to-
della vaikuttunut heidän esiintymisestä ja myös muu yleisö oli 
hurmioissaan.

Sain kunnian osallistua Turkin tasavallan päivän vastaanot-
totilaisuuteen ensimmäistä kertaa. Olin yhteydessä Annaliisa 
Ollilaan ja samalla sain hieman lisätietoa paikasta/talosta, jos-
sa tilaisuus pidettiin.

Hän kertoi, että rakennuksessa on ennen toiminut tyttökou-
lu. Etsin hieman lisätietoa koskien rakennusta tilaisuuden jäl-
keen. Yrjönkatu 18, G 18-juhlasali sijaitsee uusrenesanssityyli-
sessä rakennuksessa, joka on rakennettu vuonna 1884. Suunnit-
telijana toimi Sebastian Gripenberg. Alun perin siinä on toimi-
nut tyttökoulu ja myöhemmin 1980-1990-luvuilla rakennus oli 
kuvataideakatemian käytössä. Tällä hetkellä tilaa saa vuokrata 
vapaasti erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Rakennus on vaikuttavan oloinen niin sisältä kuin ulkoapäin 
ja keskeisellä sijainnilla.

Juhlatila oli saanut upean sisustuksen. Esiintymislavan ylä-
puolella Turkin ja Atatürkin liput olivat rinnakkain kuin ne Tur-
kissa ovat myös rakennuksissa esillä. Salissa oli korkeita pöytiä 
punaisine pöytäliinoineen ja seisova pöytä turkkilaisine perin-
neruokineen oli valmistumassa hiljalleen sekä tarjolla oli myös 
viiniä/mehua/vettä.

Turkin suurlähettiläs Deniz Cakar luki presidentti 
 Recep Erdoganin tervehdyksen turkiksi ja englanniksi

Suurlähettiläs Deniz Cakar ja eduskunnan puhemies 
Matti Vanhanen toivottivat vieraat tervetulleiksi
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Ennen varsinaista sisäänmenoa juhlasaliin, kättelimme vas-
taanottokomitean, toivotimme turkiksi: Hyvää tasavallan päi-
vää - Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Lisäksi kiitin erikseen 
kutsusta. Davetiniz için çok teşekkür ederiz.

Jännitti. Olin mukavuusalueeni ulkopuolella. Onneksi olin 
alhaalla tutustunut erääseen pariskuntaan ja yhdessä menim-
me sisälle. Tutustuimme muutamaan konsulaattiin ja hallituk-
sen muita jäseniä saapui myös hiljalleen paikalle.

Hallituksestamme oli läsnä Juhani Lahtinen, Riitta Radnia, 
Hülya Yüksel, Sinikka Huhtala, Marjut Çalgan, Helena Ünlü ja 
Arja Munck sekä minä eli olimme hyvin edustettuina paikan 
päällä. Tunnelma oli vapautunut, rento ja vilpitön.

Turkin presidentti Recep Erdoğan oli lähettänyt tervehdyk-
sensä tilaisuuteen, joka luettiin sekä turkiksi että englanniksi. 
Turkin suurlähettiläs Deniz Çakar ja Eduskunnan puhemies Matti 
Vanhanen toivottivat kutsuvieraat myös tervetulleiksi!

Kolme Anadolun Sopraanoa jatkoivat esiintymistään ja kut-
suvieraat alkoivat kiertää sekä hiljalleen tutustua toisiinsa. Tun-
nelma vapautui entisestään.

Hiljalleen buffet-pöytä oli valmis ja pitopalvelu oli tehnyt 
maukasta turkkilaista perinneruokaa pää- ja jälkiruokineen. Vii-
meinenkin jännitys katosi sekä minulta että muilta.

Tilaisuudessa olivat mukana mm. Turkin Suurlähettiläs Deniz 
Çakar, joka toimi tilaisuuden koollekutsujana, Eduskunnan pu-
hemies Matti Vanhanen, Ulkoministeri Pekka Haavisto, eri mai-
den konsulaatteja, lähettiläitä ja puolustusvoimien päällystöä.

Tilaisuus kesti parisen tuntia, jonka vuoksi en ehtinyt tutus-
tua kuin murto-osaan kutsuvieraista. Kiitos Mustafa Orhan esit-
telykierroksesta ja että sain kunnian oppia tuntemaan kauttasi 
uusia mielenkiintoisia henkilöitä.

Tapahtuma parin tunnin kestoineen oli taianomainen. Olisin 
viihtynyt kauemminkin kuin myös moni muu kutsuvieras.

Toivottavasti ensi kerralla tilaisuus alkaisi alkuillasta ja kes-
täisi kauemmin. 29.10.2023 on 100-vuotisjuhlapäivä Turkin ta-
savallan kunniaksi. Ehkäpä juhlistamme sitä ilotulitteiden kera.

Kotimatka meni hymyillen ja työviikonloppu iloisella mielin. 
Oli onnistunut juhlatilaisuus. Kiitos kun sain osallistua.

Gerçekten mutluyum ve çok teşekkür ederim

Sizin/Teidän
Minna Björkman

Kirjoittaja herrojen seurassa

Kolme Anatolian sopraanoa esittivät kuuluisia ooppe-
rasävelmiä sekä perinteisiä turkkilaisia lauluja

Hallituksemme jäseniä juhlahumussa
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Istanbulin modernia arkkitehtuuria
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Istanbulin modernia arkkitehtuuria

Istanbulin uusi lentokenttä
Tämä moderni, erittäin tehokas lentokenttä on suuri ja näyttä-
vä portti Istanbuliin ja Turkkiin. Se on saanut vaikutteita histori-
allisen kaupungin rikkaasta kulttuurista.

Suunnittelu perustuu Istanbulin arkkitehtoniseen luontee-
seen - kaupungin, joka on täynnä värejä, kuvioita ja historiaa 
sen bysanttilaisista ajoista lähtien.

Lentokentän on suunnitellut lontoolainen Scott Brownrigg-
arkkitehtitoimisto. 

Terminaali on sekoitus modernia arkkitehtuuria ja kansallis-
ta historiaa ja kulttuuria. Terminaalin kaaret ovat islamilaista 
arkkitehtuuria ja muistuttavat moskeijoita ja pääsali on suunni-
teltu Bosporinsalmen mukaan. 

Lennonjohtotorni on 90 metriä korkea rakenne, joka muis-
tuttaa tulppaania, Istanbulin historiallista symbolia. 

Lentokenttä avattiin ja otettiin käyttöön asteittain 29. loka-
kuuta vuonna 2018 ja 6.huhtikuuta vuonna 2019 kaikki matkus-
tajalennot oli siirretty operoimaan vanhalta Atatürkin lentoken-
tältä uudelle lentokentälle. Lentokenttä on yksi suurimmista  
maailmassa. Matkustajamäärä oli alkuvaiheessa noin 90 miljoo-
naa vuodessa ja vuoteen 2025 mennessä tavoite on 200 miljoo-
naa matkustajaa vuodessa. Lentokenttä on niin suuri, että on 
varattava runsaasti aikaa kentällä liikkumiseen ennen lentoa. 

Lentokenttä sijaitsee Euroopan puolella Catalca-Gökturk-
Arnavutköy -alueen yhtymässä. Kentältä on 40 km Taksimiin, 
50 km Sultanahmetiin ja 52 km Aasian puolelle Kadiköyhin. Kau-
punkiin pääsee mukavasti joko taksilla tai lentokenttäbussil-
la. Metro tulee myös toimimaan lähiaikoina lentokentältä kau-
punkiin.

Kirjoittanut Helena Ünlü
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Kirkkojen muuttaminen moskeijoiksi
Istanbulin alun perin kirkoksi rakennettu Hagia Sofia eli Pyhän 
Viisauden kirkko muutettiin moskeijaksi jo toisen kerran histo-
riansa aikana kesällä 2020. Pian seurasi perässä Khora-kirkon 
eli Kariye-moskeijan, joka sekin oli toiminut pitkään museo-
na, ottaminen moskeijakäyttöön. Nämä kuuluisimmat muinai-
sen Konstantinopolin kirkot eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka 
on muutettu lähiaikoina moskeijoiksi, jotkut jopa toisen kerran 
kuten Hagia Sofia. Ensimmäisen kerran Hagia Sofia otettiin isla-
minuskon käyttöön heti Konstantinopolin valloituksen jälkeen 
vuonna 1453. 

Mitä kirkon muuttaminen moskeijaksi tarkoittaa? Sen lisäk-
si, että kristillinen pyhäkkö otetaan toiseen käyttöön, näkyy 
muutos sekä ulkona että sisällä. Kupolin päältä poistetaan risti, 
ja sen tilalle asetetaan puolikuu tai ympyränmuotoinen koris-
te. Rakennuksen ympärille pystytetään minareetti tai useampia 
rukouskutsuja varten. Aina ei minareetteja käytetä, kuten en-
tisessä Trullon Pyhän Johanneksen kirkossa Istanbulissa. Siellä 
keskuskupolin yläpuolelle on asetettu kovaääniset, joiden kaut-
ta rukouskutsut kuulutetaan ympäristöön. 

Sisätiloissa idässä oleva alttari poistetaan, samoin ikonos-
taasi ja pyhät kuvat, tai kuvaohjelma peitetään laastilla. Ir-
ralliset ikonit viedään pois tai tuhotaan. Mekan suunta osuu Is-
tanbulin kirkoissa itään päin suunnatun kristillisen alttarin oi-
kealle puolelle, joten siihen rakennetaan mihrab eli Mekkaan 
päin osoittava komero. Mihrabin lisäksi moskeijoihin sijoitetaan 
mimbar eli saarnatuoli. Keskuskupolin lisäksi ovat sisätilojen 
ympäri kiertävät naisten parvet perintöä Bysantin ajoilta. Nai-
sille haluttiin kirkoissa varata oma tila, gynaikonitis, jossa he 
saivat vaikkapa imettää rauhassa lapsiaan. 

Hagia Sofiassa, joka on ollut sen ensimmäisen moskeijavai-
heen jälkeen museona, ei ole tarvinnut nyt tehdä suuria muu-
toksia, koska kirkon ensimmäinen moskeijavaihe näkyy sen si-
sä-ja ulkotiloissa. Kupolin päällä ei ole vuosisatoihin ollut ris-
tiä, ja rakennuksen ympärillä kohoaa neljä minareettia. Kupo-
lin sisäpuolella ollut Kristus-mosaiikki on kadonnut, ja sen pai-
kalla on muinaisturkkilaista tai arabialaista kirjoitusta. Samoin 
monet muut kuvat, jotka olivat olemassa vielä 1840-luvulla, 
ovat tuhoutuneet. Tämä tiedetään koska vuonna 1847 sulttaa-

ni Abdülmedcid kutsui Sveitsistä italialaissyntyiset Fossati-vel-
jekset kunnostamaan ja restauroimaan Hagia Sofiaa. Nämä do-
kumentoivat Hagia Sofian silloisen kuvaohjelman, josta suuri 
osa oli ollut piilossa muiden kerrostumien alla ja osa ilmeises-
ti hävinnytkin.

Korjaustyöt kestivät kaksi vuotta, jonka aikana veljekset 
lisäksi dokumentoivat Hagia Sofian kuvaohjelman löytyneet 
mosaiikit julkaisten ne myöhemmin litografioina. Kupolia ja sitä 
tukevia puolikupoleita vahvistettiin ja tuettiin, mihrab ja mim-
bar korjattiin uusiksi. Tuolloin myös lisättiin sisätiloihin ne nel-
jä pyöreää arabialaisella kalligrafialla koristeltua laattaa, jotka 
hallitsevat entisen kirkon sisätilaa. 

Hagia Sofian yhtenä esikuvana mahdollisesti toimineen Py-
hän Polyeuktoksen kirkkoa ei ehditty muuttaa moskeijaksi, kos-
ka se hajosi palasiksi luultavasti maanjäristyksessä jo ennen ris-
tiretkeläisten vuonna 1204 suorittamaa kaupungin tuhoa. Tämä 
kirkko on kuitenkin hyvä mainita, sillä sen arvellaan mahdolli-
sesti olleen saman arkkitehdin, Anthemius Tralleslaisen, suun-
nittelema, kuin Hagia Sofia ja Pyhien Sergiuksen ja Baccuksen 
kirkkokin. Koska tietoja rakennusten suunnittelijoista ei ole 
paljoa säilynyt, varmuutta tästä ei kuitenkaan ole. Mutta Hagia 
Sofian arkkitehdit mainitaan: Anthemiuksen lisäksi suunnitteli-
jana toimi Isidoros Miletoslainen. Sen sijaan kirkkojen sponso-
reita ylistettiin mielellään: Pyhän Polyeuktoksen kirkon raken-
nutti prinsessa Anicia Juliana, joka oli keisarillista sukua, ja se 
valmistui juuri ennen Hagia Sofiaa.

Toinen, mahdollisesti Anthemiuksen rakennuttama Pyhien 
Sergiuksen ja Baccuksen kirkko valmistui samoin ennen Hagia 
Sofiaa. Sen lempinimi onkin Küçük Ayasofya Camii eli Pieni Ha-
gia Sofian moskeija. Entisen kirkon poimutettu kurpitsakupoli 
on sisältä jaoteltu segmentteihin, joissa luultavasti oli pyhäin-
kuvia – tai sitten enkeleitä. Kirkon kuvaohjelmasta ei ole mitään 
näkyvissä, mutta sisällä kupolin alareunaa kiertävä kreikankie-
linen kirjoitus ylistää kirkon rakennuttajia, keisari Justinianus 
I:stä ja hänen keisarinnaansa Theodoraa. Keisari Justinianus 
hallitsi vuosina 527-565. 

Hagia Sofiaa vanhempi kirkonraunio, jonka uudelleenmuut-
tamisesta moskeijaksi on keskusteltu, on entinen Studionin 
luostarin Pyhän Johannes Edelläkävijän eli Kastajan kirkko noin 
vuodelta 463. Kirkko oli osa suurta keskellä kaupunkia sijain-
nutta suurta munkkiluostaria. Tämä pitkänomainen basilika toi-
mi moskeijana jo osmanien aikana nimellä Imrahor Camii, Tal-
limestarin moskeija. Kirkkorakennus on säilynyt aina räystäi-
siin asti, mutta sen katto on kauan sitten pudonnut. Rakennus ei 
varmasti enää kestäisi suuria muutoksia. 

Keski- ja myöhäis bysantti laisen ajan kirkot 
Istanbulin keskibysanttilaisilla (843–1204) ja myöhäisbysant-
tilaisilla eli ristiretkien ajan jälkeen rakennetuilla kirkoilla on 
monta varhaisempaa vaihetta. Useat kirkot ovat peräisin jo 
myöhäisantiikin eli varhaiskristilliseltä kaudelta. Aikojen ku-
luessa niitä on korjattu, laajennettu ja muutettu monin eri ta-
voin. Tämä koskee myös Khora-kirkkoa, joka muutettiin jäl-

Hagia Sofia ja muut Istanbulin 
moskeijoiksi muutetut kirkot

Hagia Sofia



9www.suomi-turkki.fi

leen moskeijaksi kesällä 2020. Kirkon mosaikkikuvasarjat esit-
tävät Neitsyt Marian ja Jeesuksen Kristuksen elämää. Kristuksen 
elämän kuvat seuraavat tarkoin Raamatun tekstejä: Jeesuksen 
syntymä, pako Egyptiin, veden muuttaminen viiniksi Kaanaan 
häissä ja parantamisihmeet. Spitaalinen mies on esitetty täp-
likkäänä taudin aiheuttamista laikuista. Beetlehemin viattomi-
en lasten joukkomurha on sijoitettu eteishallin nurkkaan. Siellä 
Herodeksen surmauttavat pienet vauvat lepäävät elottomina ja 
äidit repivät hiuksiaan – kaikki mosaiikkeina. 

Sen sijaan Neitsyt Marian elämän kohtaukset pohjautuvat 
osittain legendaarisempaan aineistoon. Siellä nähdään Marian 
lapsuus, temppeliintuominen ja kihlaus. Khora-kirkon 1300-lu-
vulla rakennetussa sivukappelissa on koskettavia seinämaalauk-
sia, kuten köyhä Lasarus Aabrahamin helmassa Paratiisissa, ja 
Kristuksen ylösnousemus kuolleista, Anastasis. 

Toinen huomattava kirkko, jolla on useita eri vaiheita, on 
entinen Neitsyt Maria Pammakaristos-kirkko, nykyinen Fethiye 
Camii. Sen sivukappelin mosaiikit esittävät Kristusta ja pyhiä ih-
misiä. Kirkkosalin kuvaohjelmasta ei ole mitään jäljellä. 

Monien entisten kirkkojen kupolien sisäpinnat, joita on ko-
ristanut rikas kuvaohjelma, ammottavat tyhjyyttään, joskin 
monet vanhat pinnat on koristeltu maalatulla ornamentiikalla 
jälkeenpäin. Tällainen on esimerkiksi Zeyrek Camii eli entisen 
Kristus Pantokrator -luostarin tilanne. Samassa rakennuksessa 
oli alun perin kolme hieman eri aikoina rakennettua kirkkoa, eli 
kyseessä oli alun perin kolmoiskirkko.

 

Yhtä kirkkoa ei muutettu koskaan 
moskeijaksi 
Ainoa bysanttilaisella ajalla rakennettu kirkko, jota ei ole muu-
tettu moskeijaksi, on Panagia Muchliotissa eli Muchliotissan 
Neitsyt Marian kirkko. Sillä on kaksi epävirallista lempinimeä, 
jotka ovat saaneet alkunsa todellisista tapahtumista: Mongolien 
Neitsyt Marian kirkko ja Veren kirkko eli Kanlı kilise. Jälkimmäi-
nen turkinkielinen nimi liittyy siihen, että osmanien valloittaes-
sa Konstantinopolin 1453 käytiin kirkon ulkopuolella mitä veri-
simmät taistelut.”Mongolien Mariankirkko” nimitys juontuu sii-
tä, että eräs keisarin tytär, Maria Palaiologina, osti kirkon ja sitä 
ympäröivän alueen vuonna 1281 palattuaan Mongolien il-kha-
naatista, jonne hänet oli naitettu diplomaattiseen avioliittoon 
mongolien kaani Abaqalle. 

Panagia Muchliotissa oli alun perin tetrakonkin eli neljäs-
tä puolikaaresta koostuva hieman neliapilanmuotoinen raken-
ne, jonka keskeltä kohoaa sylinterinmuotoinen tornimainen ku-
poli. Kirkkoa on jouduttu myöhemmin laajentamaan. Sen alta 
on löytynyt salaperäisiä tunneleita.  Pian Konstantinopolin val-
loituksen jälkeen sulttaani Mehmet II määräsi, että tätä kirk-
koa ei muuteta moskeijaksi. Syitä on aprikoitu. Oliko sulttaani 
niin ymmärtäväinen, että halusi suoda kreikkalais-ortodokseil-
le yhden kokoontumispaikan ortodoksisen patriarkaatin lisäksi? 

Perinne tarjoaa sellaisenkin vaihtoehdon, että sulttaani ha-
lusi lahjoittaa tämän kirkon sen arkkitehti Khristodouloksen, 
joka oli suunnitellut Valloittajan moskeijan, äidille kunnian-
osoituksena. On ehkä ristiriitaista, että kristitty arkkitehti suun-
nitteli Valloittajan moskeijan tuhotun Pyhien Apostolien kir-
kon paikalle. Joka tapauksessa Panagia Muchliotissan tärkeim-
piä aarteita on kopio valloittajasulttaani Mehmet II:n mahtikäs-
kystä eli firmanista. Eikä siinä ole vielä kaikki, vaan hänen poi-
kansa sulttaani Bajasid II (hallitusaika 1481–1512) vahvisti omal-
la käskyllään isänsä tahdon. Näiden asiakirjojen takia myö-
hemmät sulttaani Selim I:n (1512–1520) ja Ahmed II:n (1691–
1695) yritykset muuttaa kirkko moskeijaksi torpedoitiin. Pana-
gia Muchliotissa toimii ortodoksisena kirkkona vielä tänäkin päi-
vänä. 

Hanna-Riitta Toivanen-Kola, FT

Entisen Pantokrator-luostarin kirkon kupoli, nykyään 
Zeyrek Camii

Studioksen luostarin basilika Panagia Muchliotissa
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Syysbayram  19.11.2022

Puheenjohtaja Juhani Lahtinen toivotti 
juhlijat tervetulleiksi 

Vatsatanssija Sanna hurmasi  notkealla  tanssillaan 

Soittajamme Cetin musisoi ystäviensä kanssa turkkilaista ja länsimaista

Juhlimme railakkaasti 
Syysbayramia ravintola 
Istanbul Grillissä.
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Syysbayram  19.11.2022

Ruoka oli todella maittavaa, ja sitä oli riittävästi

Soitto innoitti 
juhlijat 
tanssilattialle

Kuvat: 
Hannu Väätämöinen
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Azerbaidzan-talon 
avajaiset 24.9.2022

Ulvija Jabarova  
sai onnen toivo-

tukset, ruusun 
ja Puolikuun 

 seural tamme

Iloinen ja arvovaltainen joukko täytti Azerbaidzan talon Helsin-
gin Ruoholahdenkadulla hyisenä syyskuun lauantaina. Oma toi-
mitila on toiveiden täyttymys monien vuosien uurastuksen jäl-
keen. Paikalla oli eri ministeriöiden edustajia Azerbaidzanista. 
Ulkoministeriön edustaja piti tervetuliaispuheen ja matkailu-
johtaja muisteli presidentti Kekkosen vierailua hänen isänsä luo-
na - kauan sitten. Wienissä laulua opiskeleva nuori tenori valloit-
ti kuulijat mahtavalla äänellään.

Tapasimme myös Turkin uuden Suomen suurlähettilään ja si-
säministeriön edustajan eversti Murat Kercekin.

Talon johtaja Ulvija Jabarova kertoi uuden talon toiminnas-
ta , ja pääsimme tutustumaan tiloihin. Eräässä huoneessa istui 
joukko lapsia piirtämässä, kokoamassa palapeliä, lukemassa ja 
juttelemassa. Lasten yhdessäolo onkin eräs tärkeä osa toimin-
taa. He puhuvat keskenään azereiden kieltä ja heille kerrotaan 
vanhempien kotimaasta. Aikuiset voivat hakea apua käytän-
nön asioissa , ja kaikki ovat tervetulleita piipahtamaan kahville.

Saimme lyhyessä haastattelussa kertoa englanniksi mieli-
piteemme Azerbaidzan talosta ja sen toimintasuunnitelmista.

Kuvat: Olli Ollila
Teksti: Annaliisa Ollila 

Juhlapuhujat ja tulkki
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Joulukalkkuna turkkilaisittain

Kalkkuna on Turkissa uudenvuodenaattona pöydän 
pääruoka, kuten meillä kinkku on joulun pääruoka. 
Mehän voisimme tänä vuonna vaihtelun vuoksi lait-
taa jouluksi kalkkunan turkkilaisittain. 

Tarvitsemme seuraavat ainekset:
1 kalkkuna noin 4-5 kg (pakaste tai tuore)
4 rkl oliiviöljyä
1 rkl hunajaa
1 tl tomaattipyrettä
2 rkl sitruunan mehua
1 tl sinappia
suolaa 
mustapippuria
3 dl kuumaa vettä

Kalkkunan sisään laitettavaksi:
nippu rosmariinia
laakerinlehtiä
kokonaisia mustapippureita

Jos kalkkuna on pakaste, niin ota se sulamaan jää-
kaappiin 2 päivää ennen kuin paistat sen ja jos kalk-
kuna on tuore, niin se pitää puhdistaa hyvin niin si-
säpuolelta kuin ulkopuolelta. Tuore kalkkuna pitää 
myös pestä hyvin kylmällä juoksevalla vedellä. Laita 
uuni päälle 170 asteeseen. 

Sido kalkkunan koivet ja siivet narulla kiinni kylkiä 
vasten, niin että se pysyy koossa paistettaessa.

Sekoita hyvin sopivan kokoisessa astiassa oliiviöljy, 
hunaja, tomaattipyree, sitruunan mehu, sinappi, 
suola ja mustapippuri. Levitä tätä kastiketta lusikal-
la tai harjalla kalkkunan päälle joka puolelle. 

Laita kalkkunan sisään rosmariini, laakerinlehdet ja 
mustapippurit. Sen jälkeen kääri kalkkuna leivinpa-
periin tai folioon. 

Kun uuni on lämmennyt 170 asteeseen, laita kalk-
kuna uuniin ja laita pellille kuuma vesi. Kalkkunaan 
paksuimmalle kohdalle on hyvä laittaa paistomittari. 
Kalkkuna saa paistua uunissa noin 2,5 tuntia, jokais-
ta kiloa kohti 45 minuuttia. Kalkkunaa valellaan pel-
lillä olevalla kuumalla vedellä joka 40-45 min välein. 
Leivinpaperia tai foliota täytyy raottaa, että pystyt 
valelemaan.  

Kalkkuna on kypsynyt, kun paistomittari näyttää 79 
astetta. Loppupuolella uunin lämpöä nostetaan 200 
asteeseen ja leivinpaperi tai folio otetaan pois, että 
kalkkuna ruskistuu päältä. Se saa ruskistua 10-15 mi-
nuuttia, katso ettei kalkkuna pala päältä liikaa. Sen 
on oltava kauniin ruskea.

Kun kalkkuna on kypsynyt, se otetaan pois uunista 
ja annetaan vielä levätä 10-15 minuuttia ennen leik-
kaamista. Jos kalkkuna leikataan heti, kun se ote-
taan uunista niin neste poistuu ja siitä tulee kuivaa. 
Muista ottaa narut pois ja laita kalkkuna tarjoiluasti-
aan ja voit koristella reunat paahdetuilla kasviksilla 
tai kastanjoilla tai millä itse haluat.

Afiyet olsun!

Kirjoittanut Helena Ünlü



14 www.suomi-turkki.fi

Hyvät jäsenet, olettehan ilmoittaneet sihteerille sähköpostiosoitteenne sekä mahdolliset osoitteenmuutokset.

Seurallamme on oma Facebook-ryhmä. Ryhmän nimi on Suomi-Turkki Kulttuuriseura.
Ryhmään voivat liittyä kaikki jäsenet ja henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita Turkin kulttuurista ja Turkkia koskevista asioista.

Matka 2023 -messut 20.–22.1.2023 
Helsingin Messukeskuksessa, jossa kulttuuriseuralla on oma ständi.

Seuran sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään lauantaina 18.3.2022 klo 15.00 alkaen 

kulttuurikeskus Caisassa (kokoustila Ohra), Kaikukatu 4 B Helsinki.
Vuosikokouksessa käsitellään seuran sääntömääräiset asiat. 

Kokouksen alussa Annaliisa Ollila kertoo AFD:n (Alanyan suomalaiset ry) 
lähes 10-vuotisesta toiminnasta.

YLEISÖLUENTOTILAISUUDET

Keskiviikkona 15.2.2022 klo 18.00 
Kadriye Bedretdin kertoo suomentamastaan Hasan Hamidullan teoksesta 

Millainen oli tattarikirjailijan elämä? 
Paikkana ravintola Istanbul Grilli, Fredrikinkatu 29, Helsinki.

Keskiviikkona 12.4.2022 klo 18.00 
kulttuurisihteeri Mervi Nousiainen johdattelee haaremin saloihin teemalla 

Harem-i Hümayun - tarua vai totta?
Paikkana ravintola Halikarnas, Ruoholahdenkatu 18, Helsinki.

TAPAHTUMAKALENTERI

KIITÄMME SEURAAVIA 
TAHOJA SYYSBAYRAMIN TUKEMISESTA:

Ravintolat:
Halikarnas, Istanbul Grilli, Kampin Pippuri, Persilja, Orient Express ja Tori Pizzeria

Muut tahot:
Matto-Center Oy, Oriental Matto ry
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Oulun Suomi-Turkki 
Kulttuuriyhdistys ry:n 
hallitus 2019

Täytä tämä ja lähetä lähimpänä olevaan kulttuuriseuraan. Alaikäraja 15 vuotta.

Suomi-Turkki Kulttuuriseura ry, PL 584, 00101 HELSINKI. Voit liittyä seuraan myös netissä: www.suomi-turkki.fi
Oulun Suomi-Turkki Kulttuuriyhdistys ry, c/o Advukaari Oy  Isokatu 16 B 14, 90580 OULU

Saat jäsennumerollasi varustetun pankkisiirtolomakkeen jäsenmaksua varten 28  / vuosi. Maksettuasi jäsenmaksusi sinut merkitään jäsenrekisteriin 
ja saat jatkossa jäsenpostia: kuluvan vuoden aikana ilmestyvät Puolikuu-lehden numerot sekä mahdolliset jäsentiedotteet. 
Voit aloittaa aktiivisen toiminnan seuramme hyväksi, mistä olet kiinnostunut ja mitä toivomuksia sinulla on toiminnan suhteen. 

Nimi........................................................................................................................................................ Syntymävuosi...................................... Puhelin......................................................

Osoite..................................................................................................................................................... toimipaikka.................................................. Postinumero......................................

Sähköposti.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Olen kiinnostunut etenkin Turkin : (esim. kulttuurista/erikoisalue, matkoista, ruoasta, kielikursseista) 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Olisin valmis hoitamaan mm. seuraavia tehtäviä (ks. hallituksen “tehtävänimikkeistö”, avustaminen eri tilaisuuksissa, ruoanlaitto jne)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tule mukaan ja tuo Turkin ja Suomen välisestä yhteistyöstä kiinnostuneet ystäväsikin mukaan!

LIITY SUOMI-TURKKI KULTTUURISEURAAN

Puheenjohtaja
Juhani Lahtinen, p. 040 866 7416
juhani.lahtinen@kotiportti.fi

Varapuheenjohtaja
Olli Ollila, p. 040 500 2287
olli.ollila@hotmail.com

Sihteeri
Riitta Radnia, p. 0500 575 077
riitta.radnia@gmail.com

Jäsensihteeri
Riitta Radnia, p. 0500 575 077
riitta.radnia@gmail.com

Rahastonhoitaja:
Hülya Yüksel, p. 040 877 0331
 hulya.yksel13@gmail.com

Puolikuun päätoimittaja
Annaliisa Ollila, p. 040 553 7004
anna.liisa@hotmail.fi

And Demir
virallinen kääntäjä su-tu, tu-eng-tu
050 3119 100 tai info@turkki.pro
www.turkki.pro 

Ismael Ekim
virallinen kääntäjä su-tu-su
046-553 3290 Whatsapp
+90 535 642 0304 Whatsapp
Kivisillantie 1, 05810 Hyvinkää

Sami Yildirim 
su-tu 041-528 7243

Pasi Kemppainen 
su-tu-su auktorisoitu kääntäjä tu > su
050 501 5017
pasi.kemp@gmail.com

Engin Uludamar 
virallinen kääntäjä su-tu-su
(09) 342 2212

Ülkü Ülker 
virallinen kääntäjä su-tu-su 
050-594 2341

Tiia Özgül 
+90 536 835 0385, tiiali82@gmail.com

Hasan Polat 
+90 530 966 3391 
polathasan27@hotmail.com

Marjo Turunc 
+90 542 614 8813

Selma Akin 
virallinen kääntäjä su-tu /Antalya/Turkki
+90 544 886 15 34 tai +90 242 321 60 17
selmaakin@hotmail.com

Muut jäsenet:
Sinikka Huhtala, p. 040 5541 885
huhtala.sinikka@gmail.com

Henrik Jämsä, p. 040 5586 216
jamsahenrik@gmail,com

Seppo Kanerva (Turkissa) 
p. 995 77 90 531 718 2745 (0,16 € min.)

Marjut Calgan, p. 040 528 2748
marjut.calgan@elisanet.fi

Helena Ünlü, p. 040 361 3101
helenaunlu@hotmail.com

Minna Björkman, p. 040 545 3638
bjorkman.minna@gmail.com

Varajäsenet:
Arja Munck, p. 040 966 7153
arja.munck1@gmail.com

Terttu Yücel, p. 040 843 7390
terttuyucel@gmail.com

www sivut: http://www.suomi-turkki.fi

Suomi-Turkki kulttuuriseura ry:n hallitus 2020

Puheenjohtaja
Kaarina Kemppainen, p. 050 401 7745

Sihteeri
Marika Rauhala, p. 050 591 7916

Rahastonhoitaja
Seija Seija Lehtosaari, p. 050 565 0447

Muut jäsenet
Feride Ceylan
Seppo Hannula
Kalevi Nevala

www-sivut: oulunsuomiturkki.fi
e-mail: info@oulunsuomiturkki.fi

Kielenkääntäjät
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