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S t r e s z c z e n i e

W przestrzeni tureckich miast parki odgrywają istotną rolę. Są one nie tylko miejscami o charakterze rekreacyjnym i wypoczynkowym, ale 
pełnią ważną funkcję socjalizującą. W tym celu w tureckich parkach miejskich umieszcza się wiele miejsc, w których możliwe jest nawiązanie 
kontaktów o charakterze społecznym. Parki miejskie w Turcji przyczyniają się zatem do tworzenia więzi międzyludzkich, dzięki którym podnoszony 
jest standard życia mieszkańców miasta. Alâeddin Tepesi jest przykładem wzgórza parkowego, którego historia i obecne zagospodarowanie 
predestynuje do bycia jednym z najważniejszych centrów życia społecznego Konyi. Podkreślić należy, iż dzięki odpowiedniemu kreowaniu 
przestrzeni polskich parków miejskich, również można będzie uzyskać efekt niezbędnej w dzisiejszych czasach intensyfikacji relacji społecznych.
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A b s t r a c t

In the area of Turkish cities parks play an extremely important role. They are not only places for taking a rest, but also fulfill a social function. 
In Turkish urban parks there are put up numerous places, in which possible becomes making of social contacts. In that way urban parks in 
Turkey contribute to creating social ties, thanks to which increase the standard of living of the inhabitants. Alâeddin Tepesi is an example of 
park hill, which history and present development makes one of the most important centres of social life in Konya. It should be stressed, that 
thanks to proper creating of Polish urban parks we can also reach an effect of necessary intensification of social relations.
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1. WPROWADZENIE

Mieszkańcy zurbanizowanych terenów całego świata, w tym polskich miast, przez 
większą część każdego dnia wykonują w bardzo zróżnicowanych warunkach organi-
zacyjnych i społecznych określoną pracę. Warunki te ponadto ulegają szybkim zmia-
nom, co stwarza u wielu osób pracujących wrażenie zwiększającego się braku sta-
bilizacji. W tej sytuacji niezwykle istotne staje się wprowadzenie w przestrzeń miejską 
miejsc, w których można odpocząć, a także nawiązywać kontakty o charakterze 
społecznym. Jest to szczególnie ważne w sytuacji bardzo niskiego poziomu zaufania 
społecznego, charakterystycznego dla byłych państw bloku socjalistycznego. Warto 
podkreślić, iż niski poziom zaufania publicznego wpływa niekorzystnie nie tylko na sa-
mopoczucie i stan psychofizyczny poszczególnych ludzi, ale także przyczynia się w ol-
brzymiej mierze do spowolnienia rozwoju gospodarczego kraju.

Obecnie w przestrzeni polskich miast znajduje się relatywnie niewiele miejsc o cha-
rakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym. Większość z nich to typowe punkty gastro-
nomiczne, w których możliwość wypoczynku jest znacznie ograniczona ze względu 
na konieczność zamówienia posiłków. Z kolei w nielicznych parkach miejskich braku-
je miejsc, w których toczyłoby się życie społeczne – pojedyncze ławki nie są w stanie 
spełniać takiej roli. Dlatego też bardzo ważne staje się stworzenie takich mikroprzestrze-
ni w parkach miejskich, które, pozostając miejscami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi, 
pełniłyby też funkcję społeczną. W tym celu można skorzystać z wzorców pochodzą-
cych z krajów, w których życie społeczne odgrywa wyjątkową rolę, przyczyniając się 
w ogromnej mierze do przezwyciężenia wielu negatywnych skutków globalnego kryzy-
su społeczno-ekonomicznego, właściwego zwłaszcza strefie euro-amerykańskiej. Przy-
kładem takiej przestrzeni, która od wielu lat z powodzeniem pełni wymienioną funkcję 
społeczną, jest wzgórze Alâeddin Tepesi w stolicy tureckiej Anatolii – Konyi.

2. PARKI MIEJSKIE W TURCJI

W historii Turcji wyjątkowe miejsce zajmują puste przestrzenie wielofunkcyjne (tur. 
meydan). Spośród pierwszych tureckich większych założeń przestrzennych, obejmu-
jących różnej wielkości place o przeważającej funkcji handlowej oraz nieliczne par-
ki miejskie, w swej pierwotnej formie nie przetrwało do dzisiaj praktycznie nic. Aż do 
XVIII w. tureckie parki o charakterze miejskim, tworzone przy współudziale projektantów 
i ogrodników pochodzących z różnych państw świata, w tym Wenecji, Persji i Indii, cha-
rakteryzowały się bardzo dużą różnorodnością pod względem formalnym i florystycz-
nym. Do zmiany tego stanu rzeczy doszło w XVIII w., w środku okresu ottomańskiego. 
W przypadku istniejących w tym czasie parków miejskich oraz podczas zakładania no-
wych polegała ona na tworzeniu nie tyle całościowych kompozycji przestrzennych, ile 
umieszczaniu w przestrzeni o określonej, najczęściej rekreacyjnej funkcji pojedynczych, 
odizolowanych od siebie egzemplarzy różnorodnych gatunków drzew i krzewów1. Po-
śród nich umieszczano geometryczne formy przestrzenne, zarówno roślinne, jak i kształ-
towane w ten sposób fontanny i zbiorniki wodne. Woda pełni w kulturze islamu bardzo 
ważne funkcje. Jest ona nie tylko źródłem życia, ale także niezbędnym elementem słu-
żącym higienie osobistej, mającej mocne oparcie w prawie religijnym2. Sposób kształ-
towania terenów zielonych jest również kulturowo osadzony w tradycji islamskiego 
Wschodu, w której ogrody w świecie doczesnym pełnią funkcję specjalną, są bowiem 

1 M.M. Cerasi, Open space, water and trees in Ottoman urban culture in the XVIIIth-XIXth centuries (www.archnet.org – 
05.11.2012).

2 Zauważyć należy, iż nie tylko islam, ale i judaizm oraz chrześcijaństwo nadają wodzie bardzo duże znaczenie.
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Il. 1. Alâeddin Tepesi w krajobrazie miejskim Konyi. Archiwum Ömera Kavrara (foto T. Malec)

Ill. 1. Alâeddin Tepesi in urban landscape of Konya. Ömer Kavrar archive (photo by T. Malec)

odzwierciedleniem ogrodów w raju (w Koranie tematyka ogrodów pojawia się ponad 
160 razy). Wynika z powyższego ogromna dbałość o znajdujące się w parkach rośliny, 
połączona z dużym szacunkiem dla przyrody ożywionej.

W parkach tureckich, stanowiących bardziej dzieła sztuki niż parki w rozumieniu 
europejskim3, najważniejszą rolę odgrywa zatem połączenie zgeometryzowanych 
form przestrzennych z pojedynczymi, odrębnie sadzonymi roślinami, najczęściej drze-
wami lub krzewami o dużych rozmiarach, oraz z wodą. Podkreślić należy, iż zarówno 
w starożytnych kulturach anatolijskich, jak i greckich drzewa były często obiektami 
kultu. W przeciwieństwie do islamu i prawosławia kultura ottomańska przejęła jeśli nie 
kult, to przynajmniej olbrzymi szacunek do wszelkich gatunków drzew i krzewów4.

3. HISTORIA POWSTANIA ALÂEDDIN TEPESI

Alâeddin Tepesi posiada wymiary ok. 450 x 350 m i wysokość 20 m. Znajduje się 
w centrum Konyi (d. Ikonion) i jest otoczone zabudową śródmiejską. Alâeddin Tepesi 
nie jest wzgórzem naturalnym. Powstało ono częściowo w wyniku nawarstwień kolej-
nych faz osadniczych, ale przede wszystkim w wyniku planowej działalności, mającej 
na celu utworzenie w centrum miasta atrakcyjnego widokowo wzniesienia. Z tego 
powodu zostało uchwalone przez sułtana Alâeddina Keykobada I specjalne rozpo-
rządzenie, na mocy którego mieszkańcy miasta zobowiązani zostali do dostarczania 
w to miejsce odpowiedniej ilości ziemi w workach w celu stworzenia wzniesienia, na 
którym umieścić by można główny meczet miasta (il. 1).

3 F.D. Ruggles, Islamic Gardens and Landscapes, Philadelphia 2008, s. 6.
4 G.M. Khân, Islam. Leksykon, Warszawa 2010, s. 286.
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Alâeddin Tepesi zajmuje w historii byłej stolicy imperium seldżuckiego ważne miej-
sce, jest bowiem pierwszym zamieszkałym terenem w obrębie dzisiejszej Konyi. Pierw-
sza osada na miejscu obecnego wzgórza powstała we wczesnej epoce brązu, ponad 
5 tysięcy lat temu. W okresie późniejszym osada ta, stopniowo rozrastając się, stanowiła 
element kolejnych cywilizacji, w tym hetyckiej, frygijskiej, perskiej, hellenistycznej, rzym-
skiej, bizantyjskiej, seldżuckiej, ottomańskiej, wreszcie weszła w skład nowoczesnego 
państwa tureckiego5. W 1190 r. osada wraz z okolicznymi terenami stanowiła miejsce 
wypoczynku armii krzyżowej pod dowództwem Fryderyka Barbarossy6. Budowlą będą-
cą dominantą przestrzenną oraz kulturową wzgórza jest Alâeddin Ҫamii, stanowiący 
podstawową część zniszczonej cytadeli miejskiej. Główna bryła obiektu posiada po-
dłużny, hipostylowy kształt, a znajdujące się w jej wnętrzu kolumny pochodzą z budyn-
ków antycznych. Budowla nosi wyraźne znamiona zarówno arabskiej, jak i seldżuckiej 
sztuki budowlanej. Większość prac budowlanych ukończona została jeszcze w trakcie 
panowania sułtana Alâeddina Keykobada I w 1220 r. Istotne z kulturowego punktu wi-
dzenia jest to, że w meczecie znajdują się prawie wszystkie grobowce dynastii sułtanów 
rumijskich, w tym zwycięzcy spod Manzikertu, sułtana Arslana (właśc. Mahmuda Ibn 
Dawuda). Na osi schodów, od 1936 r. prowadzących od strony zachodniej na wzgórze, 
zlokalizowano sprzyjającą kontemplacji fontannę wraz ze zbiornikiem wodnym, ufun-
dowaną w 1908 r. przez ówczesnego zarządcę miasta, Ferida Paszę. Na przestrzeni wie-
lu stuleci Alâeddin Tepesi stanowiło zatem przede wszystkim miejsce o znaczeniu religij-
nym, natomiast w mniejszym stopniu wypoczynkowym i rekreacyjnym. Swój charakter 
zmieniło dopiero po przeprowadzonej w 1 połowie XX w. modernizacji kraju, gdy na 
terenie wzgórza umieszczono herbaciarnie, a jego zbocza i wierzchołek zadrzewiono. 
Od tej pory Alâeddin Tepesi zaczęło funkcjonować jako park miejski, odgrywając co-
raz to większą rolę w życiu codziennym mieszkańców Konyi.

4. ALÂEDDIN TEPESI JAKO PRZYKŁAD PRZESTRZENI REKREACYJNEJ I WYPOCZYNKOWEJ 
W KULTURZE TURECKIEJ

Przybywający na wzgórze parkowe w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych 
mieszkańcy miasta stanowią większość wśród odwiedzających. Pozostałą część sta-
nowią turyści krajowi, pochodzący z innych rejonów Turcji. Obcokrajowcy, ze wzglę-
du na ich stosunkowo małą liczbę w Konyi w ogóle, pojawiają się w rejonie wzgó-
rza bardzo rzadko. W wyniku tego zaobserwować możemy zachowania społeczne 
o bardzo narodowym charakterze. Jedną z popularnych w Turcji tradycji jest tradycja 
picia herbaty, stanowiąca okazję do zacieśniania relacji społecznych. Herbaciarnie, 
zlokalizowane na Alâeddin Tepesi, stanowią jedno z głównych miejsc spotkań miesz-
kańców miasta zarówno w ciągu dnia, jak i wczesną nocą. W przeciwieństwie do zlo-
kalizowanych w zabudowie śródmiejskiej punktów gastronomicznych życie społecz-
ne w herbaciarniach jest szczególnie intensywne w godzinach popołudniowych, tuż 
po zakończeniu przez odwiedzających pracy. Spowodowane jest to nie tylko szero-
ko pojętą atrakcyjnością oraz znakomitym położeniem wzgórza w stosunku do wie-
lu pobliskich miejsc zatrudnienia, ale i jego bardzo dobrym, tramwajowym oraz au-
tobusowym skomunikowaniem z innymi, często bardzo odległymi dzielnicami miasta.

Duże znaczenie dla tożsamości kulturowej mieszkańców miasta posiada Alâed-
din Ҫamii. Bardzo popularne wśród mieszkańców miasta i przyjezdnych jest zwiedza-
nie tego ważnego kulturowo meczetu, połączone z korzystaniem z pobliskich her-

5 www.britannica.com (04.11.2012).
6 H.F. Yılmaz, Ş. Dönmez, Konya Alâeddin Tepesi: 20 metrelik tepede üstüste 5000 yıl, [w:] NTV Tarih No. 34, s. 81.
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baciarni. Podkreśla to, iż zabytki architektury arabskiej i seldżuckiej, współtworzące 
tożsamość miejsca, odgrywają bardzo ważną rolę zarówno w turystyce tureckiej, jak 
i sposobie spędzania wolnego czasu popołudniami. Znajomość historii Alâeddin Te-
pesi, wraz z rozumieniem jego znaczenia w kontekście rozwoju nie tylko miasta, ale 
i całego kraju, w dużym stopniu warunkuje jakość czasu spędzanego przez odwiedza-
jących wzgórze. Bogata tradycja miejsca wpływa bowiem bezpośrednio na postrze-
ganie Alâeddin Tepesi przez odwiedzających jako wzgórza szczególnego, będące-
go jednym z istotnych symboli przestrzennych przeszłej potęgi imperium seldżuckiego. 
Wynika z tego, iż niezbędna do zrozumienia i odczucia przestrzeni danego miejsca 
znajomość kontekstu historycznego nie tylko w kulturze europejskiej, ale i azjatyckiej 
przyczynia się w dużym stopniu do zwiększenia jego popularności (il. 2).

Mieszkańcy Konyi postrzegają wzgórze przez pryzmat kulturowych uwarunkowań oraz 
własnych doświadczeń7. Co istotne, doświadczenia te związane są nie tylko z jednym 
wybranym okresem życia, ale praktycznie z całym okresem zamieszkiwania w mieście. 
Wskazuje to na duże znaczenie Alâeddin Tepesi dla reprezentantów wszystkich grup wie-
kowych. W czasie letnim przybywają tu w celu odbycia przynajmniej krótkiego spaceru 
matki z dziećmi lub większe grupy rodzinne. Ponadto wzgórze jako teren narciarski i sa-
neczkarski stanowi dla dzieci z całego miasta jedną z najważniejszych atrakcji zimowych. 
W okresie szkolnym i akademickim młodzież przybywa na Alâeddin Tepesi nie tylko w ce-
lach rekreacyjnych, ale również przygotowuje się do różnego typu testów i egzaminów. 
Miejsce to postrzegane jest zarówno jako bardzo przyjazne i słoneczne, jak i przynoszą-
ce szczęście osobom często w nim przebywającym. Z tego powodu organizuje się tu 
ceremonie ślubne wraz z sesjami zdjęciowymi. Wpływa to w zasadniczy, bardzo pozy-
tywny sposób na atmosferę panującą na Alâeddin Tepesi, przyczyniając się do dalsze-
go wzrostu zaufania publicznego wśród mieszkańców Konyi, a także osób przyjezdnych.

7 Na podstawie zogniskowanego badania grupowego, przeprowadzonego przez autora w czerwcu 2012 r.

Il. 2. Wierzchołek Alâeddin Tepesi późną jesienią. Archiwum Ömera Kavrara (foto T. Malec)

Ill. 2. Top of Alâeddin Tepesi during late autumn. Ömer Kavrar archive (photo by T. Malec)
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5. PODSUMOWANIE

Reasumując, polska rzeczywistość przestrzenna, wymagająca jeszcze znacznej 
pracy w celu uzyskania rezultatów nie tylko zadowalających społeczeństwo, ale 
i wyznaczających nowe standardy krajobrazowe, może skorzystać z adaptacji wy-
branych rozwiązań kultury tureckiej. Podkreślić należy przy tym, iż kultura turecka nie 
posiada charakteru jednolitego narodowo, lecz opiera się na dokonaniach przedsta-
wicieli wielu społeczności i mniejszości narodowych.

Parki miejskie w Turcji, pełniąc funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, sprzyjają bo-
wiem tworzeniu więzi społecznych. Alâeddin Tepesi jest charakterystycznym przykła-
dem historycznego wzgórza, na którym zlokalizowano stosunkowo niewielki, lecz bar-
dzo ważny dla życia społecznego mieszkańców Konyi park miejski. Stanowi on nie 
tylko popularne miejsce spotkań, ale dzięki bogatemu kontekstowi historycznemu po-
siada też niezwykle istotną tożsamość przestrzenną, pozwalającą na identyfikowanie 
się ludzi ze swoją kulturą.

Polska, jako państwo leżące na granicy szeroko pojętego świata zachodniego 
i wschodniego, może korzystać ze wzorców przestrzennych, pochodzących z obu wy-
mienionych obszarów kulturowych. W ostatnich latach pojawiła się w naszym kra-
ju fascynacja społeczna dokonaniami kultury zachodnioeuropejskiej, która przecież 
adaptowała wiele osiągnięć pochodzących z krajów Orientu8. Zapomniano przy tym 
o niezwykle ważnych z punktu widzenia krajobrazu miasta dokonaniach cywilizacji 
wschodnich, będących przecież w starożytności kolebką kultury miejskiej. Ze względu 
na ich bogaty dorobek kulturowy, a w tym duże osiągniecia w dziedzinie kształtowa-
nia parków miejskich, wydaje się, iż należy ten stan rzeczy zmienić.
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