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Ravno zato se nas je šest prijateljev septembra 2006 odpravilo, z najetim kombijem, po deželah 
južno od Kavkaza. Prvotni namen odprave je bil : »Namočiti prst v Kaspijsko jezero«, a smo ga na 
koncu pomočili v gruzijski predel Črnega morja. Kljub vsem zapletom smo se imeli lepo, naporno, a 
ko so se doma » napolnijo  baterije » ostajajo doživetja za vedno.  
 
Proti koncu septembra, ko se je poletna vročina malo pomiril, smo odrinili. Države nekdanje skupne 
države smo prevozili preko noči, in v ranem jutru tudi Bolgarijo. Turško vizo smo za 15 evrov kupili 
brez težav kar na meji. Evropski del Turčije je tudi letel mimo nas,močno pa se je promet zgostil 
skozi dvanajst milijonski Carigrad. Počasi smo se prebijali naprej, in voznik ni imel lahkega dela v 
zmešnjavi avtomobilov ki so se drenjali, v ne ravno prometnem redu. Kljub vsemu so bili vozniki 
dokaj strpni in prijazni, tako da smo se pridrenjali na veličasten  most,ki povezuje dve celini. 
Bosporska ožina razmejuje, loči, Evropo in Azijo.Pod mostom smo lahko opazovali gost ladijski 
promet med Črnim in Egejskim morjem.Moderna avtocesta, ki povezuje Carigrad s prestolnico 
Ankaro, je pripomogla da smo tekoče napredovali do mesta Bol. Tu smo si po prevoženih 1860 
kilometrih zaslužili prvo spanje.Je že tako, da za prav mehkužne ljudi naša potepanja ravno niso. 
Pred vsako potjo se je nanjo potrebno malo bolj pripraviti in to fizično ter tudi psihično.Kot 
prerojeni smo zarana odrinili proti pokrajini Kapadokija, ki se rasprostira med mesti Nevsehir, 
Kayseri in Nigde. Na tem področju je pred približno trideset milijoni let deloval ognjenik Erciyes 
Dagi. Ogromne površine so bile na debelo prekrit z vulkanskim pepelom, tufom, ki se je strdil v 
kamnino. Erozija je skozi milijone let ustvarila pravljično pokrajino. Zgornje trše plasti so na manjših 
mestih ostale, mehkejše spodnje pa so se sprale, in nastali so veliki stožci. Ostanki trših plasti nad 
stožci izgledajo kot velike kape na hribih. Pri nas lahko nekaj podobnega opazimo, vendar le v nekaj 
manjših primerih, in v drugačni kamnini, kot kamnite gobe (blizu Lipice ).  
 
Spodnji del teh stožcev v Kapadokiji, je razmeroma mehak, zato so ljudje vanje skozi stoletja dolbli 
podzemne prostore. Primerni so bili, in v nekaj primerih so še, za bivanje. Tudi kar nekaj cerkva so si 
zgradili v njih,  predvsem v zgodnji dobi krščanstva. Ogledov  in slikanja kar ni bilo konca, ampak 
potrebno je bilo naprej.  

 

Davo Preisinger  

Potepanje po Turčiji, 

Gruziji in Armeniji  
Nikoli ne moreš trditi, 

da je doma najlepše, 

dokler ne vidiš vsaj 

malo sveta. Je pa res, 

da je mogoče videti 

veliko lepega tudi 

drugod. 
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Stožci v Kapadokiji.  

 

Kayseri z 700 000 prebivalci je lepo urejeno kar moderno mesto, prespali pa smo v manjšem 
Gurunu. Poceni spanje in hrana, glavna ulica skozi mesto je z obeh strani obdana s trgovinicami. 
Ogromno imajo najrazličnejšega suhega sadja. Kilogram suhih marelic je stal 500 tolarjev. So pa 
suhe marelice zelo priročne za grizlanje med vožnjo. Podnevi namreč nismo nikdar kosili. Zjutraj 
zajtrk, potem kaj malega za pod zob, zvečer, ko smo enkrat našli primerno prenočišče šele obilna 
večerja.  
 
Že smo prišli v vzhodno Turčijo, ki jo močno naseljujejo Kurdi. Iz Guruna smo najprej vzeli smer 
Malatya, potem pa za Adiyaman. Prešli smo 1800metrov visoki prelaz Karahaski in po bližnjici za 
Adiyaman. Ponavadi bližnjice prinesejo kup nevšečnosti, imeli pa smo srečo. Pot je bila še kar v 
redu. Malo osfalta in malo makadama. Smo se pa peljali skozi dolino v kateri pretežno gojijo tobak. 
Ogledali smo si njive, kjer so ravno pobirali liste. Tudi na kmečko dvorišče smo zavili. Vsa družina je 
prebadala tobačne liste in jih nitikala na vrvice. Ti listi se morajo potem v senci in na zraku pravilno 
posušiti. Čeprav je bilo bogu za hrbtom, in so bili  sami kurdi so bili prijazni in smo se kmalu zapletli 
v debato. Malo s prsti, malo Slovensko in smo izvedeli vse kar nas je zanimalo.Kmalu za tem smo 
pokukali še na izkopavanje Rimskega pokopališča. Do tu so namreč prišli rimljani in si ustvarili 
naselbino.  
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Družinska grobnica Rimljanov  

 

 
Zanimive plasti 
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 Dokaz, da nas kamen spremlja od rojstva do groba  
 
Za vso družino so kar v obstoječe skale, manjšega hriba, izdolbli majhne sarkofage,ter vanje polagali 
ranjke. Isti dan nas je čakal še vzpon na 2159 m visoki vrh Nemrut Dagi. Vrh tega hriba si je 
ekscentrični kralj Antioha izbral za svojo grobnico. 
 

   
Kipi pred vhodom v grobnico (levo) in ostanek kipa v podobi kralja Antioha.  
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Pogled na grobnico kralja Antiohe. 

 

 Sama grobnica je nekaj deset metrov visoko zasuta z drobljenim kamenjem, pred vhodom in 
izhodom pa so bile na podstavke postavljene kamnite glave visoke tri do štiri metre, in so 
predstavljale njega in njegove bližnje, ter nakatere živali. Majhno lakalno kraljestvo imenovano 
Komagena je v prvem stoletju ustanovil Antiohov oče Mitrirad. Kralj Antioh se je imel za boga med 
enakimi. Prepričan je bil, da je po očetovi strani potomec kralja Dareja, po materini pa Aleksandra 
Velikega. Zato si je dal še za živlenja postaviti tako veličastno grobnico vrhu gore Nemrut Dagi.V 
tistem času so imeli navado, da so Orientalci in Hetiti  bogovom vrh gora postavljali kipe.  
 
Še nekaj sto kilometrov smo naredili in prespali v mestu Batman. Med kadilci Trave je Batman 
posebej cenjena znamka. Po vsem tem koncu smo bili  pozorni na kak nasad konoplje a ni bilo nič. 
Naslednji dan je sledilo jezero Van, in ugasli ognjenik Nemrut Dagi z višino 2935 n.m. Imeni obeh 
vrhov sta si zelo podobni po pisavi, le strešice so nad črkami razmetane malo drugače. Veličasten 
krater ognjenika meri v premeru 6,8 km, in ga na dnu zapolnjuje jezero. Tu so ogromni skladi 
vulkanskega stekla obsidiana, a žal kombi ne prenese več kot tono obremenitve poleg potnikov. 
 

  
Sprehod med bloki obsidiana in več ton težak blok obsidiana. 
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Jezero nastalo v nekdanjem vulkanskem žrelu. 

 

 Lava se je strdila v večplastno kroglo.  

 
V tem ogromnem kraterju bi bilo prijetno brskati za minerali, a smo se spustili do jezera Van. Nekaj 
časa smo vozili ob njem in še isti večer prispeli na skrajni vzhod Turčije. Mesto Dogubejazit leži čisto 
pod Araratom, in samo 40 km od Iranske meje.Najprej smo želeli nadaljevati pot skozi Iran, a ni šlo. 
Na Iransko vizo bi morali čakati tri dni, kar pa za naš tempo ni bilo sprejemljivo. Ogledali smo si pa 
krater meteorita Curku le kakih 200 m od Iranske meje. Leta 1892. je tu priletel na zemljo meteorit 
in naredil krater premera 30m. Stene kraterja se sedaj počasi podirajo in zasuvajo notranjost, ki je 
le še kakih 20 metrov globoka. Podatkov o samem meteoritu ni nobenih, škoda.  
 
 Dva naša člana sta se še isto dopoldne podala proti baznemu taboru na pobočju Ararata, naslednje 
popoldne pa smo jih pobrali in takoj nadaljevali proti Armenski meji.Medtem, ko sta se gornika 
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mučila na Araratu, smo si ostali  ogledali Isakpaša Saraj. Trdnjavo s prelepim pogledom na Ararat in 
mesto Dogubejazit. V njej je bila nekdaj letna rezidenca tukajšnega paše Isaka.  

 
Kapelica v palači Isak Paše. 

 
Dopoldne pa samo vrgli oči še na mesto s tržnico in številnimi trgovinami čilimov in tepihov. Čilim je 
izdelan z enojnimi, tepih pa z dvojnimi vozli.  
Skozi Igdir smo se zapeljali do Armenske mej, a zastonj. Turki in Armrnci so tako skregani med 
seboj, da so zaprte vse meje med državama.Vzrok je genocid, ki so ga Turki zakrivili v začetku 
prejšnega stoletja nad Armenci. Če bi bil tu prehad možen, bi imeli le kakih 50 km do Erevana, 
glavnega mesta Armenije. Trmasti kot smo, smo v Erevan prišli. a po večsto kilometrskem ovinku 
preko Gruzije.Nočna vožnja ni ravno priporočljiva, je pa tudi škoda, ker se ne vidi pokrajine, a nas je 
čas priganjal zato smo jo potegnili do Karsa. Mesto je od Črnega morja oddaljeno 200km, in od 
Gruzije 80 km. Tu smo najdražje spali na vsej poti, 30US po osebi z zajtrkom.Zjutraj pri 
somopostrežnem zajtrku smo to ceno močno znižali. Ne samo, da smo se napokali za ves dan, 
čakalo nas je za muslimane in še za obdobje ramadana, presenečenje. Na posebnem stojalu, v 
jedilnici je bilo postavljenih 5 steklenic različnega wiskyja, s pipicami spodaj. Kavne skodelice so se 
napolnile kar nekajkrat, vvau.  
 
V bližini Karsa smo si ogledali razvaline starega Armenskega mesta Ani, ki spada sedaj pod Turčijo. V 
desetem stoletju je mesto imelo 200 000 prebivalcev, in se je lahko primerjalo s Konstantinopolom 
ali Kairom.Z Armenijo ga deli le globok kanjon reke Aras Nehri. 
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Ostanki nekdanje Armenske cerkve.  

 

  
Stebri izklesani iz lave in obrambni stolp z debelimi zidovi.  

 
 Ob poti proti Gruziji smo zavili tudi v kamnolom, ali bolje peskokop vulkanskega pepela, s katreim 
posipajo ceste. Tu bi kak član našega društva lahko zabil ves dan in mu nebi bilo dolgčas. 
Posamezne vulkanske krogle premera tudi do 2 metra, žveplo, sicer bolj zdrobljeno, posebno lepo 
zavite oblike strnjene lave in še pa še. Ves preostali dan smo porabili, da smo prišli do odprtega 
mejnega prehoda, Posof – Turkgozu, z Gruzijo.Za nami je bilo iz Kranja 5200km. Carinik nas je 
opozoril, da je cesta do prvega mesta grozno slaba, naprej pa zelo, zelo slaba in žal je prav 
povedal.Tako slabih cest kot so v Gruziji ne najdete zlepa. Imajo pa Gruzijci tudi kaj dobrega. V 
mestu Arhaltsikhe, kjer smo spali smo se podali na večerjo. Za aperitiv smo naročili šest konjakov, 
natakarica pa nam je na mizo prinesla kar steklenico Gruzijskega konjaka.Prepričevanje, da želimo 
le šestkrat po šilce,ni obradilo sadov. Bali smo se že, da bo steklenico odnesla, zato smo 
popustili.Ampak to se je ponovilo vsak večer v Gruziji. Nikjer konjaka ne strežejo po kozarčkih.Ker se 
hitro učimo, smo se v naše zadovoljstvo sprijaznili z usodo. Porcije hrane so obilne in vse je zelo 
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okusno. Kako nebi bilo, ko pa se krave, svinje, gosi, in ovce vse dni pasejo na prostem. Na srečo še 
nimajo Marketov in plastične hrane.Tudi dobro vino so nam povsod postregli v dvolitrskih 
vrčih.Gruzija je dežela prijaznih ljudi, zato jo obiščite še preden jo bodo odkrili množični turisti.  
Po močno luknjičavi cesti smo nadaljevali turo preko Rustavija, do Aspindza. V vasi Khetrvisi smo si 
ogledali najstarejšo trdnjavo Gruzijske kreljice Tamare. Stoji na vrhu skalnega grebena in je še danes 
markantna, čeprav precej ptopadla. Sedaj jo malo obnavljajo, slab občutek pa daje revana 
zanemarjena vas pod njo. 
 
 V mestu Akhalkalaki smo iskali informacije za pot do Tbilisija, a so nam jo odsvetovali, češ da je zelo 
slaba. Zavili smo na kavico v novejšo restavracijo,ki jo vodi gospa Ema. Za časa Rusije je služboval 
njen oče kot ruski oficir, z družino na Slovaškem, in ima lepe spomine na to obdobje.Pili smo kavo in 
pivo, a ni hotela plačila. Bili smo nemalo presenečeni. Pustili smo ji nekaj daril in majico z napisom 
Slovenija. Ob slovesu so se gospej Emi zarosile oči, pa tudi mi nismo bili čisto ravnodušni. Zvedeli 
smo, da je od tu do Armenske meje le nekaj deset kilometrov. Na hitro smo se odločili, da gremo 
najprej v Armenijo in potem po lepši poti v Tbilisi. Tako smo preko mejnega prehoda Ninotsminda, 
še isti večer prišli do Erevana, glavnega mesta Armenije. No ravno čisto brez zapletov ni šlo. Na meji 
smo za 15US kupili Armenske vize, kar nekaj diplomacije pa smo uporabili, da so nas Gruzijci spustili 
naprej. Ob vstopu v državo moraš povedati na katerem mejnem prehodu boš izstopil. Mi smo imeli 
napisan čisto drugi prehod.  
 
Armenija se od Gruzije ne razlikuje veliko, bolše ima ceste, dražjo pa hrano. Tudi pokrajina je 
podobna.Ta večer se nam ni dalo v milijonskem Erevanu iskati restavracije za večerjo. Nekaj so nam 
pripravili v hotelski restavraciji, in ni bilo slabo. Jutro, kratek ogled mesta in smer za Echmiatzin, 
mesto z 52.000 prebivalci, ki pa je najpomembnejši kraj za arnenske,pravoslavne katolike. V njem je 
sedež armenske pravoslavne vere, »Catholikus«, in cerkev Mayr Tachar (mater cerkva). Imajo 
namreč svoje papeže, in ne priznavajo Vatikana. Glavna cesta je bila proti Echmiazinu okrašena z 
Armenskimi in Francoskimi zastavicami. Kmalu smo spoznali, da ravno ta dan namerava Mayr Tach 
obiskati francoski predsednik, ki se je mudil v Armeniji. Kot pri nas v Titovih časih je bila cesta 
zaprta, vendar ne za nas. Kuki, ki je bil ta dan dežurni voznik, se je znašel na prvi zapori, tako da je 
policaju pokazal na slovensko zastavico nalepljeno na sprednjem steklu.Delovalo je ker imamo s 
Francozi iste barve v zastavi.Za nas ni bilo več ovir. Parkirali smo tam kot člani delegacije in 
novinarji. Mimo številnih varnostnikov smo šli tako pomembno, da nismo nikogar pogledali. 
Poslikali smo vse in počasi odšli. Nismo namreč vedeli čez koliko časa bosta prišla predsednika. »Naj 
nihče več ne razmišlja o spremembi Slovenske zastave. » Naš program smo imeli precej natrpan, 
ampak če hočeš veliko videti v kratkem času, se je potrebno potruditi. Ogledali smo si še pokrajino 
proti jezeru Sevan, ki je z okolico razglašen za narodni park. Skozi Vanadzor in Alaverdi smo bili že 
na Gruzijski meji. Brez zapletov smo prispeli v Gruzijsko prestolnico Tbilisi. Mesto z 1,7 milijona 
prebivalci je močno raspotegnjeno ob reki Mikvari. Središče mesta je lepo urejeno, veliko je na 
novo zgrajenega, žal pa  stranske ulice, z nekoč bogato arhitekturo,  propadajo. Sledila sta dva 
dneva samo za močne živce. Na kratko. Želeli smo preko Azarbejdžana priti do Kaspijskega jezera, a 
nam ni bilo namenjeno. Na Gruzijsko Azarbejdžanski meji nas je zavrnil birokratski, gruzijski carinik. 
Ponoči smo se morali peljati nazaj na Armensko mejo po » podpis«. Potem smo lahko prečkali 
Gruzijsko mejo, a nas je zavrnil Azarbejdžanski carinik. Poskusili smo na drugem mejnem  prehodu z 
Azarbrjđanom,a tudi tu ni šlo. Spali, bolje dremali smo med obema mejama, in nazadnje nazaj v 
Gruzijo. Na meji bi morali namreč plačati 5000 $ kot kavcijo za kombi, za katero nihče ne ve če bi jo 
kdaj dobili nazaj. Korupcije na meji smo videli v nekaj urah za Kosovo komisijo. Tako nam ni 
preostalo drugega, kot da smo si bolje ogledali Gruzijo, posebno Stalinovo rojetno mesto Gori, kjer 
imajo njegov muzej. 
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Kip Gruzijskega rojaka Stalina v mestu Gori.  

 

 Prste smo si namesto v Kaspijskem jezeru namočili v Črnem morju. V Batumiju smo zadnjič prespali 
v Gruziji, in obenem tudi na potovanju. Od tu do doma smo, s postanki za oglede zanimivosti, 
vozili,vozili, in vozili. Lepa črnomorska obala, nasadi čaja, lešnikov, izdelkov keramike, slamnatih 
predmetov, in še in še. Kljub vsemu smo za šalo v Blogariji skočili 70 km s poti v Borovec na dobro 
večerjo. 
 
 
Skupaj smo rajžali: Slavko Hočevar, Jože Ciperle, Janez Markič, Drago Martinjak, Damjan Ambrožič 
in Davo Preisinger.  
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