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Margriet van der Goes

De verschillende culturen van Oost-Turkije door de eeuwen heen

Gedurende de 12 jaar dat Margriet van der Goes als reisbegeleider voor Djoser werkte heeft zij
verschillende reizen door Oost Turkije gemaakt. Haar belangstelling voor de mensen die in een
andere cultuur leven, maakte dat zij reisbegeleider werd. Begin jaren ’70 was zij, samen met haar
man liftend door Turkije, geboeid geraakt door het vele cultuurgoed, dat daar volop te vinden was.
De meeste mensen die naar Turkije reizen gaan naar het westen, maar het oosten, het gebied voorbij
Ankara, heeft ook veel te bieden Zo is er als reiziger nog veel te zien van inmiddels verdwenen
culturen die zich hier in de loop van de geschiedenis hebben gevestigd.
Het uiterste oosten maakte al deel uit van Mesopotamië. En recentelijk zijn er in de buurt van Urfa de
resten van de oudste tempel ter wereld gevonden: waarschijnlijk 10.000 jaar oud. Er zijn overblijfselen
van het rijk van de Hethieten. Dit was ooit (1700-1190) een machtig volk dat de strijd met Egypte
aandurfde. De Oeratreërs waren meesters van de smeedkunst. Alexander de Grote bracht de Griekse
cultuur, gevolgd door de Romeinse, en toen het Romeinse rijk uiteenviel maakte het deel uit van het
Byzantijnse rijk.
Vanaf de 9e eeuw na Christus kwamen de eerste Turken, een nomadenvolk uit het Altai
gebergte, vanuit het oosten Turkije binnen Deze Seltsjoeken en later de Ottomanen lieten ook weer
prachtige monumenten achter.
Oost–Turkije heeft ook nog eens prachtige natuur, soms ruig en woest, dan weer lieflijk. De
vriendelijke en gastvrije bevolking, maakt dat het reizen hier erg prettig is.

