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Toen ik mij, in 1937, naar het mij nog onbekende Klein-Azië begaf, 
was dat om de leiding op me te nemen van een opgraving die uitging van 
het Franse Archeologische Instituut van Istanbul. Het terrein bevond zich 
in de bergachtige streek, waarin de centrale steppe van Klein-Azië uitloopt 
aan de NW-kant (Fig. 1) . 

De opgraving vond plaats op de grootste van de platgetopte plateaus, 
bestaande uit vulkanische tuf, die zich bevinden aan de kanten van het 
gebied doorkruisende valleien. De antieke nederzettingen op dit plateau 
heeft de archeologie tegenwoordig de naam van Midasstad gegeven 
(PI. I, 1), in verband met het zogenaamde Monument van Midas 
(PI. I, 2), de welbekende grote Phrygische façade, die op de verticale kant 
van een uitloper van het rotsplateau is gebeiteld. 

Dit rotsgebied, dat ik het Hoogland van Phrygië heb genoemd (zie 
PI. 11, 1) is niet bijzonder uitgebreid; ongeveer 60 kilometer OW en 
100 NZ. Omdat het zich er in verplaatsen van vallei tot vallei bepaald om
slachtig en tijdrovend is, maakt het de indruk veel uitgebreider te zijn. Het 
ligt gemiddeld 1000-2000 meter boven de zeespiegel. Het midden is 
bekend onder de naam Türkmen Dag (Türkmen Gebergte) ; hier rijst het 
terrein met zijn rondgetopte verticale hoogten tot circa 1700 meter. De 
allerhoogste van deze, de Türkmen Baba bereikt 1829 meter. 

In het Phrygische Hoogland komen drie omringende tegenwoordige 
Turkse provincies (vilayets) tezamen: van het noorden de provincie met 
als hoofdstad Eski~ehir (de "Oude Stad"), die het eens bloeiende Byzan
tijnse Dorylaeun verving; van het westen, de provincie van Kütahya 
(oudtijds Kotiaion) en van het zuiden, die van Afyon Karasihar (het 
Byzantijnse Akroënos) . 

Wij gaan het hoogland in vanuit een van deze drie steden, gewoonlijk 
vanuit Eski~ehir, waar wij dan een boeren paard-en-wagen huren, met de 
eigenaar als voerman, en zo sjokken we dan over het een of andere wagen
spoor naar onze bestemming. De echte wegen, die de genoemde steden 
van het binnenland met elkaar verbinden, buigen over vlakker terrein om 
ons gebergte heen. Dit blijft zodoende ongestoord in zijn isolement. 

Ik kreeg iedere keer van enige ministeries in Ankara een schriftelijke 
vergunning om mij in het Hoogland op te houden. Buitenlanders moesten 
zich namelijk normaliter elke avond melden bij de politie van de be
treffende plaats waar zij zich die avond bevonden. Maar geen van de 
dorpen in het Hoogland bezat een gendarmerie of politiepost; er lag er 
alleen een buiten aan de weg door de vallei van Kümbet waar wij nooit 
mee in aanraking kwamen. Ik had dus een vergunning met stempels bij 
me omtrent mijn verblijf in de bergen, die ook verlof gaf voor opgraving 
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Plaat 1. I. Yazili Kaya met de Midasstad. 2. Het Midas Monument. 
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Fig.!. Westelijk Klein-Azië. Het gebied binnen het kader is het Phrygische Hoogland. 
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van de Midas Kale, gepaard aan een permissie om rond te trekken voor 
archeologisch onderzoek in dit vrij woeste afgelegen gebied. 

Zonder zulk een schriftelijke permissie in mijn zak was een verblijf in 
het Hoogland dus uitgesloten en men had zich bovendien met omzichtig
heid te gedragen. Het lag niet in de bedoeling bijvoorbeeld, dat men 
landkaarten ging uitspreiden en bestuderen. Met de boeren was de om
gang trouwens al niet erg gemakkelijk; die bleven toch steevast bij het 
vooropgestelde idee, dat wij schatgravers waren en dat een landkaart ons 
dan de juiste vindplaats aangaf. 

Het binnenland van Klein-Azië was altijd een zeer schaars bezocht 
gebied gebleven. Pas in 1556 reisde er een groep Europeanen doorheen, 
op de hoogte van Eski~ehir. Dit was een gezantschap onder Ogier Gelein 
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Plaat 11. I. Boven op de Türkmen Dag. 2. Stele met meter en Hosios. 3. Tekke van 
Türkmen Baba. 
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van Busbeeck - algemeen bekend onder de naam in Latijnse versie, 
Busbequius, afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. Hij reisde met zijn 
gevolg als afgezant van Ferdinand van Hongarije , Rooms koning, broer 
van Keizer Karel V, naar de Turkse sultan Süleyman de Prachtige. 
Van Busbeeck gaf een beschrijving van zijn reizen in zijn Legationes 
Turcicae Epistolae Quattuor, in het Latijn, gepubliceerd in ongeveer twee 
dozijn edities, o .a . die van Elzevier (uitgegeven in 1633). Er is ook een 
Nederlandse vertaling, van Adriaan van Nispen (uitgegeven in 1625 te 
Dordregt) . Een nieuwe Nederlandse editie is er van Van Huusen. Als ik 
citeer is dat bij voorkeur uit de editie van Van Nispen. 

Voor ons is het eerste van de vier boeken van Van Busbeeck van het 
meeste belang. 

Vertrokken uit Wenen en aangekomen in Constantinopel, vernam hij 
daar dat de sultan zijn residentie tijdelijk verplaatst had naar Amasia, een 
stad in het oosten van Klein-Azië, voorbij Ancyra (het tegenwoordige 
Ankara), in verband met de gespannen verhouding tussen Turkije en 
Perzië. Van Busbeeck vertelt zelf in zijn Epistola I, dat de reis naar 
Constantinopel door velen was ondernomen, maar die naar Amasia voor
zover hem bekend nog door niemand. Over de tocht door Klein-Azië deed 
hij 30 dagen. 

Van Busbeeck was gewoon bij elke halteplaats te gaan rondkijken naar 
antieke inscripties of andere Griekse en Romeinse oudheden, of om 
onbekende planten op te sporen. Zodoende ontdekte hij in Ancyra het 
Monumentum Ancyranum, de inscriptie op de Romeinse tempel, die de 
rekenschap behelst van de regering van Keizer Augustus, de RES GESTAE 

DIVI AUGUSTI. Deze liet hij, voorzover leesbaar, kopiëren . 
Zo verzamelde hij ook, om mee te nemen naar zijn vaderland, exem

plaren van verschillende in Europa nog onbekende sierplanten, zoals daar 
zijn de tulp, de hyacint, de narcis en de Perzische sering. De bollen
bloemen zagen zij overvloedig in bloei op de velden nog voordat zij in 
Constantinopel aankwamen. Hierover verwonderden zij zich zeer, aan
gezien het midden in de winter was . 

De geur van hyacinten was erg sterk, zelfs hinderlijk voor iemand die 
er niet aan gewend was. 

Uit het reisverhaal van Van Busbeeck blijkt niet langs welke route zij 
door Anatolië naar Amasia trokken, maar wij weten uit andere bron, dat 
dit door de vlakte van Eski~ehir geschiedde. Er bevond zich in het gezel
schap namelijk een zekere Dernschwam, een zakenman uit Bohemen, die 
voor eigen rekening aan de tocht deelnam. Deze vermeldt in zijn dagboek, 
dat zij in centraal Klein-Azië, in een woest en eenzaam gebied, aan de 
rechterhand een kasteel voorbij trokken, Kara~ehir genaamd. Dit nu 
bevond zich aan de rand van de vlakte van Eski~ehir , op een uitloper van 
ons Phrygische rotsgebied. De ruïnes liggen er nog; ik heb deze enige 
malen bezocht. 
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Vervolgens kwam er in 1800 weer een groep Europeanen langs. Dit was 
een gezelschap van vijf Engelsen, met hun bedienden en bagage reizend in 
een caravaan van 35 paarden. Zij waren op weg van Constantinopel naar 
Egypte, met een militaire opdracht, in verband met de Napoleontische 
oorlog, gekleed als Tartaarse koeriers van de sultan. Eén van hen, de 
jonge kapitein W.M. Leake, schreef een journaal van de reis, dat in 1824 
gepubliceerd werd. Zij sloegen van Eski~ehir af in ZO richting, aan de 
oostkant van het gebied van ons Phrygische hoogland, en op dit gedeelte 
van de tocht besloten zij een omweg westwaarts te maken, om enige 
monumenten in ogenschouw te nemen , waar zij in een plaats onderweg op 
attent waren gemaakt. Zodoende ontdekten zij het Midas Monument, de 
imposante Phrygische rotsfaçade, nu algemeen bekend. Het lag voor de 
hand, dat deze direct zo genoemd werd, naar de naam van de vorst 
Midas, die in de grote Phrygische inscriptie boven de gebeeldhouwde 
façade voorkomt. Dit monument was niet een graftombe, zoals eerst werd 
vermoed , maar een religieuze façade, een heiligdom gewijd aan de 
Phrygische godin Cybele, naar later duidelijk bleek (zie verder hieronder). 

Leake en zijn metgezellen ontbrak de tijd om er te toeven, maar hij 
besluit zijn kort verslag met de wens, dat latere reizigers door deze streken 
een paar dagen zullen besteden aan een grondiger onderzoek van deze 
merkwaardige vallei, dan de omstandigheden hun hadden toegestaan. 

En inderdaad komen er verscheidene onderzoekers, vanaf de publikatie 
van Leake's journaal, maar gewoonlijk hebben ook zij haast, deze 19de 
eeuwse reizigers . Het is pas in 1937, dat er tot een opgraving wordt 
besloten - na een proefgraving in 1936, uitgaande van het Franse 
Archeologische Instituut te Istanbul. Deze vond plaats op het plateau 
achter het Midas Monument, het terrein van de zogenaamde Midasstad, 
door de archeologische wereld zo genoemd, daar de antieke naam van 
deze Phrygische nederzetting een onbekende bleef (zie W . M. Ramsay, 
JHS 9 (1888), p . 374). De leiding van deze opgraving werd mij door het 
instituut opgedragen . 

In het dal, aan de voet van het plateau ligt tegenwoordig het dorp Yazili 
Kaya (PI. I, i), van Circassische immigranten, daar gekomen in 1885, uit 
de Kaukasus; dit dorp is ook genoemd naar het Midas Monument; yazili 
kaya, dit wil nl. zeggen: "beschreven rots". 

Er was niet veel overgebleven van de Phrygische nederzetting op het 
rotsplateau, maar het gelukte mij toch uit de schamele resten drie periodes 
vast te stellen. 

1. De oud-Phrygische stad, die bloeide in het laatste gedeelte van de 
8ste eeuw v. Chr., tijdens het onafhankelijke Rijk van Phrygië, gelegen in 
centraal Klein-Azië, onder zijn koningen, afwisselend Gordios en Midas 
van naam; aan dit rijk komt een einde door de inval in Klein-Azië van de 
nomadenstam der Kimmeriërs; 

2. De periode waarin Phrygië staat onder de suprematie van Lydië, het 
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westerse buurland aan zee, dat uiteindelijk de Kimmeriërs overwint; 
hierbij valt de bloeitij van de Midasstad, in het begin der 6de eeuw v. Chr. 
(tijdens Koning Croesus van Lydië); 

3. De derde periode, die begint na het midden van de 6de eeuw, 
wanneer Klein-Azië gaat behoren tot het Perzische rijk, een tijdperk van 
verval in welstand voor de Midasstad. 

Voor de opgraving in zijn geheel kon ik mijn vondsten toetsen aan die 
van de campagne van G. en A. Koerte, gehouden in de tumulus
necropolis van de Phrygische hoofdstad Gordion, in 1900 (Koerte, 
Gordion, Jd. I;Jahrbuch, Ergänzungsheft V, 1904), gelegen ten oosten van 
ons hoogland, in de vlakte. De grote Amerikaanse opgraving van Gordion 
dateert eerst vanaf 1950. 

Mijn werk en verblijf in het Phrygische bergland begon daar met de 
opgraving van de Midasstad in 1937. En het is hier de plaats om toch nog 
even nader in te gaan op de toestanden daar in het gebergte. Het zijn 
dorpen van weinig huizen, reken gemiddeld op een 50-tal. Deze zijn 
zonder enige regelmaat neergezet en door de dorpelingen uit ter plaatse 
aanwezig materiaal zelf gebouwd; dat wil zeggen met muren van blokken 
leem met stro, in de zon gedroogd; met daken van ongelijke planken of 
van rijshout, op dunne balken gelegd en daarover weer een dikke laag 
leem. De binnenvoering van dit laatste systeem, het rijshout en de balken, 
vormt dan weer het plafond van de kamers, die een lemen vloer hebben en 
kleine raampjes en een deur als van een blokhut. 

Onregelmatige paden leiden door zo een dorp heen, dat geen publieke 
gebouwen bezit, maar alleen een primitieve moskee met houten minaret. 
Verder geen politiepost oflogement en geen enkel "komeneis" winkeltje, 
behalve in een groot dorp als Kümbet, terwijl er natuurlijk ook geen 
straatverlichting is. De belangrijkere dorpen hebben vaak een dorps
vertrek (de "oda"), waar de mannen 's avonds samenkomen en waar 
langstrekkenden worden ontvangen en voor de nacht ondergebracht op 
daarvoor uit de huizen gehaalde opgerolde matrasjes en dekentjes. Dit 
wordt geregeld door een uit de dorpelingen door henzelf gekozen dorps
hoofd, die over alles gaat. 

Hun afgezonderdheid is gedurende de winter het grootst want dan komt 
het dorp maandenlang onder de sneeuw te liggen. Dan komen de wolven 
door honger gedreven uit de bossen op de hogere heuvels en gaan vlakbij 
de dorpen huizen in de antieke rotskamers in de buurt, evenals de leeuwen 
dat deden bij Homerus. 

Nà de dooiperiode in het voorjaar, als alle paden vol modder liggen, kan 
het verkeer tussen de dorpen weer een aanvang nemen. En dan nog is het 
niet eenvoudig. Er is altijd wel een karrespoor te vinden; maar ééns 
bijvoorbeeld kon ik niets ontdekken, wat op een weg leek naar een mij nog 
onbekend gehucht. Maar dat was makkelijk genoeg, werd ons gezegd. Of 
wij dat verse spoor daar zagen in het zand? Dat was een "kagni", een 
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tweewielige ossekar, door twee waterbuffels getrokken, die daar juist die 
ochtend met molenstenen voor datzelfde gehucht langs was gekomen; dat 
spoor moesten wij maar volgen. 

Ik had de opgraving van de Midasstad bij het begin van de oorlog in 
1939 plotseling moeten afbreken; na de oorlog zette ik deze opgraving niet 
voort, maar ging rondtrekken, om het hoogland te onderzoeken in al zijn 
periodes. Hieruit kwam voort mijn boek, The Highlands of Phrygia: Sites and 
Monuments (Princeton University Press). En, zoals één van de boek
besprekingen van mijn werk het formuleert, "toen de directeur van het 
Franse Instituut van Istanbul aan Emilie Haspels de leiding van de 
opgraving van de Midasstad toevertrouwde werd haar taak daaromtrent 
voor 30 jaar vastgelegd". (Note: J. Pouilloux, Revue Archéologique 
1973, p. 334). 

Zo dwaalde ik toen van dorp tot dorp, overal door de inwoners gastvrij 
ontvangen. En terwijl wij ergens bij elkaar zaten in het dorpsvertrek, zei 
een man toen opeens, dat er vroeger ook eens een vreemdelinge had rond
gezworven: ,Ja," zei ik toen, "dat was ik" . 

"Onmogelijk", zei hij, "die was blond!" 
Als ik dan soms in Yazili Kaya, ons dorp, terugkom, wordt mij mee

warig gevraagd, ofik nu nog het graf van Midas niet heb gevonden. Want 
omdat het Midas Monument geen graf bleek te zijn, nemen zij steevast 
aan, dat ik het elders aan het zoeken ben. 

En dan houden zij vol (ook ter bemoediging, neem ik aan), dat er inder
daad in de bergen zulk een graf is, "en wie zijn hoofd vindt, die wordt 
heerser van het land". 

Je raakt pas langzamerhand vertrouwd met deze omgeving. Het gaat 
daarbij niet om al-of-niet belangstelling tonen voor al watje tegenkomt -
ik was genoeg toegespitst op alles van het begin af aan - maar het contact 
moest nog rijpen en dat ging niet overhaast. 

Ik herinner me nog, hoe in het begin van de opgraving de kinder~es van 
Yazili Kaya, gedoken achter de muurtjes van hun erf, stiekem "gavur" 
(ongelovige) riepen, als ik langs kwam. Maar later, toen er na verloop van 
tijd wezenlijk contact was ontstaan, kon ik wel hier en daar in de dorpen 
een gesprekje hebben dat dieper ging dan het oppervlakkige. Dan zeiden 
ze bijvoorbeeld opeens: "Jullie hebben toch ook een profeet? 0 ja, ... 
Isa"; zo kwam je dan nader tot elkaar. 

En zo drong ook hun geloof tot mij door aan een bestendige, voort
durende heiligheid op eens gewijde plaatsen, wat mij eerst in mijn opper
vlakkige kennismaking van alles om mij heen volkomen ontging. En, 
behalve een voortzetting van verering op die oeroude plaatsen, eveneens 
van verering op andere speciaal heilige plaatsen. Er zat in dit alles geen 
westerse regelmaat. 

Godsvrucht manifesteert zich over het gehele gebied van ons hoogland 
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en ook door alle tijdperken heen, ook doorgegeven van de ene periode in 
de andere. Er zijn in hoofdzaak vier periodes te onderscheiden: de 
Phrygische periode, die van het Romeinse Keizerrijk, wanneer Grieks 
de algemene voertaal is in Klein-Azië, de Byzantijnsche en tenslotte de 
Turkse. 

In de Phrygische tijd is alles vol van heilige plaatsen, gewijd aan de 
godin Cybele, Moeder der goden. Hierbij neemt het Midas Monument 
een grote plaats in, met de grote inscripties in het midden van de façade . 
Er zijn ook Phrygische graffiti in de deurposten gekrast, in een latere 
ontwikkeling van het schrift. 

In de Romeinse Keizertijd (3de eeuw na Chr.) lag er op de hoogste 
centrale top van de Türkmen Dag - de Türkmen Baba geheten - een 
heiligdom, gewijd aan de Moeder der goden, de M1rr'1P 8ewv. Dit is de 
naam waaronder de Phrygische Cybele in later tijd vereerd werd. Dat hier 
een aan haar gewijd heiligdom had gestaan, werd mij duidelijk door ver
scheidene wij-inscripties, die daar lagen (in de Griekse taal), aan haar 
gewijd. 

In de Phrygische periode werd het centrale gebergte nog niet bewoond; 
de Phrygiërs bleven in de periferie, in het gebied der rots-plateaus. Maar 
nu, in de Romeinse Keizertijd, komt er op de hogere heuveltoppen een 
boerenbevolking, die de Moeder der goden in het NW gedeelte vereert, 
terwijl op het uitgebreidere deel, aan de Noordkant, en langs de Oostkant, 
wij-inscripties waren opgedragen aan Zeus Bronton, de god van de 
landbouw. 

Het terrein van het heiligdom van de Moeder der goden op de Türkmen 
Dag, de Baba top, werd later door de Byzantijnen gebruikt als heilige 
plaats, te zien aan marmeren reliëfplinten, die daar nu nog liggen. 
Van beide wijgeschenken, aan de Moeder der goden, en Byzantijnse 
reliëfstukken, zijn daar later verscheidene weer gebruikt bij een vroeg
Mohammedaans heilig graf (verwerkt in de omheining van stenen), die 
zorgvuldig in een lang ovaal om de plek van het graf gelegd zijn. Deze 
heilige heet de Türkmen Baba, naar wie de top wel genoemd zal zijn. 

De Byzantijnse periode heeft zich, met gebouwen versierd in fraai 
gebeeldhouwd marmer, kerken maar ook kloosters vermoedelijk, uit
gebreid over alle delen van het hoogland; dit alles is slechts fragmentair 
over maar voor ons gaat het om de heiligheid van deze plaats. Zoals wij 
hier aan enige voorbeelden zagen, sluiten zij aan bij die van de Phrygische 
en Romeinse periodes, maar op hun beurt worden zij zelf weer opge
vangen door de Selcuk-Ottomaanse, bijv. bij de Emre Tekke (zie bij wat 
volgt) . 

Hoe in het Christelijk tijdperk aJles vol is van godsvrucht blijkt ook uit 
Byzantijnse grafschriften, in het bijzonder uit de unieke heretische 
epitaph, van de profetes Nanas (Haspels, Highlands, App. lIl, 107), 
gevonden op een plaats, die op de Westrand van het hoogland ligt, neer-
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ziende op het gebied van Kütahya. In het epitaph wordt o.a. haar gods
vrucht geroemd in verband met haar gebeden, dag en nacht; zij had 
visioenen van engelen en de gave om stemmen te horen, in de hoogste 
mate - zij, Nanas, de gelukzalige. In verband met deze nadruk op 
visioenen van engelen, verwees ik in Highlands (p. 216, no te 45: for the 
emphasis on angelic visions, cf. L. Robert, He/unica 11-12, pp. 432-433, 
with n I, on the highly developed and vivid belief in angels in Phrygia) . 
Dit wijst op verwantschap in de alleszins zeer godsdienstige sfeer van ons 
hoogland door alle periodes. 

En tenslotte vinden wij in de Turks Mohammedaanse Periode (die van 
de Selcukken en die van de Ottomanen) een zich aansluiten bij heilige 
plaatsen van voorafgaande tijdperken: zoals het graf van de Türkmen 
Baba bij het heiligdom van de Moeder der goden en het Byzantijnse kerk
gebouw; dit Mohammedaanse graf is ongetwijfeld vroeg-Mohammedaans 
maar uit welke eeuw precies het stamt, is onbekend. Zoals ook bijvoor
beeld het Mohammedaanse graf-bouw (voor de benaming "Tekke", zie 
hieronder), de Emre Tekke genaamd, niet ver van de Phrygische Arslan 
Kaya. Ook van dit heilige graf is de periode niet bekend, maar het moet 
niet later zijn dan vroeg-Mohammedaans, hoewel het eenvoudige, recht
hoekige gebouwtje geen kenmerkende trekken heeft, waarnaar het zou 
kunnen worden gedateerd . 

In de voorgevel is een vierkante tuf-steen ingelast, die in Naskhi schrift 
de inscriptie draagt: "Allah behoort de macht toe" . De inscriptie kan 
Selcuk zijn, of misschien nog eerder vroeg-Ottomaans. 

Binnen de Emre Tekke staan zes hoge, houten witgeschilderde "dood
kisten" op een rij. Dit zijn geen wezenlijke grafkisten; het eigenlijke graf 
bevindt zich, zoals gewoonlijk, onder de grond. Er staan daarbinnen 
verscheidene marmeren Byzantijnse architectonische stukken, o.a. twee 
mullions - posten van een dubbel raam - en kleine zuilen met 
Corinthisch kapiteel. Als drempelsteen dient een fries in reliëf van wit 
marmer. Dit alles wijst erop, dat het Turkse heilige graf was versierd met 
stukken van een Byzantijns gebouw, dat eerder deze plaats reeds als heilig 
had aangewezen . 

Aan deze enkele voorbeelden hebben wij nu kunnen constateren, hoe 
het godsdienstige karakter van een terrein daarop voortdurend, ondanks 
het verloop van tijd, in de opeenvolgende periodes kan veranderen. 

Laten wij nu, aansluitend bij het voorgaande, nagaan hoe, in de laatste 
fase van zijn bestaan, dit contact met het bovenmenselijke in ons bergland 
persoonlijk werd ondervonden. 

Wij willen ons bepalen tot de indruk, die ik ondervond van de in onze 
tijd nog levende piëteit, die zich hechtte aan heilige plaatsen in een afge
zonderde gemeenschap, die gedrenkt was in onveranderde, religieuze 
gevoelens. 
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Plaat lIl . I . Tekke van Kilise-Orhaniye . 2. Tekke van Ekiz Oluk. 3. Ram van begraafplaats 
Kara Baba. 
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Plaat IV.!. De minaret van Sandik Özu. 2 . De minaret van het Mohaçir dorp Incik . 3. De 
minaret en moskee van Yazili Kaya. 4. De minaret van een ander Mohaçir dorp. 
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Eerst keek ik hier gewoon overheen; het was allemaal zo nieuw en het 
drong niet door . Ik besefte wel de feiten, maar pas langzamerhand voelde 
ik, hoe die sfeer ons omringde. En nu vrees ik, dat de tijd gekomen is, dat 
het toch weer allemaal zal verdwijnen. 

Zoals op het plaatje van het Kilise graf, zag ik deze breed-getakte 
denneboom tegen de ondergaande zon staan, wat direct al opviel, want 
alleen op een heilig terrein zal zo'n boom gespaard blijven. Toen ik 
dichterbij kwam, zag ik, dat eronder een graf lag, gekenmerkt door een 
groot ovaal van ruwe stenen. En er hingen bonte lapjes van kleren in de 
struiken rondom, van hen die genezing van ziekten verwachtten. Het graf 
van deze Mohammedaanse Heilige ligt aan de driesprong, waar de weg 
van het dorp Kilise-Orhaniye zich vertakt, links naar beneden, het 
hoogland uit naar de vlakte, rechts stijgend in de richting van de centrale 
toppen. 

Zulk een heilig graf wordt in het Phrygische hoogland een "tekke" 
genoemd. De benaming tekke wordt in het vlakke land van Anatolië er 
omheen echter algemeen gebruikt als benaming van een Dervish Klooster; 
zulk een tekke behelst dan vaak bovendien het monumentale graf van een 
heilige van de Dervish Orde, gewoonlijk dat van de stichter. In onze 
bergen betekent een tekke dus gewoon een heilig graf - hoe het er ook 
uitziet - en de heilige wordt eenvoudig aangeduid als Baba (vader), of 
Dede (grootvader) . 

Het oud-Mohammedaanse graf, op de hoogte van de Türkmen Dag (zie 
afb. PI. 11, 3) , is dus ook gewoon de tekke van de Türkmen Baba. Uit 
welke Middeleeuwse periode dit graf stamt, is niet bekend; de tegen
woordige dorpen weten er niets van. Ook wordt het niet als bedevaart
object bezocht: ongetwijfeld door zijn verre ligging. 

Dichtbij het dorp Yazili Kaya, waar ik de Midasstad opgroef, ligt op 
een rots het aanzienlijke dorp Kümbet. Het heeft zich daar gevestigd bij 
een Selcuk-Turkse grafkoepel, de Tekke van de Kümbet Dede. Selcuk, uit 
de 12de eeuw zijn de muren van dit acht-kantige gebouwtje, versierd met 
Byzantijnse, architectonische reliëfs, ongetwijfeld resten uit de daar ter 
plaatse tevoren gevestigde Byzantijnse stad. Het graf van de Kümbet 
Dede erbinnen bestaat uit een hoge, witgeverfde houten kist, met het 
eigenlijke graf daaronder, zoals wij die reeds eerder zagen bij de Emre 
Tekke (zie hierboven). Om de tekke heen staan oude Turkse graven . 

In de Selcuksche tijd, toen er nog geen dorpen in het hoogland be
stonden, moet de tekke van de Kümbet Dede voor de rondtrekkende 
nomaden een godsdienstig centrum zijn geweest. Maar tegenwoordig 
heeft het voor de bewoners van het dorp Kümbet geen betekenis meer 
voor aanbidding. 

Zo staat het dan in Kümbet. Aan de Zuidelijke grens van het Hoogland, 
dichtbij het dorp Akviran, staat een vrij klein rechthoekig gebouwtje, met 
aan de twee lange zijkanten als schoren uitstekende puntige vlerken. Het 
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is kennelijk uit de Selcuksche periode, en was ongetwijfeld een graf
gebouw. Het heeft twee verdiepingen. Ik ging eerst de trap op naar de 
bovenste en bekeek de eenvoudige bouw, met zijn gaaf gevoegde, geel 
gekleurde muren. Toen naar beneden: daar lag op de grond uitgespreid, 
een vrij onregelmatige hoop losse, ruwe stenen, die niets te maken hadden 
met het oorspronkelijke gebouw, en die ik niet zo dadelijk aan zag voor 
wat ze waren, namelijk voor een heilig graf. Onze voerman stond er te 
kijken en wees mij er op, dat er juist een offer was gebracht: ze hadden een 
haan geslacht - op de zijkant was de grond nog rood van al enigszins erin 
getrokken bloed. En dit was dan de tekke van de heilige, genaamd de Saya 
Baba. 

Heilige terreinen behoeven ook in deze Mohammedaanse periode nog 
niet altijd zelf een graf te zijn. Zo vindt men daar in de buurt, wat meer 
naar het Oosten bij het dorp Cobanlar, twee bronnen, die in diepe poelen 
opborrelen. Deze zijn vol bruin gekleurde vissen, die niet gestoord mogen 
worden, want zij staan onder de bescherming van een Dede, "die daar 
dichtbij slaapt". Die Dede wordt verder niet nader aangeduid. 

Een ander voorbeeld: op een afgelegen plek in het gebergte, tussen 
Yazili Kaya en Kilise-Orhaniye, Ekiz Köy genaamd, ligt een aantal 
Byzantijnse ruïnes, in grof blauw marmer; een aantal gebroken zuilen en 
ook een mullion-middenpost van een dubbel raam overeind gezet. Daar 
liggen nu knoestige, vergroeide delen van struiken, grijs verbleekt door de 
zon. Als gedrochten mismaakt, gelden zij als een bijzonder fenomeen en 
dienen dus om deze tekke te versieren; het is de Ekiz Köyü tekke. Waar 
het graf van de Dede precies is, komt ook in dit geval niet uit. 

Een belangrijke tekke, meer naar het centrum van het hoogland 
gelegen, is die van de Kara Baba. Het is een onaanzienlijk, rechthoekig 
gebouwtje; één kamer, met binnenin een primitief graf, omgeven door 
ruwe stenen - dit keer niet in een ovaal gelegd maar in een rechthoek. De 
tekke ligt middenin een kleine begraafplaats uit de Selcuk periode, geken
merkt door grafstenen in de vorm van een gestyleerde ram. Deze liggen 
onregelmatig door elkaar, want de begraafplaats is geplunderd. 

De Kara Baba is in zover belangrijk, als het hier geldt om dieren; het is 
dus een heilige die voor dieren wordt aangeroepen, hetzij er onder de 
beesten één ziek is of om zo'n ziekte te voorkomen. De bedevaart wordt 
gemaakt door de kudde in zijn geheel. Eerst loopt de herder met de kudde 
drie maal om de tekke heen. Dan wordt er één van de dieren in een 
ondiepe kuil vóór het gebouwtje geofferd. Tenslotte wijdt de herder zijn 
herdersstaf aan de Kara Baba. Een hele stapel daarvan lag binnen, 
achterin, rechts van het graf. 

Een paar van de ram-stenen is op de zij flanken versierd met een 
primitief" tafereel in reliëf': daar ziet men figuren te paard en tegelijk in 
het wild levende dieren, herten met een groot gewei of wilde geiten. De 
taferelen zijn altijd te herleiden tot jacht-scenes. Deze ramstenen, ge-
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combineerd met hun taferelen, zijn typerend voor hen, die deze graftekens 
lieten oprichten. Zodra de Selcuk-Turken in de IIde eeuw Klein-Azië 
waren binnengevallen, werd het land bezet door kudde-houdende 
nomadenstammen. Vandaar de rammen als grafmonument. Deze 
vertegenwoordigden hun bezit, hun inkomen voor levensonderhoud, 
maar de ramstenen, die met een reliëf versierd waren, wijzen op hun 
tijdverdrijf namelijk paardrijden en de jacht. 

Dit dan zijn de voornaamste voorbeelden van heilige plaatsen in mijn 
eigen tijd in het Phrygische hoogland. En nu wij dan al deze tekkes de 
revue hebben laten passeren, moeten wij ons tevreden stellen met een 
korte blik te slaan op een Dervish Klooster vlak tegen het hoogland aan, 
op de Oostelijke kant ervan, de Tekke van Seyit Gazi. Dit is dus een echte 
tekke, wat er algemeen in Anatolië onder wordt verstaan. Het is een tekke 
van de Bekta~i Dervishes, van de Orde van de Alevi Secte, eertijds een 
hoogst belangrijk bedevaartoord, met zijn accumulatie van gebouwen, uit 
opeenvolgende tijdvakken. 

Binnenin, aan één kant van de pleinen, ligt bovendien nog een kleine 
moskee, met de grafkamer van Seyit Battal Gazi ernaast. Hij is een legen
darische figuur, die als voorvechter van het geloof een rol speelt in de strijd 
tussen Selcuken en Byzantijnen. Toen ik dit klooster voor het eerst zag, 
waren de zalen en pleinen verlaten; want alle Dervish Kloosters in Turkije 
waren in 1925 gesloten, overeenkomstig een nieuwe wet van de Repu
bliek. Alleen naar het graf van Seyit Battal werden nog wel bescheiden 
bedevaarten gemaakt door de omringende dorpen. Ik zag daar een paar 
vrouwen, die aan het bidden waren. 

Nu even terug naar Kümbet, het belangrijkste dorp in het Hoogland 
met de grafkoepel van de Kümbet Dede, dichtbij onze Midasstad. Ik was 
daar eens op bezoek bij één van de vrouwen, in een oud ruim huis met 
uitzicht over de vallei. Zij klaagde over bronchitis-hoest en benauwdheid, 
waarbij ik dacht: "geen wonder, in dat grote, tochtige huis", en ik maakte 
een opmerking over het los geweven katoenen hesje dat zij aan had, 
"waarom niet een van wol?" 

"Van wol", viel zij uit, wol van hun schapen? Die verkocht je toch, 
daar verdiende je toch geld mee? Wel bleek het, dat zij al drie keer een 
beest was gaan offeren bij het graf van Seyit Battal! 

Tot slot nog iets, dat mij opviel, toen ik weer eens terug kwam op één 
van mijn latere tochten . Daar staat tegenwoordig op een kruispunt van 
een weg, van de kant van Kümbet in de richting van Yazili Kaya, een 
zorgvuldig gegraveerd stenen grafmonument. Daar was een jonge man 
begraven, hoorde ik, die door zijn broer was vermoord in hun gemeen
schappelijke hoeve, verderop in de heuvels. Die broer woonde daar nog. 
En het graf was op dit kruispunt aan de weg geplaatst zodat een ieder, die 
langs kwam, een gebed ("fatiha") voor de dode kon uitspreken. Wie die 
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Plaat V. 1 en 2. Graf van door een broer vermoorde jongeman (het graf ligt aan de weg). 
3. Yazili Kaya waarop die weg uitkomt. 
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Plaat VI. 1. Tekke van Kümbet. 2. Tekke van de Kara Baba. 
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Plaat VII. 1. Arslan Kaya. 2. Küçük-Kapi Kaya. 



2 3 

Plaat VIII. 1. Ardeçli Tekke. 2. Tekke van Türkmen Baba. 3. Tekke en weg naar Kilise
Orhaniye. 
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weg vervolgt, komt uit in het dorp Yazili Kaya met de moskee met houten 
minaret aan de linkerhand, het Midas Monument en plateau van de 
Midasstad. 

In verband met het graf aan de weg, herinnerde ik mij toen plotseling 
dat ik lang geleden ook al eens een dergelijk grafmonument aan de kant 
van de weg had zien staan; de weg, die afdaalt aan de overkant van de 
Kümbet vallei, hoger op, het gebergte in. Mij werd toen indertijd verteld, 
dat dit het graf was van een jongen, die dodelijk was getroffen door een 
steen bij een gevecht tussen de bewoners van twee dorpen, Sarica Ova en 
Büyük Yayla. Het ging om een grensgeschil over het gebied van hun 
zomerweiden. Ik was toen hier nog maar pas gekomen en dacht niet 
verder na dan over het feit alleen. Je neemt een beeld dan alleen op voor 
wat het voorstelt. Ik zocht er, om zo te zeggen, niets achter. Pas bij langer 
verblijf gaat de geest van het land meespreken. Dit graf stond natuurlijk 
met een zelfde bedoeling, duidelijk in het oog lopend, aan de wegkant. 

Maar nu is de tijd gekomen, dat dit alles aan het verdwijnen is. "Ten 
dode opgeschreven" is een sterk woord. Laten wij eerder zeggen: het is 
een geest, die vervliegt en die niet te achterhalen valt. 

Turkije is bezig zich te moderniseren. Er zijn aan alle kanten grote 
wegen aangelegd, internationale wegen, met benamingen als E 5 en E 23, 
die dwars door Klein-Azië heen snijden. Zij gaan rakelings langs wat 
vroeger afgelegen gebied was, verjagen alle isolement en intimiteiten en 
brengen vanzelfsprekend toeristen mee . 

In het Dervish Klooster van Seyit Gazi zag ik de steenhouwers druk 
bezig met het herstel van de gebouwen. In de grafkamer van Seyit Battal 
wordt de hoge, witgeverfde kist, zoals wij die ook al kennen uit het 
Hoogland, vervangen door een monumentaal graf in grijs marmer. Het 
Dervish Klooster wordt nu als museum toegankelijk en zal over de nieuwe 
wegen wel toeristen aantrekken. 

Ons gebergte bezit zijn eigen sfeer niet meer. Door al het geroezemoes 
eromheen verdwijnt hun opgenomen zijn in een contact met het boven
menselijke. Als wij er een voorbeeld van willen beschouwen: daar was de 
Kara Baba, de heilige voor genezing der dieren, waar de herders hun staf 
wijdden, na het offer. Ik zag vroeger daarvan een hele stapel achter in het 
heilige graf. Toen ik de laatste maal in de tekke kwam, was er geen 
herdersstaf meer over. 

Eenmaal vervlogen, is dit contact dus voorgoed verdwenen en niet meer 
te achterhalen. 
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Cahiers d' Archéologie Romaine, no. 5 (p. 223-224). 

AU CENTRE DE L'ASIE MINEURE SOUS L'EMPIRE ROMAlN 

C.H.E. Haspels 

"Peu d'Occidentaux avaient visité la pi ai ne d'Eski~ehir et la region du 
Turkmen Dag. La première Croisade avait passée par là et avait remporté 
en 1097, près de Dorylée, une victoire décisive sur les Selcuks. En 1147 
arrivait en Asie Mineure la seconde Croisade, dont un gros contingent 
prenait Ie même chemin, mais à la suite de désastres, se rendait dans la 
region de nos montagnes, pour traverser ensuite I' Anatolie en un long 
détour. La Croisade suivante a évité la route de l'intérieur. 

C'est en 1555 qu'un groupe d'Européens arrive en Asie Mineure. 
Ogier Gelein van Busbeeck, originaire des Pays Bas, ambassadeur du 
Ferdinand de Hongrie - roi des Romains, frère de l'Empereur Charles 
Quint - est avec sa suite, envoyé auprès du sultan turc, Süleyman 
Ie Magnifique. Il a publié une description de son voyage dans ses 
Legationis TUTcicae Epistolae QuattuoT. 

La première livre est pour nous la plus intéressante. Parti de Vienne, et 
arrivé à Constantinople, il apprend que Ie sultan a temporainement 
transféré sa résidence à I' Amasia, dans I'est de l' Asie Mineure, aux delà 
d' Ancyra (Ankara), à cause de l'état critique des relations entre la Turquie 
et la Perse. Il dit lui-même, dans son Epistola I que si Ie voyage de 
Constantinople avait été entrepris déja par plusieurs autres, celui 
d'Amasia ne I'avait été à sa connaissance par personne . 

Selon son habitude, à chaque relais, Van Busbeeck allait se promener 
pour rechercher des inscriptions grecques et romaines et des plantes rares . 
A Ancyra, il découvrit ainsi Ie Monumentum Ancryanum, l'inscription sur Ie 
temple romain, relatant les faits du règne de I'empereur Auguste, les RES 
GESTAE DIVI A UGUSTI, dont il fit copier ce qui était lisible. C'est ainsi 
qu'il parvint aussi à collectionner et à rapporter dans son pays natal des 
exemplaires de plusieurs plantes d'agrément inconnues en Europe, 
comme la tulipe, la jacinthe et Ie narcisse, qu'il avait déjà vus en 
abondance avant son arrivée à Constantinople, et en outre Ie lilas de 
perse. 

Bien qu'il ne Ie dise pas dans son récit, nous savons par ailleurs que 
Van Busbeeck a passé par la plaine Eski~ehir. Parmi les voyageurs se 
rendant à Amasia il y avait un certain Hans Dernschwam, un homme 
d'affaires de Bohême, qui prenait part à I'expédition pour son propre 
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compte. Dans son journal, ou il note jour par jour I'itinéraire, il 
mentionne au centre de I' Anatole dans un solitude sauvage, un chäteau, 
s'appellant Karischa Schar (Karaca~ehir). Or, I'expédition, qui laissait ce 
chäteau à sa droite, se trouvait alors au bord de la pleine d'Eski~ehir, car 
les ruines de Karaca~ehir, encore en place aujourd'hui, se dessinent sur 
une arête montagneuse, qui se détache du terrain rocheux phrygien. 
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The Aegean and the Near East, p. 313-322 (p. 313-315). 

WESTERN COGNIZANCE OF INNER PHR YGIA IN EARLIER DA YS 

C.H.E. Haspels 

(On the fiTst time Westerners a"ival in Phrygia). 

(Quoting text). 

In AD 1555, for the first time during the Ottoman regime, a company 
of Europeans made a journey through the interior of Asia Minor. These 
were three ambassadors with their retinue, sent by Ferdinand, the King of 
Hungary, to the Sultan Süleyman the Magnificent. The sultan had 
temporarily removed his residence to Amasya, in view of the critical state 
of affairs between Turkey and Persia. On their arrival in Constantinople, 
the envoys had been detained there for six months , under most un
comfortable circumstances, till permission came from the sultan for the 
continuation of their trip on Anatolian soi!. 

One of the three diplomats, by far the more capable was Ogier Gelein 
van Busbeeck (Latinized, Augerius Gislenius Busbequius; French, de 
Bousbecquius), a native of the Southern Netherlands. Van Busbeeck 
wrote a description of the journey through Anatolia in his Legationis 
TUTcicae Epistolae QuattUOT (Note I). We are indebted to Van Busbeeck for 
the first observations of a European in Anatolia under the Ottoman 
Empire . Moreover, through him the western world was introduced to the 
Monumentum Ancyranum, the inscriptions on the temple at Ancyra 
(Angora, Ankara) , containing the account of the reign of the Emperor 
Augustus, the Tes gestae Divi Augusti. He also took home specimens of 
several ornamental plants, at that time still unknown in Europe, like the 
tulip, the hyacinth and the Persian lilac, to be tried out first in his native 
country. These then were cultivated and improved in the Netherlands, so 
that about a century later another ambassador to the Sublime Porte could 
bring back to the sultan some choice bulbs as a present - but that is 
another story. 

The first contact made by Van Busbeeck with the sultan on behalf of 
Ferdinand of Hungary, the later German emperor, was not too successfu!' 
The impression conveyed by the accounts of the envoys' reception is that 
the sultan did not take the affair seriously, at any rate hardly favorably. In 
Van Busbeecks own words, the sultan was absent when they arrived in 
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Amasya, but "postquam venit, sumus ad eum introducti, sed ille nec 
orationem, nec rationas nostras, nec mand at a animo aut fronte satis 
benigne suscepit, sedebat ipse in solio perquam humili, ab humo haud 
alteriore uno pede, er at illud instraturn pretiosissima plurimaque veste 
stragula, pulvinisque exquisitio opere elaboratis, juxta erant arcus et 
sagittae . frons (ut dixi) minime laeta, tristisque in vultu, sed tarnen plena 
majestatis severitas ... tunc ea me, quae volui, dicentem audivit, sed cum 
expectationi eius non responderiunt veluti fastidiens, nihil aliud respondit, 
quam hoc est pulchre, pulchre; ita su mus domum dimissi". 

There was among the tra veilers to Amasya a certain Hans Dernschwam, 
a practical man of business from Brüx in Bohemia, who took part in the 
journey at his own expense. He has left a journal of the trip, and this 
supplements in a way the incomplete ne ss of Van Busbeecks account. For 
Dernschwam in his short dry remarks, jotted down from day to day, 
merely for himself, not for publication, gives a lot of information on social 
history and ethnographical and geographical topics. 

He tells how they crossed over from Constantinople to Anatolia on 
March 9, 1555, arrived in Nicodemia on the 12th, and from there proceed 
to Nicaea on its lake . Then, from March 20, having come from the 
mountains into the plains of Eski~ehir, on the central plateau of Asia 
Minor, he records several towns in the district, and among these he 
remarks: "Weiter ein schlos auff der rechten, Karischa Schar genant, alda 
Turken und armenier sollen wonen, ein oeder margt". This is 
Karaca~ehir crowning a flat-topped mountain ridge southwest of the 
modern town of Eski~ehir dating from the late Byzantine or early Osmanli 
times. It stands as a sentinel over the stretch of land where the Porsuk 
(modern Tembris), the chief tributary stream of the Sakarya (ancient 
Sangarius), enters the plain of Eski~ehir, coming from the south. Passing 
Eski~ehir in an easterly direction, the Porsuk thenjoins the Sakarya some
where in the neighborhood of ancient Gordion. 

Karaca~ehir has a wide view over the plain of Eski~ehir, on the extreme 
Ie ft in PI. XLII, i. There in the distance passed Dernschwam and Van 
Busbeeck with their companions. The ridge of Karaca~ehir is the 
northernmost outpost of the rocky mountains of the Phrygian highlands 
(see PI. XLII, i., on the right), called the Türkmen Dag, those table-rocks 
and hills of limited height, close together, intersected by narrow valleys. It 
is the country where the Phrygians have Ie ft their mark, with façade 
monuments carved on the perpendicular sides of the grayish-brown tufa 
stone. 

"Ein oeder margt' , , Dernschwam remarks, and weil he may. The term 
fits Karaca~ehir, but in a definition th at holds good for the entire region of 
the highlands - a desolate waste land (see PI. XLII, 2). In this rock 
country the First Crusade came to grief af ter its glorious victory over the 
Selcuks in 1097, in the battle of Dorylaeum. They had pursued the Selcuk 
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Turks over hili and dale and had captured their camp, with the sultan's 
tent and all his treasures. But further: "Nos itaque persequebamur eos per 
deserta et inaquosam et inhabitabilem terram, ex qua vix vivi evasimus 
venexivimus. Fames, vero et sitis undique coartabant nos, . . , nihil que 
penitus nobis erat ad edendum, nisi forte vellentes et fricantes spicas 
manibus nostris, tali cibo quam miserrime vivebamus" . Thus they toiled 
on, in the heat of July, and with a dearth of water for that countless 
multitude, through the rocky highlands of Phrygia. 

The country had been in this condition since the battle of Manzikert in 
Armania, in 1071, when the Byzantine army under the Emperor 
Romanus IV Diogenes was completely defeated by the Selcuks. These 
immediately invaded Asia Minor and together with the Selcuk army large 
bands of Türkmen tribes, nomads with their flocks, poured in. They 
overran the table-land and hills of central Anatolia, seeking pastures 
for their goats and sheep. Wherever they appeared, agriculture ceased to 
exist and the country became reduced to steppe conditions. The plains 
of Dorylaeum were among the first to suffer; here the nomads took 
possession and remained. The mountains south of Dorylaeum, the rock 
country with the Phrygian monuments, shared the same fate. 
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