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Prof. Dr. Yu. BORI SENKO, Prof. Dr. Yu. S. HUDYAKOV,
Prof. Dr. K. M. TABALDIYEV, Prof. Dr. S. A. KIM
Rusçadan Çeviren:

Hüseyin POLAT
Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Modern Diller Yüksekokulu
Türklere ait tastan yapilmis ilk insan ve hayvan heykellerine ait arastirmalar VIII.
Yüzyilda Minusin Vadisi’nde gerçeklestirilmistir. Bu konudaki ilk buluntu da 1722
yilinda D. G. Messersimid ve F. I. Stralenberg tarafindan bulunmustur. Bulunan
heykellerden birisi elinde bir takim esyalar tutan erkek heykelidir. Tes ve Siyah Iyus
nehirlerinde bulunan bu heykeller K. Sulman tarafindan resmedilmistir. Diger
heykeller ise koyun ve aslan heykelleridir. Hepsi de resme geçirilmistir.
Krasnayarski’deki heykellerde D. G. Messersimid aslan ve koyun figürleri tespit
etmistir. Bu heykeller Tuba Nehri’nden buraya getirilmistir.
M. P. Graznov ve Y. R. Sneydera’nin verdikleri bilgilere göre bulunan bütün bu
heykeller kirik ve parçalanmis durumdaydi. Koyun heykeli, D. G. Messersimid’in
katilimiyla Tobolsk’a getirilmisti. Bu koyun heykeli daha önceleri Abakan Nehri
deltasinin hemen karsisindaki Yenisey Nehri’nin sag kiyisinda bulunan Kizil-Çebaga
Dagi’nda bulunmaktaydi.
Yine arastirmacilarin verdikleri bilgilere göre söz konusu bu heykeller yerli halk
tarafindan özel bir saygi ve hürmet görmekteydi. Yerli halkin bu heykellere taktiklari
adlar kayitlarda geçmektedir. Runik kitabesinin bulundugu Tes Nehri’ndeki insan
heykeli ile Tuba Nehri’ndeki koyun heykeline ait bilgiler F. I. Stralenberg tarafindan
yayinlanmistir.
Bu heykellerin ait olduklari etnokültür konusunda çesitli görüsler ortaya atilmistir:
D. G. Messesmidt, Siyah Iyus’taki heykelin bir Çinliyi temsil ettigini ve Çin etkisi
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tasidigini ileri sürmektedir. F. I. Stralenberg ise bu heykelin Minusin Tatarlarinin kültü
oldugunu savunmustur.
1739 yilinda G. F. Miller ve G. Gmelin Minusin Vadisi’ne bir seyahat yaptilar. Bu
seyahatleri sirasinda kendilerinden önceki seyyahlar tarafindan bulunmus olan bir dizi
heykeli incelediler ve bunlarla ilgili çok önemli tespitlerde bulundular. Nitekim Siyah
Iyus’taki heykelde bir kiliç, üzerinde siyah levhalar ve delikler bulunan bir kemer
buldular. Ayrica bir asker heykeli buldular. Bu heykelin elinde bir kap ve kiliç vardi.
Heykel, Tuim Nehri’nde bulunmaktaydi ve daha sonra Krasnayarsk’a tasinmisti. E. B.
Vadeska’nin verdigi bilgilere göre söz konusu bilim adamlari aslinda Askiz Nehri’nde
Orta Çag’a ait bir heykel daha bulmuslardi.
1741 yilinda I. Siskov tarafindan Siyah Iyus Nehri’nde bulunan heykel
resmedilmistir. 1772 yilinda P. S. Pallas, Beltira Köyü’nde Abakan Nehri üzerindeki
mezarlikta iki adet heykel bulmustur. Pallas, Kuzey Sibirya heykellerinin dis
görünüsünde Budizm’in etkisinin izleri oldugunu ileri sürmüstür.
Siyah Iyus heykelleriyle ilgili resimler I. P. Falk tarafindan yayinlanmistir.
Minusin tas heykelleri XIX yüzyilda R. I. Spasskov, M. A. Kastren, D. A.
Kostrov, N. I. Popov, A. S. Stetanov, I. E. Eyhvald’in dikkatini çekmistir.
Tas heykelleri inceleyen bütün arastirmacilarin, bu heykellerin bulunmasinda bir
katkilari olmamis, sadece kendilerinden önceki seyyahlarin bulduklari heykelleri
incelemislerdir. Degisik kültürlü Minusin heykelleri, Ortaçag heykellerinden ayri
tutulmamis, onlarin senkronik höyükler ve Runik kitabesi taslari tipleri olarak kabul
edilmistir. Arastirmacilar bu heykelleri mezar üstü heykeller olarak ya da modern
etnografyaya ait özel olarak hazirlanmis idollar olarak degerlendirmislerdir. Minsk
heykellerini ba zi arastirmacilar iri yapidaki Avrasya tas balballari olarak ele
almislardir. G. I. Spasskiy, bu heykellerin Hunlar tarafindan dikildigini öne sürmüstür.
G. I. Spasskiy tarafindan Abakan vadisindeki mezarlik stepinde bulunan iki heykel ve
Abakan stepinde bulunan bir koyun heykelini gerçege yakin bir sekilde yayinlamistir.
Arastirmacilarin çogu ise bu heykellerin eski Çud’lara2 ait oldugu konusunda hem
fikirdirler. Bu konudaki ayrintili olarak ve net olarak görüs belirten arastirmaci E. I.
Eyhvald’dir.
Minusin Vadisi’ndeki tas heykeller V. Radlov tarafindan da incelenmistir. Bu
incelemeler D. G. Messersimidt’in verilerini önemli ölçüde etkilemistir. Radlov’un
kitabinda Siyah Iyus heykelleri ve Askiz Nehri Vadisi’ndeki koyun heykelleri tasvir
edilmektedir. V. Radlov özellikle bu heykellere yerli halkin gösterdigi saygi üzerinde
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durmustur. Ayrica, elinde kap bulunan tas balbal heykellerinin Güney Rusya
steplerindeki heykellerle benzerliginin altini çizmistir. V. Radlov, heykellerin elinde
bulunan kaplari da ölülerin bas uçlarina konan ve içinde yiyecek saklanan kaplar olarak
degerlendirmistir.
N. M. Yadrinsev ve D. A. Klemens de Çin kaynaklarini inceleyerek Minusin tas
heykellerinin kronolojisi hakkinda bazi fikirler ileri sürmüslerdir. Bu bilim adamlari
söz konusu heykelleri senkronik höyükler ve Runik kitabe taslari olarak
degerlendirmislerdir. N. M. Yadrinsev’in ifadesine göre, eski Çin kaynaklarinda
Yenisey Kirgizlarinda mezar üstü heykellere rastlanmamistir. Bu nedenle bu heykeller
muhtemelen Kirgizlara degil de, baska bir kültüre ait olsa gerek. D. A. Klemens de
Türklerle ilgili Çin kaynaklarina dayanarak bu heykelleri M.Ö. 1000. yilin ikinci
yarisinda yasayan Türklere ait oldugunu savunmustur.
XIX yüzyilin sonlarina dogru I. R. Aspelina baskanliginda bir Fin arkeoloji ekibi
Minusin Vadisi’nde arastirmalarda bulunmustur. Bu ekip birçok ve çesitli arkeolojik
heykeller tespit etmistir. Bunlar arasinda birkaç Ortaçag insan ve koyun heykeli, mezar
binalari, Runik kitabe taslari vardir. Heykelin yapisi ve resimleri ile yazilarin kopyasi
öncekilerden daha nettir. Yine bu ekip tarafindan Podkamen Köyü’nden Çebaki
Köyü’ne dogru giden yolun yakinlarindaki Askiz Köyü’ndeki Tes ve Baza nehirlerinde
elinde kap olan insan heykelleri, Minusin Müzesi’nde korunan Maydasinsk ve Çarkov
köyünde bulunan koyun heykelleri bulunmustur. Bu ekip ayrica Znamenskiy
köyündeki anit mezar yapisinin planini, Tes Nehri Vadisi’ndeki heykellerin alt
yazilarini ortaya çikarmistir. Ancak bu degerli bilgiler 1931 yilinda Ya. Appelgren
Kivalo tarafindan yayinlanarak gün isigina çikarilmistir.
Fin kazi ekibinin çalismalarindan anlasildigina göre XVII. yüzyilda bulunan
heykellerin yeri XIX. yüzyilda da degismemistir. Bu son kazi ekibince eskiden bulunan
heykellere ilave olarak sadece bir heykel daha bulunmustur. Bu son bulunan heykel
Baza Nehri’ndedir. Heykelin bir kismi toplama müzesinde koruma altina alinmistir.
Minusin Vadisi’ndeki genis çapli toplama, siniflandirma ve inceleme çalismalari
1920’li yillarda M. P. Graeznov ve Y. P. Sneyder tarafindan gerçeklestirilmistir. Ilk
defa bu arastirmacilar heykellerin ait olduklari dönemler konusunda kesin bir yargida
bulunabilmislerdir. Adi geçen arastirmacilara göre bu heykeller bronz çagina aittirler.
Ancak içlerinde ortaçaga ait olanlar da vardir. Bu arastirmacilar, bazi heykelleri
bulunduklari yerde, bazilarini da müzelerde ve kendilerinden önceki arastirmacilarin
resimleyip tasvir ettikleri eserleri de incelemislerdir. Arastirmacilar tarafindan
incelenen toplam 5 insan heykeli vardir. Bu heykeller ortaçaga aittir. Ellerinde kap
vardir. 9 adet koyun heykeli vardir. 2 adet de küçük aslan heykeli vardir. Ayrica bazi
hayvan heykelleri de bulunmaktadir. Sunu hemen belirtmek gerekir ki, söz konusu
heykellerin çogu ilk kazildiklari yerlerden uzaklastirilmislardir. Bazilari tahrip
edilmistir. Bazilari da son halleriyle müzelere götürülmüslerdir. Graeznov ve Y. P.
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Sneyder tarafindan yapilan inceleme ve arastirma sonucunda yazilan raporda, Minusin
Vadisi’nde 1929 yilina kadar bulunan bütün ortaçag heykellerinin ele alinamadigini
belirtmekte yarar vardir. Bazi nesneler de yanlislikla bu rapora dahil edilmistir.
Birtakim bilgiler de diger kaynaklardan aynen alinarak bu raporda kopya edilmistir.
Graeznov ve Y. P. Sneyder’in ifadelerine göre bulunan bu heykeller Avrasya
steplerinde genis bir alanda görülen ve yaygin olan tipik heykellerdir. Bu
arastirmacilar, Minusin heykelleri arasindan özellikle Askiz’de bulunan ve elinde kap
olan heykellin altini çizmislerdir. Söz konusu arastirmacilar tas balballari mezar üstü
heykeller olarak degerlendirmislerdir.
1937 yilinda Sibirya’nin tarihinin yazimi sirasinda G. F. Miller tarafindan koyun
ve aslan heykel resimlerinin bulundugu çalismalar yayinlanmistir. Bu koyun ve aslan
heykel resimlerini I. V. Lüisenius resmetmistir. 1948 yilinda ise Yenisey Kirgizlarini
tanimlayan L. A. Yevtühova, Minusin Vadisi’ndeki heykeller konusunda bir yorumda
bulunarak bu heykellerden sadece üç tanesinin Orhon Türklerine ait oldugunu, Siyah
Iyus ve Tes nehirlerinde bulunanlarin ise çok kisa tanimlandigini ifade etmistir. S. V.
Kiselev ise Çarkov Köyü’nde bulunan koyun heykelinin Tatar kültürüne ait oldugunu
savunmaktadir.
Güney Sibirya ve Mogolistan’daki eski Türk tas heykelleriyle ilgili arastirmalar
1952 yilinda L. A. Yevtühova tarafindan yayinlanmistir. Bu heykeller arasindan 6
tanesi de Minusin Vadisi’ndeki heykeldir. L. A. Yevtühova’nin verdigi bilgilere göre
Siyah Iyus’dan, Podkamen ve Sarali köylerinden olan heykeller iki farkli nesneyi
temsil etmektedirler. Tes ve Baza nehirlerinden, Askiz Köyü’nden olan heykellerle
ilgili bilgiler ise Ya. Appelren-Kivalo tarafindan “Eski Türk bilgelerine ait mezarlar.”
adi altinda defalarca yayinlanmistir. L. A. Yevtühova, L. R. Kizlasov’a dayanarak Baz
Nehri’ndeki heykelin daha önceleri Hamathan’in ortasinda bulunan dört köseli bir tas
çevre duvari üzerinde durdugunu ve bu duvarin da ortasinin yuvarlak taslarla dolu
oldugunu ifade etmektedir. L. A. Yevtühova, Tes heykelini ise runik kitabesine göre
degerlendirmistir. Heykeli de Türkeslere ait bir heykel olarak degerlendirmistir.
Minusin tas heykellerini incelemek üzere 1952 yilinda M. P. Greaznov tekrar ise
koyulmustur. Aslinda onun asil amaca bronz çagina ait heykellerin tarihlemesini
yapmakti, ancak bu arada ortaçag heykellerine de deginmistir. M. P. Greaznov, yedi
adet heykeli ele almistir. Bunlardan birisi L. A. Yevtühova’nin da belirttigi gibi Tuva
asillidir. Iki dikit ise Askiz Köyü’ndendir. L. A. Yevtühova, bu heykelleri teknik
bakimindan ceylan tas heykellerine yakin ve neredeyse milattan sonraki döneme ait
oldugunu savunmustur. Yine ona göre bu heykellerden birisi Tuva’ya özgü
heykellerdendi ve eski Türk tas balballari tipindeydi. Geri kalanlari ise yeniden
yapilanlardandi. L. A. Yevtühova, Siyah Iyus’taki Oskol Köyü’ndeki ve Çebaki yolu
üzerinde bulunan Podkamen Köyü’ndeki heykellerin yer degistirmis ve bunun
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neticesinde de nereden olduklari kesin olarak saptanamayacak dereceye ulasmis
olduklarini ifade etmektedir.
Daha sonralari Minusin Vadisi’ndeki eski Türk anitlari ve tas heykelleri özel
olarak ve bilinçli olarak ele alinmamistir. Arastirmacilar bu konuya ancak degisik
kültürel konulari irdelerken deginmislerdir.
1960 yilinda L. R. Kizlasov, Minusin Vadisi’ndeki Tastik kültürüyle ilgili
bilgilerle ugrasirken bu konu onu tas koyun heykellerine ve birkaç insan heykeline
götürmüstür. Bu çalismasinda Kizlasov, Tastik bodrum mezarlarindan olan eski
heykellerle koyunlarin tasvir edildigi heykellerin yapilis teknigi bakimindan Malaya
Yes Nehri’ndeki, Nina Köyü’ndeki, Askiz Köyü’ndeki insan heykellerinin benzerligine
dikkat çekmistir. Onun verdigi bilgilere göre, her iki elinde de kap tutan insan heykeli
M. N. Greaznov’un belirttigi gibi Tuva’dan degildir, Nina Nehri’ndeki bir magarada
bulunmustur. Malya Yes Nehri’ndeki heykellerin Tastik kültürüne ait olugunu
savunmaya çalisan L. R. Kizlasov, bu heykellerin kazildiginda diklemesine ters
döndürülmüs tas sütunlar seklinde bir vaziyette olduklarini ve Türk mezarlarinda
oldugu gibi dikdörtgen çevre duvarlarindan dogu yönüne dogru yerlestirilmis
olduklarini ifade etmistir. L. R. Kizlasov, Tastik aslan heykellerinin yüz ve gögüs
suratlariyla Küçükyesin suratlarinin yine Askiz ve Türk tas heykellerindeki suratlarin
ortak noktalarini ortaya koymustur.
L. R. Kizlasov, daha sonra, örnegin Baza Nehri’nde bulunan heykelde oldugu gibi
elinde kap bulunan insan heykellerinin VII-IX yüzyilda Uygurlarin baskisi yüzünden
Tuva’dan göç etmek zorunda kalan eski Türklere ait olduklarini ileri sürmüstür. Tes
Nehri’nde bulunan “Yigit Heykeli”nin ise Hakas’lara ait oldugu ifade etmistir.
Tarihleme bakimindan ise IX-X yüzyil olarak degerlendirmistir.
Ortaçagdaki atla birlikte ölü gömme konusunda Yu. I. Trifonov; Minusin
Vadisi’nde Türklere ait çevre duvarlarina ve heykellere hemen hemen hiç
rastlanmadigini ifade ederek, burada atla birlikte ölü gömmenin Türklere ait bir
gelenekten öte bir tür cismani aitlik gelenegi oldugunu belirtmistir. 1978 yilinda S. G.
Klyastorniy, Uybat runik kitabeli balballardan sözü edilen kitabeleri tekrar tercüme
etmistir. Klyastorniy, kitabenin bir Türk bilgesine ait oldugunu ileri sürmüstür. 1979
yilinda Yu. S. Hudyakov, Minusin Vadisi’nde bulunan atla birlikte gömülen insan
mezarlarinin, anit çevre duvarlarinin, tas heykellerin ve diger runik kitabeli heykellerin
VIII. yüzyilin baslarinda Tonyukuk, Kültegin ve Mogilina’nin seferleri sirasinda Orta
Asya’dan gelen Kök-Türklere ait oldugunu ileri sürmüstür. E. B. Vadeskaya bu
heykellerin Maydasin ve Çarkovs koyunlarinin Okunev kültürüne ait heykeller
oldugunu savunmustur. Maydasin heykelleriyle ilgili bu düsünceye L. R. Kizilasov da
bu görüse kismen katilmis ve bu heykellerin Tazmin Neolotik kültürüne ait oldugunu
kabul etmistir. L. R. Kizilasov’un bu görüsünü ilginç kabul eden D. G. Savinov, buna
bir ilave yaparak bu heykellerin çamur baslarinin bulundugu Tesin zamanina ait
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oldugunu ileri sürmüstür. Bu bilim adamina göre eski step kültürü M. S bininci yila
kadar hiç kesintiye ugramadan süre gelmistir.
Minusin Vadisi’ndeki heykellerin Tastik’lara ait oldugu konusundaki görüsü S. I.
Vaynsteyn de desteklemistir. Ancak son yillarda Minusin Vadisi’nde eski Türk
mezarlarina rastlanmamistir. Y. D. Pauls’un 1970’li yillarda verdigi bilgilere göre eski
Türk heykellerine benzer heykeller Kar Göl’ün kenar bölgelerinde bulunmaktaydi.
Ancak onlar günümüze kadar korunamamistir. A. S. Poleakov, Oynaçen Köyü
civarindaki bir dizi çevre duvari incelemistir. Bu duvarlar iri kaya parçalarindan
yapilmislardir. Külden maddelerle süslenmislerdir. Ayrica Paleakov, kalsiyumlasmis
olan bazi kemikleri, silah olarak ve at egerlerinde kullanilan bazi demir maddeleri de
incelemistir. Yu. I. Trifonov’dan sonra o da, bu buluntularin mezar heykelleri oldugunu
ileri sürmektedir. Ancak Paleakov bu esyalarin halefinin aksine eski Türklere ait
oldugunu savunmaktadir
Bize göre bu tür bir yorumda bulunabilmek için yeterli kanit bulunmamaktadir.
Nitekim Oznaçin çevre duvarlari dört köse degil, aksine dik dörtgen veya oval
yapidadir. Çevre duvarlarinin içinde de agaç direklerin sokuldugu delikler yoktur. Yine
çevre duvarlarinin dogu kisminda heykeller, dikitler ve balballar da bulunmamaktadir.
Gerçi bulunan kemik kirintilari ve kalsiyumlasan kemiklere bakildiginda bunlarin ölü
yakma törenine ait mezar heykelleri oldugunu göstermesi mümkündür. Bu tip
mezarlara Minusin Vadisi’ndeki diger bölgelerde de rastlanmaktadir. Tarihçeye
bakildiginda, aslinda eski Türk mezar heykelleri ve tas heykelleri ile ilgili esas
tespitlerin XVIII.-XIX. yüzyillarda yapildigi görülecektir. Ancak ne yazik ki, söz
konusu bu heykellerin hiçbirisi de kazicilar tarafindan incelenmemistir. Günümüzde ise
bu heykellerin bir kismi müzelere tasinmis, kalanlari ise yok olmustur. Bu nedenden
ötürüdür ki, heykeller konusunda bir karara varmak için tek dayanak XVIII-XIX.
yüzyillarda yapilan kazi çalismalaridir.
Tipik eski Türk bilgelerine ait mezar yapilara Minusin Vadisi’nde, Yenisey
Nehri’nin sol kiyisinda, Znamenka Köyü civarinda rastlanmistir. V. Y. Voytov’a göre
bu yapi D. G. Messersimidt tarafindan da bilinmekteydi. Bu heykelin plani I. R.
Aspelina tarafindan yapilan kazida çikarilmistir. He ykelin eski Türklere ait oldugu ve
mezarla ilgili tespitler de L. A. Yevtühov’a aittir. L. A. Yevtühova’nin ifadesine göre
bu yapinin orta kisminda toprak dolgu bulunmaktadir. Dolgu maddesi diklemesine huni
seklindedir. Huninin merkezinin çapi on metredir. Bu yapi uzunlamasina dikdörtgen
toprak bir set ve hendekle çevrilidir. Toprak set dogu tarafindan içe dogru bükük
degildir. Yapinin toplam yüzölçümü 30x40 metredir. Dogu bati yönünde uzunlamasina
yerlestirilmistir. I. R. Aspelin kazi ekibi tarafindan temizlenen kisimda toprak set
gözükmemektedir. Sadece hendek kismi gözükmektedir. Bu hendek ise dolgu kisminin
platformunu olusturmaktadir. Bu yapida dogrudan herhangi bir heykele
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rastlanmamistir. Tes Nehri’nde, Znamenki Köyü civarinda iki elinde kap bulunan ve
sirtinda runik kitabesi bulunan bir insan heykelinden bahsedilmektedir. Aslan, koyun
heykellerinin ve balballari hatirlatan runik kitabeli dikitlerin bulunusuna bakilirsa
Minusin Vadisi’nde eski Türk bilgelerine ait mezar yazilar daha çok olsa gerek.
Nitekim bunlardan birisi Tube Nehri’nde, muhtemelen Sus Nehri agzinda bulunmustur.
XVII. Yüzyilda Salmapov adindaki birisi tarafindan iki koyun ve aslan heykeli
Krasnoyarsk’a getirilmistir. M. P. Greayznov ve Ye. R. Sneyder’a göre Sus Nehri’nin
bati yakasinda, nehir agzinin 5 kilometre yukarisinda, (güya) birisi Toboks’a götürülen
söz konusu iki küçük aslan heykeli hiçbir zaman olmamisti. Aslinda burada sözü edilen
heykellerin ayni heykeller oldugu da süphelidir. D. G. Messersimit, F. I. Stralenberg ve
I. V. Lürsenius tarafindan Tuva’da, resmedilen aslan ve koyun heykelleri de açikça bir
birinden ayirt edilememektedir. Gerçi bunun nedeni, kazinin G. F. Miller kazi ekipi
tarafindan, ilk akademik kazidan on yil sonra yapilmis olmasindan ötürü heykellerin
bulundugu yerlerin tahribata ugramis olmasindan kaynaklanacagi da göz ardi
edilmemelidir. Söz konusu aslan ve koyun heykelleri, ilk zamanlarda eski Türk
bilgelerinin ve eslerinin anisina dikilen heykellerin bulundugu tapinaga giden koridor
yolun her iki yanina yerlestirilmislerdir.
Eski Türk bilgelerinin anisina yapilan anit komplekslerinden birisi de Uybat Nehri
Vadisi’nde bulunmaktadir. Iste bu yapida üç metre boyunda bir levrek dikiti
bulunmaktadir. Bu dikitte runik kitabesi vardir ve 1721 yilinda D. G. Messersimit, F. I.
Stralenberg tarafindan bulunmustur. Bu arada koyun heykeli zarar görmüstür. Dikitler,
Bey Nehri agzinin yukarisinda Uybat Nehri’nin sag yakasindaki mezarlik alaninda
bulunmaktaydi. S.G. Klyastorniy’a göre Uybat heykeli, muhtemelen Minusin
Vadisi’ndeki bir Türk bölge idarecisine veya bir Türk bilgesine aitti. Çünkü buradaki
balballar Türk ölü törenlerinde kullanilan balballarin özelligini tasimaktadirlar.
Minusin Vadisi’nde bulunan diger koyun heykellerinin ne derecede eski Türk bilgeleri
için dikilen anitlara ait oldugu konusunda kesin bir yargiya varmak dogru degildir. Söz
konusu yapi kompleksinin disinda bu heykellerin ilk yerlestirildikleri yerin karismis
olabilecegi ve modern etnografik zamana kadar tarihte bir tapinak kült görevi görmüs
olabilecekleri düsünülmektedir.
Minusin Vadisi’ndeki siradan insanlar için yapilan eski Türk anitlarina ait çevre
duvarlarin yaygin olduklari alanlar konusunda kesin bir yargida bulunmak zordur. L.
A. Yevtühova’nin L. R. Kizlasov’a dayanarak verdigi bilgilere göre Baza’daki heykel,
Hamatan parçasinin ortasinda yuvarlak dolgularla doldurulmus dört köse tas çevre
duvarlarinin yaninda hiçbir zaman yoktu ve olmamisti. Ancak, ne yazik ki çevre duvari
incelenmemistir. Bu duvarin eski Türk kültürüne ait oldugu konusunda da bir tespit
yapilmamistir. Tuva’da her iki elinde de kap bulunan heykel hiçbir çevre duvari
olmaksizin tek basina yerlestirilmistir.
L. R. Kizlasov’a göre siradan insanlar için yapilan diger bir anit çevre duvari da
Malay Yes Nehri’nde, Kizlasov Köyü’nde bulunmustur. Bu çevre duvari büyükçe
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dikdörtgen seklindedir. Eski Türk anitlari tipindedir. Bu çevre duvarinin güney
dogusunda bir dizi diklemesine saplanmis taslar bulunmaktadir. Bu taslarin arasinda
kabartma insan yüzlü bir dikit bulunmaktaydi. Bu dikit ek amaç için kullanilmisti.
Çünkü ters yüz olarak yerlestirilmistir. L. R. Kizlasov Tastik insan yüzlü dikitlerinin
yasini tespit ederken çevre duvarinin ve direklerin VI-VII. yüzyila ait oldugunu
savunmaktadir. Ancak, Malay Yes Nehri’nde bulunan bir dizi anit dikitlerle birlikte
bulunan Tastik anitlarindaki dikitlerin yogunlugunu ve bunlarin ters yüz edilerek
dikilmis olan görüntüsünü de hesaba katmak gerekmektedir. Minusin Vadisi’nde, insan
heykellerinin tasvir edildigi heykeller birkaç tipe ayrilmaktadir.
Orta Asya’da en yaygin heykel tipi sag elinde kap ve kemerinde silah bulunan
asker heykeli tasviridir. Bu tip heykele Minusin Vadi’sinde üç defa rastlanmistir.
Bunlardan birisi “Kazan-Kis -Tas” adinda olup Oskol Köyü yakininda, Siyah Iyus
Nehri Vadisi’nde bulunmaktadir. Bu heykel I. Siskov’un tamamlanmamis resminde
tasvir edilmistir. Heykelin bas kismi kopuktur. Üst kismi da parçalanmistir. Heykeldeki
tasvir hatlarinin asiri derecede bozulmus olmasina ragmen sunu ifade etmekte yarar
vardir ki, ince kabartma ile kaslar, gözler, dik bir burun, yanaklar, agiz ve muhtemelen
de biyik bulunmaktadir. Daha asagida da çene, yanak ve omuzlar tasvir edilmektedir.
Sag kol dirsekten büküktü. Avucun içinde genis agizli, ortasi sismanca ve dibe
inildikçe daralan bir kap bulunmaktaydi. Sol elin avucu kilicin kabzasindadir. Kiliç ise
dört köse levhalarla süslenen kemerde asili haldedir. Kemerin saginda kaptargak
asilidir. Ayrica solunda da baska bir torba bulunmaktadir.
M. P. Greaznov’a göre bu heykel, I. P. Aspelin tarafindan Podkamen Köyü
yakinlarinda Çebaki Köyü yolu üzerinde eski bulundugu yerden 5 kilometre
uzakliktaki bir yerde bulunmustur. Ancak Podkamen heykeli, Oskol heykelinden
tamamen farkli görünmektedir. Bu heykel dört köseli bir direktir. Bes parçaya
bölünmüstür. Heykelin bas kismi kopuktur. Sag kolu dirsekten bükük sekilde tasvir
edilmistir. Avucunda bir küçük testi bulunmaktadir. Sol kol ise dümdüz olup
namludadir. Kemer kismi gösterilmemistir.
M. P. Greaznov’a göre, I. P. Aspelin’in kazi çalismasina kadar bu ayrinti çok net
degildi. Yalniz sunu belirtmekte yarar vardir ki, bu farklilik nedeniyle L. A.
Yevtühova, Podkomen ve Oskol heykellerini iki ayri heykel olarak görmektedir. Sag
elinde kap ve kiliç bulunan üçüncü heykel ise Tium Nehri steplerinde bulunmustur. Bu
heykel hakkindaki bilgi sadece G. F. Miller’in kisaca degindigi ifadelerde mevcuttur.
Heykel, Krasnoyarsk’a tasinirken bas kismi kopmustur. Eski Türklerde, siradan
insanlar için yapilan anitlarda iste bu tip heykeller bulunmaktaydi. Yalniz verilen
bilgiler isigi altinda sunu belirtmek yerinde olur. Minusin Vadisi’ndeki bu tip
heykellerin dikilis biçimi aynidir.
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Her iki elinde kap bulunan ikinci heykel tipine Minusin Vadisi’nde iki defa daha
rastlanmaktadir. “Tesin Bahadiri” adiyla bilinen heykel, Tes ve Yerba nehirleri
arasindaki bozkirda tek basina bulunmustur. Heykelin bas kismi dikkat çekecek sekilde
çikiktir. Saçi kisa sisman bir örgü seklinde ensede toplanmistir. Kaslari, gözleri, burun,
biyik, agiz ve kisacik çene kismi da tasvir edilmistir. F. I. Stralenberg’in
resimlemesinde kulaklari da gözükmektedir. Ellerdeki kap belirgindir. Kabin dik bogaz
kismi ve yuvarlak dip kismi vardir.
I. R. Aspelin tarafindan Baz Nehri’nde bulunan ve Hamathan toprak parçasinda
hiçbir zaman bulunmadigi iddia edilen heykelin bas kismi kopuktur. Ancak arka
kismindan sisman kisa beligin uçlari görünmektedir. M. P Greayzov’a göre bu belikler
basa giyilen bir kiyafetin bir parçasidir. Heykelin kolu dirsekten bükülmüstür. Elinde
kap vardir. Kabin taç kismi kivrilmistir. Gövde kismi ise yuvarlaktir. Yan tarafinda
kulpu vardir. Kap dibe dogru incelmektedir. Heykelin dirseginin alt kismi bele dogru
daralmaktadir, daha sonra da kalçaya dogru genislemektedir. Bu da oturan heykel
görünümü vermektedir.
Tek basina dikili bulunan bu tip heykellere çokça rastlanmaktadir. Üçüncü tip
heykeli de ilave resimlerle süslü insan figürlerinin tasvir edildigi dikitler
olusturmaktadir.
“Kisi-Tas” ve “Ulu-Kistas” adindaki bu tip iki dikit P. S. Pallas tarafindan Beltira
Köyü’ndeki Mezarlik stepin de kesfedilmistir. Bu dikitler I. R. Aspelin tarafindan Askiz
Köyü’nde bulundugunda at baglama sikkesi ve çatiya çikmak için kullanilan merdiven
amaciyla kullanilmaktaydilar. Bu nedenle o zamana kadar esas tasviri silinmis
durumdaydi. “Kisi-Tas” heykelinin kas, burun, bas, boyun, omuz ve gövde ile kollar
arasindaki açik kisimlari saglamdi. Dikitin yan yüzeylerinde; küpeli sol kulak, üç
püsküllü bir flama bulunan bir mizrak, üzerinde kama bulunan bir kemer, ok torbasinda
bulunan bir ok tespit edilmistir. Süphesiz bu tasvirler tasvir edilen figürle dogrudan
ilgiliydi. Dikitin sag yan yüzeyinde ise; elinde üç püsküllü mizrak bulunan bir süvari
resmedilmistir. Dikitin sol yüzeyinde de; tam olarak seçilemeyen, ancak tamgayi
andiran bir figür ve bir resim tasvir edilmistir. Bu seçilmesi güç olan resim ve figürün
asil heykel tasvirine ait olup olmadigi konusunda kesin bir tahminde bulunmak zordur.
“Ulu-Kis -Tas” heykelinin yüz kisminda oyuntu vardir. Bu oyuntu bas kisim ile
omuzlari birbirinden ayirmaktadir. Heykelin sag kolu dirseginden büküktür. Dikitin
yan yüzeylerinde küpe ve hayvan toynaklarini andiran figürler resmedilmistir. Bu
resimlerin esas heykel tasviriyle ilgisi konusu açiklik kazanmamistir. L. R. Kizlasov
tarafindan Nina Nehri’nde ilk önceleri bir magarada bulundugu tahmin edilen bir dikit
daha kesfedilmistir. Bu dikitin de bas kismi kiriktir. Dikitin yüzey kisminda; her iki
elinde orta kismi yuvarlak, dibe gidildikçe darlasan kap tutan ve bagdas kurmus sekilde
oturan bir insan figürü resmedilmistir. Bu insan figürünün ayaklarinin alt kisminda
tepsi içinde bir testi, yine tepsi içinde iki kulplu bir kazan, elinde ok bulunan bir insan
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figürü, sirtinda ok sapli bir ceylan figürü ve önden bu ceylana dogru kosan köpek
figürleri resmedilmistir. Dikitin sag yan yüzeyinde ise bir kus, bir topuz, bir ok ve bir
sadak3 resmedilmistir. Tahmin edildigine göre bu dikitler önceleri ya tek baslarina ya
da çifter çifter duruyorlardi. Çünkü ilk iki dikit bir erkek ve bir kadini tasvir
etmektedir. M. P. Greaznov ve L. P. Kizlasov’a göre bu dikitler M.S. X. yüzyila aittir.
Aslinda bunu net olarak söylemek de dogru degildir. Bu dikitlerin tas ceylan
heykellerine benzerligi de tamamen tesadüftür. Tas ceylan heykellerinde kullanilan
teknik de farklidir. Minusin dikitlerinde kesme yöntemi daha yayginken burada asiri
kabartma yöntemi agirliktadir. Bu dikitlerin Tastik kültürüne ait oldugu konusundaki
yorumlar ise asilsizdir. Bu nedenle, L. A. Kizlasov’un, bu dikitlerin Minusin
Vadisi’ndeki Türk heykellerine ait oldugu konusundaki düsüncesine katilmak yerinde
olacaktir. Çünkü Türk heykellerinde seyrek de olsa, figürün çevresinde hafif kabartili
kesme yöntemi uygulanmaktadir. Yine Türk heykellerinde bagdas kurmus figürler ve
diger ek figürler de kullanilmistir. Bu tür figürler ölen kis inin hayattayken yaptigi
faaliyetler konusunda ipucu vermektedir. Ayrica ölen kisinin sürüsünün bollugunu,
savas aksesuarlarini, basarili avciligini, lükse dayali esyalarini simgelemektedir. Bu tür
sahneler sözcüklerle yazilarak ifade edilen tasvirlerin yerine geçmektedir.
Eski Türk bilgelerine ait anit yapilarda aslan ve koyun heykelleri önemli yer
tutmaktadir. V. Y. Voytov’a göre bu heykeller genellikle esas anita giden ona yolun
her iki tarafina çifter çifter yerlestirilmistir. Avcilik özelliklerinden ve öbür dünyaya
giden girisi koruyacaklari için aslanlar, hendek ve toprak setli çevre duvarlarin hemen
disinda bulunmaktadirlar. Böylece aslanlar hendegin geçisini korumaktadirlar. Koyun
heykelleri ise bollugu ve bereketi temsil ettikleri için hendegin iç taraflarinda çifter
çifter bulunmaktadirlar. Aslan heykellerinin tetikte avina atlayacak sekilde oturmus
vaziyette tasvir edilmesi, süphesiz Çinlilerdeki ölü gömme kültünden gelmektedir.
Nitekim Tay Hanedanligi’ndan olan imparator Tseztean’in gömülü bulundugu Tean
Lin Mozele’sinde; esas mekana giden yolun her iki yaninda oturmus avini bekler
vaziyette canlandirilan aslan heykelleri bulunmaktadir. Bu nedenledir ki, V. Y.
Voytov’un bu konudaki görüslerine katilmak mümkündür. Ancak yine koruyuculugu
temsil eden aslan heykelleriyle bollugu ve bereketi temsil eden koyun heykellerine yer
verilen eski Türk ölü gömme törenlerinde rastlanmasi da gayet normaldir.
Anit yapilarda bu heykellerin, ana yolun her iki tarafinda bulunmasi ve insan
heykellerinden önce gelmeleri gerekmekteydi.
Minusin Vadisi’ndeki aslan heykelleri çogunlukla yatar pozisyonda ve ayaklari
çekilmis bir sekilde tasvir edilmektedir. Bu aslan heykellerindeki kafa kisimlari vücutla
orantisiz derecede büyüktür. Yüz kisimlari ileri çikmistir. Agizlar genis bir sekilde
3

Sadak: Ok torbasi demektir.
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disleri görünür bir pozisyondadir. Aslan heykellerinin gözleri küçüktür. Kulaklar ise ya
kalkik ya da inik bir vaziyettedir. Kuyruklar arka ayaklarin arasina sikismis veya sirta
dogru atilmis sekildedir. Bu heykeller, Mogol ve Türk dönemlerine ait olan Tuva
heykelleriyle tipatip benzerlik göstermektedir.
Minusin Vadisi’ndeki koyun heykelleri çogunlukla yatar pozisyonda ve ayaklari
karinlarina dogru çekilmis olarak tasvir edilmektedirler. Koyunlarin basi dik ve yüzleri
disa dogru çikiktir. Boynuzlari ise sert bir sekilde kivrilmistir. Tuba’daki koyun
heykellerinin sirt kisminda birçok çukurlar bulunmaktadir. Bu çukurlarin, heykellerin
yapildigi tasin türünden dolayi heykellerin yapilislari sirasinda olustugu tahmin
edilmektedir. Uybat’taki koyun heykelleri ise tamamen yatar sekildedir. Ayaklari karna
çekilidir. Ancak alçak kabartma teknigi burada da kullanilmistir. Heykelin yapildigi
monolit tasin bazi kisimlari islenmemistir. Heykelde boynuzlar sert bir sekilde bükük
ve spiral seklindedir Sirt kisimlarinda yünün tarandigini belirten iki çizgi vardir. Gögüs
kisminda uzun tüyler vardir. Ayak tirnaklari ise sivridir. Maydasin koyun heykeli diger
koyun heykellerinden farkli olarak ayakta bir pozda tasvir edilmistir. Heykelin
yuvarlak gözleri, bir kulagi, sert bir sekilde kivrilmis olan boynuzu ve sivri tirnakli
ayaklari çikik bir sekilde tasvir edilmistir. Minusin Vadisi’ndeki yatar pozisyondaki
koyun heykelleri Mogolistan’daki koyun heykellerine ve Barnaulsk Müzesi’ndeki
koyun heykellerine benzemektedir. Bazi teknik ayrintilara ragmen Minusin
Vadisi’ndeki bütün koyun heykelleri eski Türk kültürüne ait olsa gerekir. Bu heykeller,
koyun heykeline benzer Orhun dikitlerinden farklidir. Çünkü her seyden önce Orhun
dikitlerinin yapildigi zamanlarda bütün dikitlerde sadece bas kisminin gösterilmesi
yaygindi. Aslan, kaplan ve koyun heykelleri Mogollarin Tuva’ya hakim olduklari
dönemlerde Yuan’larin ileri gelen devlet adamlarinin mezarlarina konulmaktaydi. Çin
ölü gömme gelenegine göre bu heykeller Sendo’dan ölünün bulundugu esas mekana
giden yolun her iki tarafina yerlestirilmekteydi. Oymak Kasabasi’ndaki Çurumal
anitinda bu heykeller çifter çifter yerlestirilmistir. Aslan ve koyun asimetrik olarak
karsi karsiya konmustur. Yine ileri gelen devlet memurlarinin heykelleri de bu sekilde
yerlestirilmistir. Yuan’lardaki aslan heykelleri Sus Nehri’ndeki küçük aslan
heykellerine çok benzerlik göstermektedir. Ancak Çurumal aslan heykelleri bir kaide
üzerine konmuslardir. Bu sekilde eski Türk aslan heykellerinden farkli bir durum arz
etmislerdir. Bu da Minusin Vadisi’ndeki aslan heykellerinin Mogal kültürüne ait
olmadiklarini göstermektedir. Iste bu nedenledir ki, Minusin Vadisi’ndeki heykeller
eski Türk bilgeleri için yapilan anit yapilar çerçevesinde degerlendirilmeli ve bu anit
yapilarin bir parçasi olarak görülmelidir.
Minusin Vadisi’nde bu tip heykellere nadiren rastlanmasi II. Dogu Türk Hanligi
zamaninda Kök-Türklerin bu bölgeye çok kisa bir sürede hakim olmalariyla
açiklanabilmektedir. Gök-Türklerin bu bölgeye hakimiyeti Tonyukuk, Mogilean ve
Kültegin’in 711 yilindan 840’li yillarda hanligin çöküsü ile sinirlidir. Hanligin
çöküsünden sonra Yenisey’de yasamakta olan eski Türkler, etnik grup olarak
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otoritelerini kaybetmisler ve askeri anit dikme adetlerine son vermek zorunda
kalmislardir.

BES-TAS-KOORO’DAKI ESKI TÜRK ANITI4
Eski Türk halklarinin kültürel yapisi hakkinda yeterli bir bilgiye sahip olma
konusunda Orta Asya’nin erken Ortaçag dönemine ait buluntular önemlidir. Çünkü
eski Türk kültürlerine ait arkeolojik kalintilar özellikle bu bölgede bulunmaktadir. Bu
kalintilara bakarak ilk Türkler, Bati Türklügü ve Türges hanedanliklari hakkinda bilgi
sahibi olunabilir. Tiyan-San’daki eski Türk yapilari 1940-1960 yillari arasinda
incelenmistir. Sayan-Altay ve Mogolistan’daki eski Türk yapilari özellikle son yillarda
büyük bir ilgi görmüstür.
1940-1960’li yillardaki arkeolojik çalismalara A. Ya. Bernstam, L. I. Albavma, D.
F. Vinnik, Ya. A. Ser büyük katkilarda bulunmuslardir. Eski Türk yapilari ile ilgili
incelemeler konusundaki arastirma bayragini daha sonra V. P. Mokrinin almistir. Onun
yaptigi arastirma sonuçlari yayinlanmistir. Ancak son on yildir eski Türk anit yapilari
ile ilgili özel bir çalisma gerçeklestirilmemistir.
Bes-Tas -Koroo aniti Tiyan-San Vadisi’ndeki Koçkor Bölgesi’nin kuzey
dogusunda bulunmaktadir. Bu bölgede Tabaldiyev tarafindan eski Türklere ait
diklemesine saplanmis levha tastan dört köse bir duvar ve yuvarlak, çember taslarla
örülü bir höyük bulunmustur. Bu konudaki kazi çalismalari 1991 yilinin eylül ayinda
Bes -Tas II Anit Mezarligi’nda yapilmistir.
Söz konusu anit, Kara-Too sirtlarinin tepelerindeki küçük bir düzlüktedir. Her iki
tarafinda da Kara Saz Köyü’nden daglara giden yollar vardir. Anit yapi 59 parçadan
olusmaktadir. Bunlardan 34’ü yuvarlak ve çember seklindedir ve höyügün egimini
doldurmaktadir. 23’ü ise dört köse duvardir. Bunlar diklemesine saplanmis levha
taslardir. Bu duvarlara ait heykeller ve dikitler bulunmaktadir. Iki tane de dik dörtgen
döseme tasi vardir.
Anit yapi büyük bir ihtimalle çesitli dönemlere aittir. Höyük ve döseme taslari anit
mezarin kuzey kismindadir. Anitin üst kisminda ve orta kisminda çömlekçilikte
kullanilan kirmizi keramige rastlanmistir. 42 numarali duvarda kalsiyumlasmis kemik
parçalarina rastlanmistir. Anitin dogu kisminda 5 adet höyük bulunmustur.
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4 numarali höyük hafiften örtülmüstü. Düzensiz bir çember seklindeydi. Küçüklü
büyüklü tas parçaciklari ile merkezin bati egimine dogru doldurulmustu. Dolgunun
çapi 5 metre, boyu ise 0.1 metreydi. Dolgunun kuzey tarafi 5 numarali höyügün
dolgusuna bitisikti. Kesegin siyrilip höyügün temizlenmesinden sonra anitin
oturtuldugu yapi ortaya çikmistir. Yapi ortadan meyilli bir sekilde doldurulmustu.
Dolgusunun ortadan kaldirilip kivrimlarin temizlenmesinden sonra esas bina ortaya
çikmistir. Bina düzgün olmayan bir çember biçimindeydi. 1-3 kat kadar büyük tas
parçaciklari ile yapilmisti. Höyügün orta kisminda mezar çukuruna benzer çizgiler
ortaya çikmistir. Bu çizgiler oval sekilde olup irili ufakli taslarla örülmüstü. Dip
kisminda mezar çukuru vardi. Ortasinda bir ara duvar bulunmaktaydi. Bu duvar
diklemesine saplanmis plaka bir tastan olusmaktaydi. Mezarin kuzeyinde, çukur kismin
hemen girisinde bir adet gömüt bulunmaktaydi. Bu mezarda yetiskin bir insan iskeleti
sirt üstü düz olarak yatar halde bulunmustur. Iskelet uzanmis bir vaziyetteydi. Kollar
vücuda uzunlamasina yaslanmisti. Sol el beldeydi. Mezar gömütün kafa kismi güneye
dogru olacak sekildeydi. Kafa kisminin asagi kisimda agaç kaplar bulunmustur. Bu
kaplar sol ön kol kemiginin hemen altindaydi. Ayrica sapi agaçtan yapilmis bir adet de
demir biçak bulunmustur. Bu biçak kemerin köprülerinin birine asiliydi. Kemerin toka
kismi ise iyice asinmisti.
5 numarali höyük hafifçe örtülü olup düzensiz çember seklindeydi. Irili ufakli tas
parçaciklariyla ortadan batiya dogru doldurulmustu. Dolgunun çapi 3 metre, yüksekligi
0.1 metreydi. Keseklerin ortadan kaldirilip höyügün temizlenmesinden sonra anitin
oturtuldugu yapi ortaya çikmistir. Bu yapi ortasindan egimli bir sekilde doldurulmustu.
Dolgunun siyrilip kivrimlarin temizlenmesinden sonra esas yapi plani ortaya çikmistir.
Esas bina iri tas parçalariyla doldurulmus ve iç kisminda küçük tek parça taslarla
sabitlestirilerek yapilmisti. Höyügün orta kisminda bir çukur vardi. Bu çukur oval
sekildeydi. Küçük tas parçalariyla örülmüstü. Bu çukurun dip kisminda ise mezar
çukuru vardi. Mezar çukurun ortasinda ara duvar vardi. Bu ara duvar levha taslarla
örülmüs ve diklemesine saplanmisti.
Mezarin kuzey kisminda, çukurun hemen baslangicinda bir gömüt bulunmaktaydi.
Bu gömüt sirt üstü düz olarak yatan bir yetiskin iskeletiydi. Uzanmis bir sekildeydi.
Basi güney doguya dogru konulmustu Bas kisminda silindir sekilde bir agaç kap vardi.
Gömütün karin bölgesinde, sol kalça kemiginde bir demir biçaga rastlanmistir Ancak
kemer kisminin detayi iyice asinmisti. Mezarin güney kisminda, mezar çukurunun daha
da dip kisminda bir at iskeleti bulunmustur. Bu iskelet yüz üstü yatmis vaziyetteydi.
Ayaklarini çekmis, kafasi kuzey yönünde yerlestirilmisti. Atin dislerinde iki tarafindan
tutturulan bir gem vardi. Bu gemin mil kismi ahsaptir. Atin sirtinda ise yine ahsap bir
eger vardi. Egerin ön ve arka kisminda iki adet kasi vardi. Egerin iskelet kismi da
ahsaptir. Egerin sag yan kismindan ahsap bir çubuk bulunmustur. Sol tarafinda ise
egerin bögründe demir bir üzengi vardi.
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8 numarali höyük hafifçe örtülüydü. Dört kösemsi bir sekildedir. Iri tas
parçalariyla doldurulmustu. Dolgu kismin eni 5x5 metre, boyu 0.1 metreydi. Höyük
keseklerinden arindirilip temizlendikten sonra esas yapinin konuldugu plan ortaya
çikmistir. Bu yapi da iri tas parçalariyla doluydu. Dolgunun ortasinda genis bir çöküntü
olusmustu. Dolgunun kaldirilip kivrimlarin temizlenmesinden sonra esas yapinin
hatlari ortaya çikmistir. Dolgunun ortasinda oval formda bir mezar çukuru vardi. Bu
çukur iri tas parçaciklari ile örülmüstü. Içi dolu olan mezar çukurunun
temizlenmesinden sonra burada yetiskin bir insan iskeleti ile bronz ayna parçaciklarina
rastlanmistir. Insan cesedi mezar çukurunun dip kisminda ve kuzey duvari boyunca
uzanmaktaydi. Bulunan cesedin sag kolu, uyluk kisminin yarisi, sag ayaginin iskelet
kismi, sol ayaginin diz eklem kismi, kuyruk sokumu kemiginin bir kismi saglamdi.
Ayrica boyun kisminda, omuzlari ayiran kemik parçasi, gögüs kisminda bel, kaburga
ve omurlar saglam olarak kalmisti. Kemiklerin durumuna bakildigina cesedin anatomik
yapisini kaybetmedigi anlasilmaktaydi. Iskelet sirt üstü düz olarak yatmaktaydi ve kafa
kismi kuzey dogu yönündeydi. Sag kolu boyunca bir kirmen bulunmustur. Bu kirmen
ahsaptan yapilmistir. Egirme kismi ise keramiktendi. Ortasinda bir mil vardi.
15 numarali höyük hafifçe örtülüydü. Düzgün olmayan bir çember seklindeydi.
Irili ufakli tas parçaciklari egimli bir sekilde doldurulmustu. Dolgunun çapi 5 metre,
yüksekligi 0.1 metreydi. Kesegin siyrilip dolgunun temizlenmesinden sonra esas anitin
plani ortaya çikmistir. Bu iskelet yapi da yuvarlak bir sekilde doldurulmustu. Dolgunun
orta kismi ise çökmüstü ve küçük tas parçaciklari ile doldurulmustu. Dolgunun ortadan
kaldirilip kivrimlarin temizlenmesinden sonra esas yapi ortaya çikmistir. Höyügün orta
kisminda oval bir mezar çukuru tespit edilmistir. Bu çukur tas parçaciklari ile
örülmüstü. Mezar çukurunun güney kisminda iki sira halinde diklemesine yerlestirilmis
olan taslar vardi. Bu taslar bir bakima mezara girisi teskil etmekteydiler. Mezar
çukurunun dip kisminda, orta yerinde diklemesine saplanmis levha tastan bir ara duvar
bulunmaktaydi. Anitin kuzey kisminda, mezar çukurunun girisinde bir ceset
bulunmustur. Bu ceset sirt üstü düz olarak yatan bir insan iskeletiydi. Iskeletin kollari
gövdesi boyunca uzatilmis, elleri ise ayaklarina bitistirilmis bir vaziyetteydi. Kafa
kisminin sol tarafinda yuvarlak ahsap bir kap bulunmustur. Bu kap agzi yere bakar
sekildeydi ve cesedin kafasina bitistirilmisti. Bu kabin alt kisminda bir kaval kemigi
bulunmustur. Ayrica sol omuz kemiginde iki yanli bir ahsap tarak mevcuttu. Sol elin
ön kol kemigi boyunca uzatilmis olan bir ahsap çubuga rastlanmistir. Sol ön kol
kemiginin altinda ise ahsap sapli bir demir biçak bulunmustur. Uyluk bölgesinde ise
asiri asinmis, seklini yitirmis bir demir esya vardi. Mezar çukurun dip kisminda anitin
güney bölgesinde insan iskeletinin yirmi santimetre gerisinde bir at iskeletine
rastlanmistir. At karni üstüne yatmis vaziyetteydi. Ayaklarini çekmisti. Boynu büküktü.
Kafasi yüz tarafindan asagiya dogru egikti. Yüz kisminin yakininda boynuzdan mili
olan iki tarafli bir demir geme rastlanmistir. Atin sol ön ayaginda demir bir üzengi
bulunmaktaydi. Atin sirt kisminda ise iskelet kisim ahsaptan olan ön kasi ve arka kasi
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bulunan bir eger vardi. Egerin iskelet çubugunun sol kisminda kemikle kapli bir ahsap
detay vardi.
20 numarali höyük hafifçe örtülüydü. Toprakla içice geçmisti. Seklini kaybetmisti.
Ortasi dogu egimli bir sekilde iri taslarla doldurulmustu. Dolgu kismin eni 2.4x2.8
metre, kalinligi 10 santimetreydi. Kesegin ortadan kaldirilip höyügün
temizlenmesinden sonra esas yapinin oturtuldugu plan kismi ortaya çikmistir. Bu plan
yuvarlakti ve batiya egimli bir sekilde doldurulmustu.
Örtünün kaldirilip kivrimlarin temizlenmesinden sonra yapinin esas kismi ortaya
çikmistir. Bu kisim iri sert taslarla batidan ortaya dogru egimli bir sekilde
doldurulmustu. Höyügün ortasinda oval bir mezar bulunmaktaydi. Bu çukur tas
parçaciklari ile örtülüydü. Mezar çukurunun dip kisminda bir gömüt vardi. Bu gömüt
sirt üstü düz olarak yatar bir sekilde yerlestirilmis bir yetiskin insan iskeletiydi.
Gömütün kafa kismi sol tarafa dönüktü. Sag kolu da düz olarak uzatilmisti. Kolun el
kismi ise uyluk kismindaydi. Sol kol yine düz olarak uzatilmisti. Gömüt basi batiya
gelecek sekilde yerlestirilmisti. Bacak kisimlari ise iki ayaklariyla birlikte birbirine
yapisikti. Gömütün bas ucunda yuvarlak ahsap bir kap vardi. Gömütün üst kisminda
sol eli boyunca kaburga ve ön ayak kemikleri vardi. Omurgalarin üzerinde ise demir
bir biçak vardi. Gömütün üst kisminda ipek kalintilarina ve sentetik boya izlerine
rastlanmistir. Bu boya, boyun ve tepe kisminda siyah, alin, sakak ve gözlerde
kirmiziydi. Kafa kisminda bronz tel küpeler vardi. Iskeletin bel kisminda sol tarafinda
keramik bir mile rastlanmistir. Bu mil kap yan parçasindan yapilmistir.
Mezarin güney yarisinda, ara duvarin gerisinde bir at iskeleti bulunmustur. Ara
duvari üzüm çubugundan hasirdan yapilmistir. Iskelet mezar çubugunun dip kisminda
yatar vaziyetteydi. Insan iskeletiyle ayni seviyedeydi. At iskeleti karin üstü yatmis,
ayagini uzatmis, boynunu bükmüs ve yüzü yere dogru bakar sekildeydi. Atin kafasi
bati yönüne dogru, insanin oldugu yere dogru bakmaktaydi. Atin kafa kisminin yan
tarafinda iki tarafi demir bir gem vardi. Ayrica kafasinin iki yaninda, deri kayistan
yapilmis, ortasinda bronz bir mil olan dizgin korunmustur. Bu kayisin bir kismi siyah
renkteydi. Atin sirtinda ahsap bir eger vardi. Eger arkadan öne dogru yerlestirilmisti.
Egerin ön kasi, atin sagrisindaydi. Egerin bir ön bir de arka kasi vardi. Bir tane de
iskelet çubugu bulunmaktaydi. Atin sirtinda, egerin arka kasina yakin bir kisimda
bronz tokali deri kemer plakalara rastlanmistir. Atin arka sol ayaginin yakinlarinda ise
demir bir üzengi vardi. Bu üzenginin ahsap bir mili vardi.
Mezarligin bati kisminda bir anit vardi. Höyügün yapilari ikili üçlü oldugu gibi
tek basina da durabilmekteydi. Bu yapilar kuzey güney yönünde yerlestirilmistir.
Höyügün dolgusu oldukça egimli bir yapi teskil etmekteydi. Dolgu maddesinin
bazilari iri taslardan, bazilari ise kolay kirilabilen yumusak taslardandi. Dolgu basit
yapidaydi. Höyügün orta kismindaki dolgunun büyük bir kismi bati yönünde
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egilimliydi. Höyügün büyük bir kismi yuvarlak taslarla örtülüydü. Ancak bazen
yuvarlak ve karemsi taslara da rastlanmaktadir. Dolgunun eni 3-5 metreyi bulmaktaydi.
Dolgunun altindan oldukça fazla oval sayilabilecek mezar çukurlari çikmistir. Bunla iri
tas parçalariyla örülmüstü. Kazilan üç höyükte insan iskeleti ve bag çubugundan
örülmüs hasir ara duvariyla ayrilmis bölmede at iskeletlerine rastlanmistir. Iki höyükte
de sadece insan iskeleti bulunmustur. Ancak her iki mezar tipinde de mezar çukurlari
bir insani gömecek katar yeterli olan alandan daha genisti. Bu mezarlardaki ara duvar
bir mezarda plaka tastandi. Mezar çukurunun dip kismi ise çukurun hemen girisinde
yatan insan iskeletinden daha asagidaydi.
Üç höyükte insan iskeleti çukurun hemen agzinda görülmüstür. Iki tanesi de dip
kismina gömülmüstür. Bütün mezarlarda insan iskeleti mezar çukurunun kuzey duvari
boyunca uzatilmis ve yatar vaziyetteydi. Bu insan iskeletlerinden birisi digerlerine göre
biraz farkliydi. Iskelet dogu tarafta, kuzey dogu ile güney dogu arasindaydi.
Mezarlarda cesetlere ait, ölülerin bas kisimlarina konan ahsap bir kapta yiyecekler
vardi. Bazen iskeletin hemen yanina veya egerin yanina koyun eti konulmustu. At
iskeletlerinde ise atlara ait gereçler bulunmaktaydi. Insan iskeletlerinde; kemer, süs
esyasi, giyecek esyasi ve biçak bulunmustur.
Bütün mezarlar yapilislari ve iç düzenlemeleri bakimindan benzerlik
göstermektedir. Bunlardan ikisinde at iskeleti yoktur. Üçünde ise vardir. Ancak at
olmayan mezarlarin yapisina bakildiginda, buralarda at gömmek için yer yapildigi
görülmektedir. Ancak herhangi bir nedenden ötürü at gömülmemistir.
Kazilar sonucunda elde edilen bilgilere göre mezarlardaki insan iskeleti, at
iskeletinden tastan ya da bag çubugundan örülmüs hasirdan yapilmis bir ara duvarla
ayrilmistir. At kural geregi insan iskeletinin karsi tarafina yerlestirilmistir. Insan
iskeletinden daha asagidadir. At gemli, egerli ve ayaklari kalkmak üzere uzatilmis
yolcuga hazir vaziyettedir. Kisinin atiyla beraber yola çikmaya hazir oldugunu yol için
hazirlanan ve egerin hemen yanina konan et ve insan iskeletiyle birlikte bir kap içinde
konan yiyecek ve diger maddelerden de açikça anlasilabilir. Çünkü inanca göre insan,
atiyla birlikte öbür dünyaya yola çikacaktir. Türklerdeki bu tür adetlere Sayan-Altay ve
Orta Asya’daki mezarlarda da rastlanmaktadir.
Kazilan bes höyükten birisinde bir istisnai durum vardir. At iskeletinin kafasi
insan iskeletine dönük sekildedir. Burada atin egeri arkadan öne dogru geçirilmistir.
Buradan da anlasilacagi üzere atin sahibi olan insan iskeleti ata ters binmek zorundadir.
Bu tür bir ata binis tarzinin hangi gelenege dayandigini söylemek zordur.
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Bu mezarlardaki at iskeletlerinin bir diger özelligi de bütün atlarda üzengi
kisminin sol tarafta olmasidir. Bu kural egerinin arkadan öne dogru oldugu durumda
bile uygulanmistir. Bu olaydaki inanç istisnai bir durum arz etse bile, ata diger insanlar
gibi sol taraftan binmek zorundadir. Bütün bunlar kisiyi, 20 numarali höyükteki insanin
diger insanlardan farkli bir durumda oldugunu düsünmeye zorlamaktadir.
Bes-Tas -Koro’daki anitlarda bulunan esyalardan ata ait ahsap eger ayri bir yer
tutmaktadir. Çünkü ahsap eger Tiyan-San’daki eski Türk mezarlarinda ender rastlanan
bir buluntudur. Bu tür bir buluntuya daha önce 1950’li yillarda Orta Tyan-San’da A. K.
Kibirov tarafindan rastlanmisti. Bes-Tas-Koroo’da ise bu oldukça fazla sayilabilecek
miktardadir. Buradaki egerlerden 5, 15, 20 numarali höyüklerden çikanlar tek tiptedir.
Bu üç egerin de yüksek ön kas kismi vardir. Ön kas, egerin iskelet çubuguna siki bir
sekilde baglanmistir. Arka kas kismi ise, yine ön kasta oldugu gibi özel olarak
hazirlanmis olan iskelet çubuguna siki bir sekilde baglanmistir. Kaslar ve iskelet
çubugu arasinda bazen, iskelet çubugunun kalinligina göre simetrik olarak boynuzdan
yapili bir conta yarlestirilmistir. Iskelet çubuklarinin ön ve arka kisimlarinda hemen alt
kenarlarinda egerin deri örtüsünü baglamak için kullanilan delikler bulunmaktadir.
Bu tür egerler Tuva’daki Kokal Mazarligi’nda çikan egerlere büyük benzerlik
göstermektedir. S. I. Baynsteyn ve A. K. Ambroz’un görüslerine göre bu eger tipi o
zamanlarda Avrasya’da oldukça yaygindi. Özellikle de Tan (Dogu) Çin’de çok
fazlaydi. Bu egerlerin tarihlenmesi yapildiginda yaklasik M.S. VII-X yüzyillar arasi
oldugu söylenebilir.
Bes-Tas -Koroo mezarlarinda bulunan üç egerden birsinde dekoratif amaç için ve
kumasin tutturulmasi için kullanilan üçgen bronz kemer tokasindan bazi kirintilara
rastlanmistir.
Gömülü olan at iskeletlerin her birinde birer adet demir üzengi bulunmaktaydi. Bu
üzengiler oval sekildeydi. Ayagin taban kismina göre yapilmislardi. Bu nedenle
yuvarlak açidaydilar. Egere asilmalari için ortasi delik yuvarlak kulplari vardi. A. K.
Amb roz’a göre bu tür üzengiler M.S. VIII. yüzyilda kullanilmistir.
Bu mezarlardaki at iskeletlerinde gemlere de rastlanmistir. Gemler kemik
halkalidirlar. Kemikten ya da ahsaptan yapilmis iki mandalli milleri vardir. Bu tür
gemlere tarihin çok eski dönemlerinde rastlanmaktaydi. Ancak Sayan-Altay’da
bulunan ve Türklere ait olduklari tespit edilen gemler VI-VII. yüzyila aittirler.
20 numarali höyükte dekoratif amaçli kullanilan ve bronz plakalarla süslenmis
olan iyi korunmus gem kayislarina rastlanmistir. Korunan detaylara göre gemin iki adet
kayisi vardir. Bu kayislar buruna geçirilen, alna takilan, çeneye, boyuna ve enseye
takilan kayislara baglanmistir. Söz konusu bu kemerler ya birbirine dügümlenmis ya da
iç içe geçirilerek örülmüs veya bir birine baglanmis sekilde birlestirilmislerdir. Boyun
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ve bogaz kayislarinda dekoratif amaçli deri plakalar bulunmaktadir. Gemin her iki
tarafinda da bu tür deri plakalar mevcuttur. Kayisin dis yüzleri bronzdan yapilmis
zengin plaka parçaciklariyla doludur. Boyun kayisinin sol tarafinda iki büyük yassi ve
dört tane de küçük plaka parçaciklar vardir. Sag tarafinda ise kayisin boyun kisminda
bir adet büyük yuvarlak plaka, iki adet de yassi küçük plaka bulunmaktadir. Kayislarin
asilacak yerlerinde alti adet yassi ve iki adet dik dörtgen küçük plaka vardir. Sag ve sol
taraftaki plakalarin simetrik durumu hemen dikkati çekmektedir. Sol taraftaki
plakalarin çok olma durumu belki de sol tarafin binilecek taraf olmasindan dolayidir.
Yukarida belirtilen bu tür yuvarlak süslemelere Orta Çag’daki Sogd’larda
rastlanmaktadir. Yine VII-VIII yüzyilda Pendjikent fresklerinde de görülmektedir.
Ayrica Sayan-Altay’da da bu tür süslemelerle karsilasilmaktadir.
Mezarlarda; ya yerde ya da insan iskeletinin hemen elinin altinda uzun agaç
sopalara rastlanmistir. Muhtemelen bu sopalar kirbaç kabzalariydi.
Kullanilan esyalar arasinda biçaklar özellikle alti çizilmesi gereken esyalardandir.
Bütün biçaklar çelik demirden yapilmistir. Tek agizlidirlar. Bulunan biçaklardan
ikisinin ahsap kisminin kalintila ri saglamdi. Bu tip biçaklara M. Ö. 1000. yilin
sonundan itibaren tüm Orta Çag boyunca bütün Orta Asya bölgelerinde
rastlanmaktadir.
8 ve 20 numarali höyüklerde tas ve keramik kirmen kalintilarina da rastlanmistir.
8 numarali höyükte tastan yapilan kirmenin diskine agaç bir ig geçirilmistir. Bu disk
insan iskeletinin sag kolu boyunca elden dirsege yakin bulunuyordu. 20 numarali
höyükte çikan keramik kirmen ise bir kap parçasindan yapilmistir. Bu kap parçasinin
rengi kirmizi olup gri çizgileri vardi. Bu tip kirmenlere V. yüzyildan itibaren
Mogolistan’dan Sayan-Altay’daki eski Türk kadin mezarlarinda rastlanmaktadir.
Giyim esyalarindan dikkate deger bir diger esya da, iki agizli ahsap taraktir. Bu
ahsap tarak özellikle V. yüzyildan itibaren Sayan-Altay’daki eski Türk mezar
kalintilarinda rastlanmaktadir. Ancak eski Türklerdeki taraklar çogunlukla tek agizlidir.
Höyüklerdeki dikkate deger bir diger buluntu türü de, bronz telden yapilmis
küpelerdir. Bu tür küpelere M.S. V. yüzyilin sonunda Orta Asya Türklerinde
rastlanmaktadir.
Bes-Tas -Koroo mezarligindaki höyüklerden çikan kaplar ahsaptandir. Üç höyükte
bulunan kaplarin tabanlari düz, orta taraflari sisman, agiz kisimlari genisçe ve dik ya da
hafifçe içe dogru basik olan enli ve alçak çanaklardir. Bazi kaplar perçinli bronz
plakalarla saglamlastirilmistir. 5 numarali höyükte dar, silindir ve düz tabanli kaplara
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rastlanmistir. Bu kaplarin bogaz kismi hafifçe genistir. Bu tip çanaklarda koyun bel
kemigine rastlanmistir.
Iste bu buluntu koyun bel kemiginin diklemesine yerlestirildigi gömme biçimine
yeni bir boyut ve degerlendirme kazandirmistir. Böyle durumlarda bu buluntularin
aslinda ölü için konulan bir kap degil de, sadece paketlenmis yiyecek kalintilarinin
olabilecegini akla getirmektedir. Burada paket görevini gören agaç kaplar yok
olmustur.
Perçinli bronz plakali kap kalintilari eski Türk anitlarinda Sayan-Altay ve
Mogolistan’da M.S. ilk bin yilin ikinci yarisindan itibaren görülmektedir. Nitekim
Tuva’da eski Türklere ait anitlarda degisik formlardaki ahsap kaplara rastlanmistir.
Bes -Tas -Koroo anitinin yapilan envanter degerlendirilmesinden sonra kazilan höyügün
M.S. VII. -VIII. yüzyila ait oldugu söylenebilir.
Burada çok daha önemli olan bir nokta, anit alaninda hem mezarlar hem de eski
Türklere ait anit yapilara rastlanmis olmasidir. Anita ait nesneler höyügün mezardan
batiya dogru olan kisminda bulunmaktadir. Bu anit, tipik eski bir Türk anitidir. Dört
köse çevre duvari vardir. Bu duvarlar diklemesine saplanmistir. Içleri ise
doldurulmustur. Duvarlarin bati kisminda diklemesine yerlestirilmis olan dikitler ve tas
heykeller vardir. Anitta üç adet heykel bulunmaktadir. Heykellerin hepsi de çevre
duvarlarinin bati tarafinda olanina yakin bir yerde bulunmaktadir.
1 numarali heykel, 33 numarali çevre duvarinin yanindadir. Iri ve çok saglam
granit tastan yapilmistir. Yüksekligi 0.37 metredir. Heykelin kaslari, gözleri, burnu,
yanaklari, biyigi, agzi, oval yüzü, küpeli kulaklari kabartmali olarak tasvir edilmistir.
2 numarali heykel, 35 numarali çevre duvarinin yanindadir. Iri granit monalit
tastan yapilmistir. Yüksekligi 0.95 metre, eni ise 0.37 metredir. Heykelin gözleri,
burnu, yanaklari, biyigi, agzi ve oval yüzü kabartmali olarak tasvir edilmistir. Bas
kismi ise girintili olarak belirtilmistir. Yüz kismi çok zarar görmüstür.
3 numarali heykel, 53 numarali çevre duvarinin yaninda bulunmaktadir. Iri granit
monolit tastan yapilmistir. Heykelin alt kismi kopuktur. Yüksekligi 0.75 metre, eni ise
0.4 metredir. Heykelin kaslari, gözleri, burnu, yanaklari, biyigi, agzi ve oval yüzü
kabartmali olarak tasvir edilmistir.
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NARIN NEHRI ÜZERINDE BULUNAN TUVA’DAKI
ESKI TÜRKLERE AIT ANIT HEYKELLER 5
Kare dis duvarli, tas heykelli, dikitlerin ve dis duvarin dogu kisminda balbal
dizileri bulunan eski Türk anit mezarlarina Mogolistan’dan Ural yakinlarina ve
Minusin’den Tiyansan’a kadar olan genis bir cografyada rastlanmaktadir. Bu anit
mezarlar arasinda Türk bilgelerine ait olanlar ayri bir yer tutmaktadir. Anit mezarlarin
hendekleri ve güçlü platformlu tümsekleri vardir. Ayrica insan ve hayvan heykelleri,
kitabeli dikitleri, lahitleri ve balbal dizileri vardir. Bu tür anit mezarlara özellikle ve
çogunlukla Mogolistan bölgelerinde rastlanmaktadir. Çok az da olsa Altay, Minusin,
Tuva ve Tiyan-San civarlarinda da rastlanmaktadir. Eski Türk savas erlerine ait
heykellere ise Altay, Tuva, Mogolistan, Tiyan-San ve Kazakistan’da rastlanmaktadir.
Bu tip heykellere ayrica Minusin, Ural civari ve Dogu Türkistan’da da rastlanmaktadir.
Aslinda eski Türk anit mezarlari çoktandir bilim adamlarinin dikkatini
çekmekteydi. Ancak bu ilgi daha çok tas heykellerin incelenmesi yönündeydi. Ilk defa
1952 yilinda Güney Sibirya ve Mogolistan’daki tas heykellerle ilgili rapor L. A.
Yevtuhovoy tarafindan yayinlanmistir. Daha sonraki son on yil içerisinde de Yediderya
tas heykelleri, Ya. A. Serom tarafindan sisteme sokulmustur. Bu süre içerisinde A. D.
Graç tarafindan Tuva heykelleri, B. D. Kubarev tarafindan da Altay heykelleri sisteme
sokulmustur. L. R. Kizlasov, Tuva heykellerinin semantigi konusuna aktif olarak
katilmistir.
B. D. Kubarev ve A. S. Vasütin 1970-80 yillari arasinda Altay’daki eski Türk anit
mezarlarini incelemislerdir. Tuva’daki anit mezarlar ise Yu. A. Plotnikov, S. A. Kim
ve Yu. S. Hudyakov tarafindan incelenmistir. Mogolistan’daki anit mezarlari ise V. Y.
Voytov, Yu. A. Plotnikov ve Yu. S. Hudyakov incelemistir. Son yillarda yapilan bu
arastirmalar sonucunda eski Türk bilgelerine veya siradan konar-göçer Türklere ait
birkaç anit mezar siniflandirilmistir. Bu arastirmalar, incelemeler ve siniflandirmalar
sirasinda anit mezarlarin yapilarinin kronolojisi, zamanlama konusu, dil çözümlemesi
ve ölüm törenlerinin yapisinin çözümlenmesi konulari ciddi bir sekilde tartisilip ele
alinmistir. Böylece günümüzde, VI. yüzyildan X. yüzyila kadar olan eski Türk
anitlariyla ilgili genis bir kronoloji olusturulmustur. Ancak Sayan-Altay Türkleri ile
ilgili etnolojik ve mitolojik materyallerin yeterli bir sekilde incelendigini söylemek
dogru olmaz.
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Eski Türk anit mezar yapilarinin zamanlanmasi ve kronolojisiyle ilgili sorunlari
çözümlemede süphesiz haritalama ve anit mezarlara ait olan heykellerin dagilim
cografyasinin tespiti önemli rol oynamaktadir. Iste eski Türk anit mezarlarinin
bulundugu cografî bölgelerden birisi de Ubsunursk Daglik Bölgesi Vadisi’dir. A.
Yevtühova ve A. D. Graç, çesitli dönemlerde ve yillarda Tannu-Ola Tepesi’nin güney
yamaçlari boyunca uzanan bölgedeki anit mezarlarin arastirilmasiyla ilgilenmislerdi.
Bu anit mezar serilerini Yu. A. Plotnikov ve G. A. Donçenok da arastirmistir. Han
Huhiy ve Togtonin-Sil tepelerinin kuzey yamaçlari boyunca uzanan bölgelerde bulunan
eski Türk anit mezarlarini da N. Ser-Ogcav ve V. V. Volkov, Yu. A. Plotnikov ve Yu.
S. Hudyakov arastirmistir. Ubusnursk Vadisi’nin dogu bölümünde bulunan Narin
Nehri Vadisi’ndeki eski Türk çevre duvarlarinin 1985-1987 yillardaki kazi
çalismalarini da S. A. Kim yapmistir. Bu arastirma sonucunda Narin Nehri’nin sol
kiyisinda eski Türk anit mezarlarinin oldukça yogun oldugu bir bölgeden söz
edilmektedir. Yine bu kazilar sirasinda çevre duvarlari hakkinda çok önemli ve ilginç
veriler elde edilmistir.
Horhut’ta ise tek basina duran bir çevre duvari vardir. Bu duvar Erzin Köyü’nden
4.8 km. uzakliktadir. Bayan Boom tepeleri arasindaki düzlükte, Narin Nehri’nin sol
kiyisindaki yüksek bir terastadir. Bu çevre duvari yukariya dogru dört köse bir tastir.
Duvarin çapi 3x3 metre, yüksekligi ise 0.1 metredir.
Narin-Hooloy anit mezari ise Erzin köyünden 4 km. uzakliktadir. Erzin-Narin
yolunun güneyine dogru, Bayan-Kizil ile Bayan-Boom daglarinin arasindaki sirtta
bulunmaktadir. Bu anita ait bir höyük ve üç adet dört köse çevre duvari vardir. Höyük,
yuvarlak taslarla doldurulmustur. Çevre duvarlari ise ortasi dolu diklemesine saplanmis
taslardir. Çevre duvarinin eni 2x2 ile 4x4 metre arasinda degismekte, boylari ise 0.1
metredir. 2 numarali çevre duvarinin dogusunda, düz bir serit üzerine dizilen 17 adet
balbal vardir. 3 numarali duvarda da ayni seklide 8 adet balbal vardir.
Bayan-Boom anit mezari, Bayan-Boom Dagi sirtlarinda, Erzin köyüne 3.8 km.
uzakliktadir. Erzin-Narin yolunun daha kuzeyinde bulunmaktadir. Anit mezar yuvarlak
ve daire seklindeki taslarla doldurulmus höyüklerden, kabartmali dört köse
dösemelerden, köseli sütunlardan olusan duvarlardan ibarettir ve erken demir ve erken
bronz çaglarina aittir.
4 numarali çevre duvari diklemesine saplanmis dört köse bir tastir. Duvarin eni
5x5 metre, boyu ise 0.1 metredir. Duvarin dogu tarafinda bir tas heykel ve 10 balbaldan
olusan bir balbal dizisi bulunmaktadir. Heykel yekpare monolit tastan yapilmistir.
Yerden yüksekligi 0.45 metredir. Yüz hatlari, kivrimlari çikik ve oval yüz sekli de
omuzlara sematik olarak yapilmistir.
Bulan-Baci-Baari aniti mezari ise Bayan-Boom siradaglarinin arasindaki genis
dere tabaninda, Erzin köyüne 2.4 km. uzaklikta, Erzin-Narin yolunun güneyine dogru
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olan bir alandadir. Anitin bronz çagina ait dört köse bir dösemesi ve eski Türklere ait
küçük bir çevre duvari vardir.
1 numarali çevre duvari dört köse sekildedir. Yere diklemesine saplanmis bir
tastan yapilmistir. Duvarin eni 5.7x5.7 metre, boyu ise 0.2 metredir. Anitin dogu
tarafinda bir dikit bulunmaktadir. Bu dikitin dogusunda ise sekiz balbaldan olusan bir
balbal dizisi bulunmaktadir.
Ak-Bas-Tey anit mezari Erzin Köyü’nün güney dogusuna dogru 3 km. kala bir
tepenin yamacinin sirtinda bulunmaktadir. Anit mezarin iki adet dört köse dösemesi
vardir. Bu dösemeler kaya parçalarindan yapilmistir. Her bir dösemenin eni 2.3x2.3
metre, yüksekligi ise 0.2 metredir. Anit mezarin dogu tarafinda ise tas dikitler vardir.
Ak-Bulun anit mezari, Narin Nehri’nin sol kiyisindaki terasta bulunmakta olup
Erzin-Narin yolunun daha dogusunda ve Erzin Köyü’ne 12 km. uzakliktadir.
Anit mezarda yuvarlak taslardan yapilmis yedi höyük vardir. Oval taslardan
yapilmis iki büyük höyük daha vardir. Ayrica iki adet de sekizgen tastan yapilmis
halka vardir. Bu halkalar bronz ve erken demir çaglarina aittir. Ayrica dört adet de eski
Türk çevre duvari bulunmaktadir. 5-10, 13, 14, 17-20 numarali çevre duvarlari tam
ortasindan diklemesine saplanmis dört köse taslardir. Bu duvarlardan ikisinin bir ek
duvari daha vardir. Duvarlarin eni 10x10 ile 16x16 metre arasinda, boylari ise 0.1-0.15
metre arasinda degismektedir.
Alkaak
terasindadir.
mesafededir.
erken demir
mevcuttur.

anit mezari, Narin Nehri’nin sol kiyisindaki birinci su basmani
Erzin-Narin yolunun dogu yönündedir. Erzin köyüne 11.5 km.
Anita ait 4 yuvarlak 1 adet de dört köse olan bes adet döseme, alti adet
çagina ait sekiz köse tastan halka ve bes adet de eski Türk dis duvari

1, 2, 6, 7, 12 numarali duvarlar diklemesine saplanmis dört köse taslardir.
Bunlardan bazilarinin taslardan örülmüs egimleri vardir. Duvarlarin enleri 2x2 ile 4x4
arasinda degismekte, boylari ise 0.1 metredir. Bunlardan üçü kazilmistir. 1 numarali
duvar diklemesine saplanmis bir tas duvardir. Duvar enlemesine içe dogru hafifçe
kapalidir. Cepheleri ise isik görecek seklide düzenlenmistir. Yapinin eni 2x2, boyu ise
0.1 metredir. Dogu tarafinda, bas kismi kopuk bir tas heykel bulunmaktadir.
Kesegin siyrilmasindan sonra, kaya parçalari ve küçük taslarla ortasi doldurulmus
olan çevre duvari görünümündeki yapinin esas plan kismi ortaya çikmistir. Dolgunun
ve çevre duvarinin içinin temizlenmesinden sonra ayri ayri duran kömür parçaciklari ve
küçük koyun kemik parçaciklarina rastlanmistir. Çevre duvarinin orta kisminda
yuvarlak bir çukur bulunmaktadir. Bu çukurun çapi 0.4 metre, derinligi ise 0.7
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metredir. Çukur küçük kaya ve sert tas parçaciklariyla istihkam edilmistir. Çukurun
dolgusunda küçük kömür parçaciklarina rastlanmistir. Çukurun ortasinda, yüksekligi
0.64 metre olan bir agaç direk vardir. Agaç direk; kökü yukarida, dal ve budak
kisimlari ise asagida olacak sekilde yerlestirilmistir.
Tas heykel, kabaca islenmis yekpare granit tastan yapilmistir. Heykelin bas kismi,
boyun ve omuzlari kirilmistir. Kol ve gövde kismi insan modeli seklinde yapilmistir.
Sag kolu, dirsekten bükülmüs ve gögsüne dogru kaldirilmistir. Bu elinde; taç kismi
açik, genisçe bir kap vardir. Kabin gövdesi yumurta seklindedir. Kabin tabak kismi
belirgin bir sekilde çikik olarak yapilmistir. Sol kol hafifçe dirsekten büküktür. Elin
avuç kismi kilicin kabzasinda tutuk sekildedir. Kiliç namlu kismindan kavislidir,
herhangi bir çaprazlama yoktur, sadece kabzadan bükülmüstür. Yekpare tasin alt kismi
ise islenmemistir.
2 numarali duvar, diklemesine saplanan bir tastir. Duvarin iç kismi en kisminda
hafifçe çekiktir. Duvar isik yönüne dogru yerlestirilmistir. Eni 2x2 metre, boyu 0.1
metredir. Duvar temizlendikten sonra yapinin ana hatlari ortaya çikmistir. Duvar
içeriden küçük taslarla meyilli olarak örülmüstür. Duvarin iç tarafindan itibaren
çevresinde ayri ayri ve farkli tas kütleleri yatik bir sekilde bulunmaktadir.
Çevre duvari temizlendikten sonra orta kisminda yuvarlak bir çukur görülmüstür.
Bu çukurun çapi 0.4 metre, derinligi ise 0.5 metredir. Çukurun ortasinda yüksekligi
0.46 metre olan bir agaç direk vardir. Agaç direkte kabuk kalintilari vardir. Direk
kökleri asagiya, dal ve budak kisimlari ise yukariya dogru yerlestirilmistir.
7 numarali duvar, diklemesine saplanmis bir tastir. Iç kismi küçük tas
parçaciklariyla örülmüstür. Hafiften çekiktir. Isik yönüne dogru yerlestirilmistir.
Duvarin eni 4x4 metre boyu ise 0.1 metredir.
Çevre duvari temizlendikten sonra ortasinda derin olmayan iki adet çukur tespit
edilmistir. Çukur, içinde küçük taslarla örülerek sertlestirilmistir. Çukurun kuzey
tarafinda at disi kalintilarina rastlanmistir. Kuzey batisinda ise süsleme ve bezeme
olmayan keramik parçalari ile tas disk fragmanlarina rastlanmistir. Disk mermerden
yapilmistir. Bir yatay bir de dis bükey yüzeyi vardir. Diskin ortasi deliktir. Çevresi
çikintilidir. Disk her iki yandan da spiral süslerle bezenmistir. Disk deniz salyangozunu
andirmaktadir.
Çevre duvarinin kuzey cephesinde iki adet çukur bulunmaktadir. Çaplari 0.25
metre , derinlikleri ise 0.4 metredir. Çukurlar taslarla örülmüstür. Içlerinde ise agaç
direkler çakilidir. Ikinci çukurdaki agaç direk yanmistir. Duvarin kuzey cephesi
üzerinde kemik parçaciklarina ve at bas kismi parçaciklarina rastlanmistir. Duvarin bati
cephesinde iki çukur vardir. Bunlar 0.25 metre çaplarinda ve 0.5 ile 0.35 metre
derinliklerindedir. Çukurlarin ortasinda agaç direkler saplidir. Çukurlarin birisinin
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güney kisminda at disi parçaciklarina rastlanmistir. Duvarin dogu cephesinde iki adet
çukur bulunmaktadir. Bunlarin çapi 0.35 metredir. Içlerinde ise agaç direkler saplidir.
Cephe kisimlarinda at disi parçaciklari vardir. Bütün çukurlar çifter çifter olup duvarin
cephesinden 0.5-0.6 metre uzaklikta, köse kismina 1.2-1.6 metre uzakliktadirlar. Bu
çukurlar bir çukurdan digerine 1.6 metre araliklarla boylamasina yapilmislardir.
Kazida bulunan bu anit yapilarini duvarlarinin tarihlenmesi konusunda kesin bir
çalisma yapilmamasina ragmen eski Türklere ait olduklari tahmin edilmektedir.
Buralarda resmedilen kabzasi kavisli kiliç namlusu resmine bakildiginda bu nesnenin
M. S. bininci yilin sonlarina dogru bir döneme ait oldugu söylenebilir.
Das-Kocaa-Iyin anit mezari; Narin Nehri’nin sol kiyisindaki ilk terasta, ErzinNazir yolunun batisina dogru, Erzin Köyü’ne 9.5 kilometre uzakliktaki bir yerdedir.
Anita ait üç adet höyük vardir. Bunlar yuvarlak ve çember taslarla örülüdür. Erken
demir çaga aittir. Eski Türklere ait üç tane de çevre duvari vardir. 3 ve 5 numarali
duvarlar dört köse formdadirlar. Diklemesine saplanmislardir. Orta kisimlari
doldurulmustur. Enleri 3x3, boylari ise 0.3 metredir.
Narin-Taal duvari tek basina durmaktadir. Narin Nehri’nin sol kiyisinin birinci
terasinda, Erzin-Narin yolunun kuzeyine dogru, Erzin Köyü’ne 12 km. uzakliktaki bir
yerdedir.
Duvar dört köse yapidadir. Diklemesine saplanmistir. Ortasi doldurulmustur. Isik
yönüne dogru yerlestirilmistir. Eni 4x4 metre, yüksekligi ise 0.1 metredir. Duvarin
taslarinin bazilari yikik bir sekildedir. Dolgu maddesi ise zarar görmüstür.
Sesenge anit mezari; Bayan-Kizil Dagi’nin dogu yamacinda, güney eteginde
bulunmaktadir. Narin-Sesenge yolunun her iki yaninda Narin Köyü’ne 31 km.
uzaklikta bulunmaktadir. Anita ait 10 adet höyük vardir. Bu höyükler bronz çagina
aittirler. Ayrica erken demir çagina ait 14 adet höyük ve 10 adet de döseme tasi vardir.
Bundan baska eski Türklere ait 14 adet çevre duvari vardir.
12, 16, 17, 24, 27, 32, 33-37, 50, 51 numarali çevre duvarlari dört köse
yapidadirlar. Diklemesine saplanmislardir. Ortalari doldurulmustur. Isik yönüne dogru
yerlestirilmistir. Enleri 4x4 ile 4.5x4.5 metre arasinda, yükseklikleri ise 0.1 metredir.
Duvarlarin güney taraflarinda diklemesine saplanan dikitler vardir. 12 numarali
duvarin güneyinde ise alti balbaldan olusan bir balbal dizisi bulunmaktadir.
Sasenge-Siin anit mezari Bayan-Kizil daginin dogusuna dogru genis bir düzlük
alandadir. Burasi Narin-Sesenge yolunun güney dogusundadir. Narin Köyü’ne 30 km.
uzakliktadir. Anit mezara ait iki adet höyük vardir. Bu höyükler Ortaçaga aittirler.
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Yuvarlak taslarla doldurulmuslardir. Anita ait üç tane de eski Türk çevre duvari
bulunmaktadir. 1-3 numarali duvarlar dört köse yapidadirlar. Diklemesine
saplanmislardir. Duvarlarin eni 3.5x3.5 ile 4x4x metre arasinda degismekte, boylari ise
0.1 metredir. 1 numarali duvarin dogu tarafinda kütle halinde dikitler yerlestirilmistir.
Bu kütlelerin dogusunda ise 33 balbaldan olusan bir balbal dizisi bulunmaktadir. 3
numarali duvarin dogu cephesinde, doguya dogru yerlestirilmis olan ve 5 balbaldan
olusan bir balbal dizisi vardir.
Narin Nehri Vadisi’ndeki eski Türk anitlari; nehrin sol kiyisinda yogun haldedir.
Özellikle de Bayan Boom ve Bayan Kizil daglarinin çevresinde yogunlasmistir. Bu
anitlara alçak ve yüksek teraslarda, düzlüklerde ve daglarin eteklerindeki yamaçlarda
rastlanmaktadir. Anitlar ikiser, dörder öbekler halinde oldugu gibi tek baslarina da
bulunabilmektedirler. Gruplar halinde olanlar büyüklü küçüklü olabilmektedirler.
Çevre duvarlarinin çogu orta büyüklüktedir. 10x10 metreden daha fazla boyutlardaki
duvarlara nadiren rastlanmaktadir. Duvarlarin iç kisimlarinda yekpare düz taslarla
örtülü düz yüzeyleri bulunmaktadir. Duvarlarin dogu tarafinda heykeller ve dikitler
vardir. Bu heykellerine ve dikitlerin dogusunda ise balbal dizileri vardir. Ancak
Sesenge dikitleri ile balbal dizileri duvarlarin güneyine yerlestirilmistir.
Narin Nehri’nin sol kiyilarindaki oldukça genis bir kisimda çok sayida eski Türk
anitlarinin bulunmasi, (Bunlarin sayisi 11 kompleks yapidir. Bu kompleks yapilarda 43
parça bulunmaktadir.) Ubsunur Vadisi’nde yasamis olan eski Türklerin özellikle bu
bölgede yogunlastigini göstermektedir. Narin Nehri’nin, Erzin Nehri’nin sol kiyisiyla
hemen bulustugu yerde ünlü eski Türk bilgesi Sarig-Bulun aniti vardir. Bu anitta
yapilan kazilar sirasinda tipik eski Türk anitlarina ait bulgulara rastlanmistir. Istisna
olarak çevre duvarinda ayrica 8 çukura rastlanmistir. Bu çukurlarin her birinde iki
taraftan da ikiser agaç direk vardir. Arastirmacilarin görüsüne göre bu agaç gövdesi
seklindeki direkler, sekizgen yurtlarin ya da dört köseli damlarin temelindeki esas
sütun görevini görmüstür.
V. D. Kubarev, Daglik Altay Bölgesi’ndeki eski Türklere ait De’er-Tebe anitinin
çukurlarinin ortasindaki buluntulara bakarak bu direk kalintilarinin aslinda çukura
dikilen genis dalli bir agaç oldugu görüsünü ileri sürmektedir. Ancak bu tür bir görüs
diger bilim adamlarinca süpheyle karsilanmistir. Alkaak adindaki 1 numarali anitin
temizlenmesinden sora duvarin ortasindaki çukurda, kökü yukari agaç direk
kalintilarina rastlanmistir. Buradan da Kubarev’in belirttigi herhangi bir dikili agaç
kalintisi söz konusu olamayacagi anlasilmaktadir. Muhtemelen bu agaç sütun; çukura,
anitin yapilip örülmesinden önce ölü gömme töreni sirasinda dikilmistir. Mezarin
yerinin kaybolmasini önlemek amacini tasimaktadir.
Bazi duvarlarin ortasina yerlestirilen tamga oyuklu dikitler ve agaç direkler
ilginçtir. Tahminen bu dikitler ve agaç direkler diger sütün direk ve dikitlerden
farklidir. Alkak 7 adindaki anitin çevre duvarinin çukurunda bulunan agaç direk de
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süphelidir. Bu direk muhtemelen binanin yapimi sirasinda kalas veya tahta görevini
görmüstür.
Çevre duvari kalintilarinin kazisi sonucunda bulunan buluntular oldukça fazladir.
1 numarali duvarda bu tür küçük kemik ve fosil parçaciklari çukurun ortasindaydi. 7
numarali duvarda ise dis, yüz kemik parçaciklari ve duvar boyunca at kemigi
parçaciklarina rastlanmistir.
Buradan da anlasildigina göre ölümle ilgili törenler ve faaliyetler, bu binalar
yapilmadan önce, yani üzerleri örtülmeden gerçeklestirilmistir. Tahminen bu
duvarlarda ates kullanilmistir. 1 numarali duvarda kömür parçaciklari bulunmustur.
Bunlarin bir kismi çukura düsmüstü. Bu da sunu gösteriyor ki; çukur, duvar
aydinlatildiktan sonra saglamlastirilmistir. 7 numarali duvarda kömür kalintilari yoktur.
Ancak çukurlarin birisinde yanik agaç direk fragmanlari bulunmustur. Yine bu duvarda
keramik ve deniz salyangozu seklindeki tas disk fragmanlari bulunmustur.
Eski Türk ölüm adetleri ile ilgili çalismalara Narin Nehri Vadisi’nde bulunan anit
mezarlarin katkisi büyüktür.

