HABERLER
ALTAY DA~LAR~ NDA BULUNAN ESK~~ TÜRK MEZARLAR~~
us arkeologlar~~ Mo~olistan'da, Altay-Sayan da~lar~ nda, Baykal çevrelerinde
R onbe~~
y ~ ldanberi devam eden kaz~ lar~ yle çok eski devirlere ait kültürler
meydana ç~ karmaktad~ rlar. Bunlar aras~ nda bilhassa Türk külti~r tarihi bak~ m~ ndan çok önemli buluntular vard~ r. Hunlar devrine ait Noyon-ula kaz~ lar~ n~ n
verdi~i kültür andaçlar~~ ile cihan~ümul önemi haiz Paz~ r~ k kültürü (bk. II. Türk
Tarih Kurumu Kongresi zab~ tlar~ , s. 142) çok mühimdir.
Altay ve Sayan da~lar~nda 1935 den itibaren arkeolog S. V. Kiselev taraf~ ndan yap~ lan kaz~ larda milattan önceki birinci bin y~ llara ait kültürleri ihtiva
eden mezarlar s~ ras~ nda Kök-Türk, Uygur ve K~ rg~ zlar taraf~ ndan kurulan Türk
devletleri devrine (VII.- IX. yüzy ~ llara) ait birçok mezarlar ke~fedilmi~tir. Çok
k~ ymetli ve ince sanat eserleri olan ölü hedyeleri aras~ ndaki e~ya

üzerinde

Orhon harfleriyle Türkçe yaz~ lar bulunmas~~ bu mezarlar~ n VII.- VIII. yüzy~ l
Türk Aristokras~~ zümresine mensup beylere (ihtimal ki sâcflara) ait oldu~unda
~üpheye yer b~ rakm~ yor. Bu mezarlar Altay da~lar~ n~ n deniz yüzünden 1900 m.
yüksekli~inde vaki Kuray ovasinda bulunmu~tur.
S. V. Kiselev'in 'Sovyet arkeoljisi» dergisinde (cilt I, sah. 282-284) yay~ nlad~~~~rapora göre, kaz~ lar Kuray ve Tuyaht~~ kasabalar' civar~ nda bulunan 23
tane <kurgan (ta~hüy ,k) »lerde yap~ lm~~t~ r. Bu •kurgan>lar~ n ço~u çap~~ 6-7 m.
olup yuvarlak tepe te~kil ediyorlar. ölüler her hüyük alt~ nda anatoprakta yap~ lan çukurlara gömülmü~tür ; ba~~~do~uya veya kuzeye yönelmi~tir. Her mezar
k~ smen veya tamamen soyulmu~tur. Ölü hedyeleri bak ~ r, gümü~~ve demirden
yap~ lm~~~süs e~yas~ , silahlar ve ko~um ;ak~ m~ yle atlardan ibarettir. Her mezarda
bir veya iki at iskeleti bulunuyor. Baz~~ mezarlarda atlar kütiiklerden yap~ lm~~~
çit içindedir. Atlar~ n bulundu~u yerde çok ince i~lenmi~~ve muhtelif resimler
hakkedilmi~~toka, levhac~klar, üzengi, gem gibi ko~um tak~ mlar~ndan kal~ nt~ lar
elde edilmi~tir. Bu mezarlar aras~ nda bir kad~ n mezar~ cda bulunan el de~irmeni
arkeolo~lar~ n dikkatini çekmi~tir. Ölü hediyeleri aras~ na konulan bu de~irmen
çok mükemmel yap~ lm~~t~ r.

~imdiki Telengit Türklerinde kullan~ lan ve hala

kad~ n mezar~ na konulmakta olan de~irmen, VII, yüzy~ la ait bu de~irmene nazaran çok iptidaidir. Bu de~irmen, Kiselev'e göre, eski Altay'da tar~ m kültürünün
yüksek derecede geli~ti~ini gösterdi~i gibi, Kuray ovas~ nda izleri bulunan muazzam sulama kanallar~ n' tatihlendirmek meselesinin halline de yard~ m etmektedir.
Kuray-Tuyaht~~ ta~~kurganlar~ ndan bilhassa iki tanesi çok önemlidir. Çap~~
12 metre olan bir kurgan~ n alt~ ndaki mezarda birçok e~ya, gümü~~desti, kemer
ve ko~um tak~ m~~ bulunmu~tur. Gümü~~destinin (resim 1) dibinde, kenara, Orhon
harfleriyle yaz~~ vard~ r. Bu yaz~ da sür.

. k ;ad~n ü~~. . . »

kelimeleri okun-

maktad~ r ; testinin orta yerinde bir damga ve öge /hekim ; ulusun döyü~ii/
kelimesi görülüyor.
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Kemer, yald~ zla nebat resimleri ihtiva eden altm~~~be~~tane gümü~~toka
ve levhac~ klardan mürekkeptir (Resim 2). Kemerin ba~~tokas~ nda Orhon harfleriyle yaz~ lar vard~ r. Fakat bu yaz~ lar epeyce silik oldu~undan ancak ~u
sözleri okumak m:imkündür «Otç~~ ak kiin ... ku~a~~~Akkün isim olsa gerektir. kemere, içinde iki tane kese çakmak ve çakmak ta~~ , kav ve kav~ n a~ac~~
kabuklar~~ bulunan bir ipek torba ba ~lanm~~t~ r. Kesenin birinde üç tane insan
di~i, bir de kemirici hayvan di~i bulunuyor ki di~~a~r ~ s~ na kar~~~muska olarak
kullan~ lm~~t~ r (Ölünün di~leri tetkik edildikten sonra müthi~~ di~~a~r~ s~~ çekmi~~
oldu~u anla~~ lm~~ t~ r.) Tahtadan yap~ lm~~~ iki b~ çak k ~ n~~ ile bir sirada çatal ve
kemikten yap~ lm~~~kamç~~ sap~~ bulunuyor. Kamç~~ sap~ nda çok ince i~lenmi~~bir
canavar ve onu kovalayan ku~~resmi vard~ r (resim 3); daha a~a~~ da gümü~~rozetlerle süski gem bulunuyor. Soguncular tam mezar çukuru üzerinden inmi~ler
ve burada bulunan bir iskeleti tahrip etmi~lerdir. Ihtimal ki bu, gömülen beyin
u~a~~ n~ n iskeleti idi. Beyin kendisi çukurun dibinde bir tekne içindedir; ba~~~ kuzeye do~ru konulmu~tur. ölünün kafatas~~ yan~ nda halkams~~ alt ~ n küpeler vard~ r. ~pek ve yün kuma~lardan yap~ lan elbise kal~ nt~ lar~~ büyük parçalar halinde
muhafaza olunmu~tur. Kernere a~aç kabu~undan yap~ lm~~~okluk içinde ~ sl~ k çasa~~ kolu yan~ nda Mo~ol yay', a~~ k kemi~i yan~ nda çizmeden kalan
tokalar ve pullar bulunuyor. Tekne yan~ nda, ayak taraf~ nda, dibi mahruti ~e-

lan oklar,

kilde bir demir kazan bulunuyor ki, ~skit kazan~ n' and~ rmaktad~ r. Ayn~~ yerde
ba~s~ z bir koyun, kütüklerinden kurulan çit içinde üç at iskeleti bulunuyor.
Atlar~ n kuyruklar~~ kuzeye yönelmi~tir. Bunlardan öliiye en yak~ n bulunan at
tam ko~umlu olmu~ tur: gümü~~gem ve e~er tezyinat~~ kal~ nt~ lar~~ bu at ~ n bulundu~u yerdedir.
Tuyaht~~ denilen yerde aç~ lan kurgandaki mezar oldukça sa~lam bulunmu~tur ; soyguncular ancak atlar ~ n bulundu~u k ~ sma dokunmu~lard~ r. Mezarda,
ba~~~kuzey-do~uya yönelmi~~bir erkek iskeleti bulunmu~, üzerindeki elbiselerin üç kat oldu~u anla~~ lm~~t~ r üst kat koyu k~ rm~ z~~ ipekten; ortada
ye~ilimsi ipekten, iç elbisesi de alt~ n sar~ s~~ renginde ipek kuma~tan yap~ lm~~~
oldu~u kal~ nt~ lardan aç~ k görülmii~tür; ba~~ n~ n sol yan~ nda gümü~~desti vard~ r ki, Kuray mezar~ ndaki destiye çok benzemektedir. De stinin dibinde Orhon harfleriyle yaz~ lan bir yaz~~ «nür kahin kümü~~a~~~ör» okunuyor. Ölünün
gö~sü üzerinde, içinde üç küçük torba bulunan, bir me~in torba vard~ r. Küçük
torbalarda çakmak, çakmak ta~~ , kuma~~parças~ na sar~ l~~ kav, üzerinde oyma
siislü bulunan men~ur ~ekilde a~açtan dört tane figür bulunuyor. Iskeletin
kar~n üzerine istampal~~ 12 tane alt~ n toka dikilmi~~kay~~~kemer konulmu~tur
(resim 4). Tencerenin sa~~yan~ nda yedi tane ok ucu, iki tane kemik yiiy kaplamas~, yayl~~~~kemere ba~lamak için kullan~ lan kay~~~ n dört gümü~~halkas~~ ve
tokalar~ . Sol elinde tahta k ~ nl~~ b~ çak, ayak ökçesi yan~ nda iki tane gümü~~praka, ayak ucunda kovaya benzeyen bir kazan bulunuyor. Atlar~ n ko~umlar' soyulmu~, ancak gemden ve e~erden parçalar kalm~~t~ r.
S. V. Kiselev'in idare etti~i bu arkeoloji heyeti Orhon harfleriyle yaz~ l~~
ve ~imdiye kadar meçhul kalm~~~birçok kitabeler de bulmu~tur.
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Altay da~ lar~ nda bulunan türk mezarlar~ ndan ç~ kan e~ya.
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