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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki arkeolojik kazılar Kırgızistan 

arkeolojisine 2003 yılından beri sürekli katkı sağlamaktadır. 2010-2011 yılı Temmuz ayında 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arkeoloji araştırmalarını Kan-Tepe anıtında devam 

ettirdi. Kan-Tepe anıtı atalarımızın bir dalı olan Karahanlılar sülalesinin şehirlerinden birisi 

olup, arkeolojik literatürde söylenmektedir. 1970’li yılların başında bozulma korkusu yaşadı. 

Bunun sebebi, şehrin surlarının olduğu yerde su toplamak için baraj yapılmaya başlanmasıdır. 

Maalesef, kazılardan önce tarım alanını genişletmek için şehrin önceki surları dozerle 

düzlenmiş. Sadece bu değil, surun orta tarafındaki han sarayının üstü de dozerle düzlenip, 

çiftçilerin (kolhoz) yazları faydalanma yerine (yemek, konaklama v.s.) dönüştürülmüş. 

1970’li yıllardaki önceki arkeolojik kazılar nekropoliste (ünlü insanların gömüldüğü 

yer) ve Kan-Tepe’ye yakın yerdeki Tuura-Suu’nun platosundaki ilkçağ göçmen mezarlarında 

yapılmış. 

2008 Mayıs ayında Kan-Tepe’ye varıp anıtın yerini tespit ettik. Aynı yıl gelecekteki 

yapılacak işleri planlama amacında arkeolojik keşif yapıldı. Bir günlük gezide, yapılış şekli 

boyunca seyrek gözüken heykel çıkarıldı. Bu şekilde heykelin başı Tuura-Suu köyündeki 

ortaokulun avlusunda kayda geçirildi.  

Şimdi Orta Asya arkeologları bulunan heykelleri görüp hayret etmektedirler. Gerçekte 

bunun 1200-1300 yıl önce halk önderlerinin birine ve han eşi anısına dikilmiş olması 

şüphesizdir. 

2010 yılında Kan-Tepe’nin iç kalesinde kazı yapıldı. Yukarı tabakalardan başlanıp 

pişmiş kerpiç ile kurulan odanın salon kalıntısı açıldı. Buraya yakın yerde pişmemiş kerpiçle 

kurulan duvarın kalıntısı temizlendi. Buradaki zor işlerden birisi; dozerle 1972 yılında yığılan 

toprağın özel elekle elenmesi oldu. Toprak arasından seramik kap, ayna, bronz parçaları 

toplandı. 

Batı tarafındaki duvarın kuruluşunu anlamak için yapılan kazıda ve önceki bozulan 

duvarın yaralanan köşesinde yeni toprak ve çakıllı toprak ile karışan tabakalar açıldı. Bu 



 

 

düzendeki surların kuruluşu Orta Asya’daki ilk devir kuruluşlarının karakteristik özelliklerini 

taşımaktadır. Surun iç dip tarafında sura ekli kurulan yapının izi belirlenememektedir. İç yüzü 

boyunca merdiven şeklinde küçük tepe uzanıyor. Gelecekteki araştırma, surların duvarında 

25-30 metre aralıklarla dikilen karakol tepelerinin dizilişini belirleme görevi olacaktır. 

Kazı çalışması boyunca dinlenme günlerinde öğrencileri Tuura-Suu köyünün 

çevresindeki ve Ton’un iç tarafındaki vadideki arkeolojik eserlerle tanıştırdık. Yerli halktan 

bilgi toplama işi birçok netice verdi. Çevreyi tanımak için Olcobay Sagıbayev’den birçok 

bilgi edindik. O ilim aleminde bilinmeyen ortaçağ surları, heykelleri, taş üzerindeki yazıları 

kaydetmede yardımcı oldu.  

Kan-Tepe’nin bulunduğu bölgenin batı tarafındaki Koş-Tepe adındaki yer ayrı bir 

dikkat çekmektedir. İlk çağlarda burasının dini işlerin yürütüldüğü yer olduğunu, burada 

bulunan arkeolojik eserler kanıtlamaktadır.   

Bu şekilde batı bölgesinde ortaçağ Türk heykelleri yer almakta. Yakınında İskit (Saka) 

dönemine ait mezarlar yer almaktadır. Vadinin batı tarafını çeviren yüksek kayalıklarda 

Keminde 2 bin yıllık geyik, keçe-teke resimleri bulunmaktadır. Koş-Tepe’nin batı tarafındaki 

kazılarda taş devrine ait taş eşyalar da bulundu. Bu buluntular şimdilik bu vadideki bulunan 

en eski yani ilk insan izi olma özelliği göstermektedir.  

Vadinin kuzey tarafında, Tuura-Suu suyunun doğu tarafında 1970’li yıllarda Sak-Usun 

dönemine ait kurganlar araştırıldı. Mezarlar önceki dönemde soyulmasına rağmen önemli 

bilgiler vermektedir. En önemli buluntu dökme altından yapılan uzunluğu 1,5 cm olan ceylan 

heykelidir. Bunun gibi geyik ve başka hayvanların heykellerinin M.Ö. V.-III. yy. Saka 

medeniyetine ait olduğu Yedi-Suu’daki arkeolojik araştırmalarla kanıtlanmıştır. Heykel 

Sakaların keçeden yapılan başlıklarının tepesine yerleştirilmiş. Başlık ve deriden yapılan 

elbiseye de altından ve bronzdan yapılan baskılar tutturulmuş. Bu şekilde yapılan elbiseler 

boy beylerinin törenlerde giydiği elbiseler olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte bu 

elbiseler savaşçı sınıfına kabul edilenlere yapılan törende de giyilmektedir. Tuura-Suu’daki 

Saka mezarlarına bu tarafından bakılması onun Saka toplumunun yöneticilerinin gömüldüğü 

kutsal yer olduğunu belirtmektedir.  

Bu şekilde, genel olarak Kan-Tepe’nin bulunduğu yer ve onu çevreleyen vadinin ilk 

zamanlardan beri insanoğlunu kendine çeken yer olduğunu arkeolojik buluntular 

kanıtlamaktadır.  



 

 

Tarihi kaynaklar boyunca ortaçağda bu bölgede Ton şehri yer almaktaydı. Bu bölgeler 

boyunca topladığımız bilgilere göre Ton şehrinin çevresi Kan-Tepe ile sınırlandırılmamıştır. 

Kuzeyi; Isık-Köl boyunca uzanmaktadır. Günümüzdeki Bökönbayev köyünün batı tarafında 

ortaçağa ait duvar kalıntıları kendini korumaktadır. Bu halktan Karahanlılar devrine ait 

mezara yerleştirilen yazılı mezar taşı bulundu. Bununla birlikte Ton suyunun havzasında Arap 

alfabesiyle yazılan taş eserler yer almaktadır. Yerli halkın söylediğine göre Tuura-Suu ile 

Bökönbayev köyünün ortasında geçmişte uzun bir duvar yer almaktaydı. Yer 

şekillendirilirken, yol kurulurken bozulmuş. Bu yerdeki halk ağzında sözlü olarak kalıp, 

sonraları Tuura-Tam, Tört-Kul gibi köy adlarına dönüşmesi ortaçağdaki surların kalıntısı ile 

bağlantılı olduğunu tartışılmazdır. 

Genel olarak bakıldığında, ortaçağda Ton Barshan, bölgesindeki büyük şehirlerden 

birisidir. Barshan diye, literatürde araştırmacılar genellikle Isık-Köl’ün güney tarafında yer 

alan bir şehri söylemektedirler. X. yy.daki yazılı eserlere göre bunun doğru olma ihtimali var. 

Buna uygun olarak şimdiki Barskon köyünün bulunduğu şehir yeri kabul edilmekte. Ama 

maalesef o köyün çevresinde çok büyük şehir kalıntıları henüz bulunamadı. Bu şekilde olsa 

mesele nasıl çözülmeli? 

Ton hakkındaki bilgilerin yazarı tam olarak belli değil X. yy.da yazılan ‘‘Hudud al-

alam’’ (‘‘Doğudan batıya dünyanın bölünüşü’’) adlı kitapta şöyle yazmaktadır: ‘‘Ton ve 

Talhiza; dağların ortasında, Isık-Köl’e yakın yerdeki Çiğiller ile Halluhların sınırında yer alan 

iki kışlıktır. Halkı savaşçı, cesur ve kahraman’’ (Hudud al-alam, Kırgızdardın cana 

Kırgızstandın tarıhıy bulaktarı. B. 2002. 65.66.b.). Dağ arasında yer aldığına dair verilen 

bilgiler Kan-Tepe’nin bulunduğu yere uygun gelmektedir. 

 Bu eserde devam eden; ‘‘Barshan; köyün kenarındaki zengin, elverişli şehir. Onun 

yöneticisi Halluhlardan fakat halkı Dokuzoğuzlar olabilir’’ (a.g.e. 57.s.). Yine Hudud al-

alam’da; ‘‘Bashan şehri bu gölün kenarında’’ (57.s.) diye anılmaktadır. Yukarıdaki bilgiler 

Isık-Köl’ün güneydoğu tarafındaki açık arkeolojik eser olan, daha sonra göl kaplayan, tekrar 

kuruyan Koy-Sarı şehir kalıntısına da uymaktadır. 

Bu fikiri Mahmut Kaşkari’nin haritası da ispatlamaktadır. Bu haritaya göre Isık-

Köl’ün güney tarafında beş halkın yaşadığı küçük şehirler yer almaktadır. Demek bizim 

araştırmasını ve kazısını yaptığımız Kan-Tepe haritada yer alan küçük şehirlerden birisi. 



 

 

Ton şehrine yakın olan bölgedeki bizim keşfettiğimiz Kaynar adındaki yerdeki 

arkeolojik kompleks ile bağlantılıdır. Bu dağ arasındaki ortaçağa ait yapıların yeri şimdi 

bozulmuş, yerli halk tarafından işleri için toprakları alınmıştır. Yer traktör ile sürüldüğünde 

çok sayıda seramik eşya kalıntıları bulunup, parçalanmaktadır. Kaynar bölgesi Karahanlılar 

döneminde tarımın, hayvancılığın geliştiği bir kışlak olmuştur. Bulunan seramik eşya 

kalıntılarına göre kap üretimi iyi düzeydeydi. Çanak-çömlekçiler pişirilmiş, her türlü ölçüdeki 

seramik kapları hazırlıyorlardı. Görünüşe göre birkaç çanak-çömlekçi ocağı olması lazım. 

Birbirinden ayrılan, mühür basılan seramik eşya kırıkları bulundu. 

Kaynar’dan Arap alfabeli yazısı olan dizilmiş taşlar bulundu. Bu merhumun mezarına 

konulan taş şimdi Ton köyünde yaşayan bir adamın evinde korunmaktadır. Kaynar’da 

yaşayan adamların söylediğine göre; dağ eteklerinde demir kalıntısı var. Bu bilgiye göre 

demir işletildiğini ve ya demir işhanelerinin varlığını söylemek mümkün. Kaynar günümüzde 

ortaçağdaki dağ basamaklarında yeri işlemenin karakteristik özelliğini incelemeye bilgi veren 

Teskey-Ala Dağ’daki birebir önemli kaynak durumunda. Ortaçağın ilk zamanlarındaki dağ 

basamaklarını düzleme, yerin yüzeyini koruma, bitki ekme boyunca çok önemli kaynaktır. Bu 

dağ basamaklarındaki buzulları, yağmur sularını toplayan sulama metotlarını inceleme de 

gelecekte olacak. Bu yüzden buradaki eserleri korumak için halkla ve Ton yöneticisiyle 

görüşmeler yaptık. 

Çünkü buraya yakın yere besi çiftliği kuranlar ortaçağın en büyük yapıları bozup 

topraklarını ahır için götürüyorlar. Yerli halktan soruşturduğumuzda traktörün toprağı işlerken 

seramik kapları da bozguna uğrattığını öğrendik. Bunu görüp hala derinine kazıp toprak 

alanlar da yerli Kırgızlar, bu yer sahipleri, bu ata-mirası sahipleri. Gördükleri halde kazıyı 

devam ettirenler Cengiz Aytmatov’un ‘‘Mankurt’’ denen sıfatlandırmasına denk geliyor mu 

gelmiyor mu? Okuyanlar kendiniz cevap veriniz. 

Mankurtluğu terk etmek için özel okul okumaya gerek yok. Büyük-küçük, şimdiki ve 

sonraki büyükler, milletvekilleri Ton’da Ton’lu Sagınbayev Olcobay ataya benzeyen ileri 

görüşlülerin bir saatlik nasihatini dinlese var olanlar gözünü açacak. Arkeolojik araştırmaların 

metoduna layık yerli halktan alınan her bir bilgi kontrol edilip, Kan-Tepe’nin iç kalesinin 

çevresinde her zaman dikkat edilip duruldu. Bizim için Olcabay Hoca’dan alınan Kaynar 

hakkındaki bilgiler, genel olarak Ton yerindeki miraslar hakkında büyük ilmi fikirlerin 

yaratılmasına sebep oldu. Biz araştırma gezisi boyunca yerli halk ile bağlantı kurup, kazılar 

hakkında anlattık. Cevap olarak onlar da bize çok ilginç bilgiler verdiler. 



 

 

2011 yılında Kan-Tepe’deki araştırmalar öncelikli olarak iç kalede ve onun çevresinde 

yapıldı. İç kalenin kuzey tarafında kazı ilerletildi. Üç çöp kutusu çukuru temizlendi. 

Birincinin derinliği 3 metre. İçini temizlerken az sayıda seramik eşya kırıkları bulundu. 

Çukurdan kül kalıntıları alındı. İkinci çukuru kazarken bulunanlar iç kaleyi kazarkenki 

bulunanlar oldu. 0,40-0,60 cm derinlikte bazı yerleri kırılmış çaylık türü eşyalar ve yarılan 

eşyaların kalıntıları bulundu. 

Bizim gelecekteki 2012 yılı için devam ettireceğimiz işimiz Sovyet döneminde ot 

yemleri saklamak için kurulan çukurları inceleme olacak. Uzunluğu 40 m. olan iki çukurun 

ortasındaki küçük adada seramik kapların kalıntıları, toprak duvarın kalıntıları, işletme çukuru 

yerleri bulunup incelendi. Üst katmanları bozulmuş. Alt katmanlarında dönen değirmen, kaval 

kemiğinden yapılan az rastlanır buluntular var. Bu küçük adacıkta kazının devam ettirilmesi 

zorunlu. Çünkü yer sahipleri yapı işlerini başlatmayı amaçlıyorlar. Kanunlara göre arkeolojik 

eserlerin bulunduğu yerlerin mal sahiplerine verilmemesi lazım. Bu yüzden adacığı kazma 

‘‘baştanbaşa kazma’’ metodu ile yürütülmesi lazım. Uzunluğu 40 metre, düzlüğü 7 metre olan 

adacığı kazmada ev yapıları açılıyor. Bir değil iki-üç dönemi içine alan arkeolojik medeniyet 

katmanının varlığını 2011 yılındaki ilk kazılar gösterdi. 

Koş-Tepe’nin batı tarafındaki kazılarda taş devrine ait taş eşyalar bulundu. Bu 

buluntular şimdi vadideki, insana ait bilinen ilk buluntular olarak düşünülmektedir. Yapılma 

şekline göre erken yontma taş devrine aittir. 

Tuura-Suu dizisinin sazlı yerleri yazınki araştırma gezilerinde atkulakların yettiği 

dönemde kırmızı renge büründü. Bu yüzden devam eden Usunların iktidarı gelişen dönemde 

kurulan Kızıl Vadi’deki şehri (Çigu-çen olan mı) diye soru koymak doğru olacak. Bu bizim 

düşüncemiz. Tanrı-Dağlarının arka tarafından Bedel Aşıt’ı aracılığıyla gelen Çinli 

kervancıların ‘‘bu önceki Çigu şehrinin kalıntısı’’ denen bilgilerine denk gelen tarafları da 

var. Bu tarafları gelecekte de ek olarak delilleriyle kontrol edilecek. 

Günümüzde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitemizin Tarih Bölümü başkanı, 

arkeoloji araştırmalarının öncüsü Prof. Dr. Remzi Ataoğlu ile birlikte gelecekteki kazı işlerine 

hazırlanıyoruz. 


