KAZAKisTAN GF,ZİSi NOTLARI - ii
Prof. Dr. Hamza GÜNDOGDU'
Alma-Ata'da iken, ertesi günü buradan

ayrılarak

ziyaret

edeceğimiz diğer

tarihi şehirler ve ören yerleri için programlar yapmı~tık. Yolculukla ilgili olarak
üç alternati r vard ı. lJun lardan biri, uçak la doğrudan doğruya Alma-Ata' dan
uzaklıkta

1200 km.

bulunan

Kızılorda'ya

gidip oradan

diğer şehirleri

gezmek.

Diğeri ırenle Jambul'a, oradan Çimkent ve Kızılorda'ya geçmek. Üçüncüsü de

otobüsle Çimkent'e giderek oradan kiralanacak

vasıtalarla diğer

tarihi ve ören

yerlerini gezmekti. Uçakla gidersek varacağımız noktaya kadar hiçbir yeri
göremeyecektik. Halbuki kısa süreli de olsa bu bir araştırma-inceleme gezisi
olmalıydı.

Bu alternatifi benimsememiştik En iyisi trenle gidip şehirleri ve

on ları birbirine

bağlayan

güzergah iizerinde. arad ığımız otantik özel i i k leri

görmekti.
Sabah saal 08:30'da öncelikle tren istasyonuna gittik. Bilet almak için
gişeye uğradığımızda biletlerin

tamamen

satılıııış olduğunu, yarın

ve ertesi günii

için de bulunamayacağını öğrendik. Bu olumsuzluk karşısında bizi uzaktan
izleyen

"ayakçılar"

devreye girdi. lJize

istediğiıııiz

kadar bilet bulabileceklerini,

ancak bunun için 5-6 km. kadar uzaktaki bir seyahat şirketine birlikte gitmemiz
gerektiğini ifade ettiler. Kabul ettik. iki araba kimlayarak sözü edilen ~irkete
pasaportları

gittik. Grubun lideri olan genç, elimizdeki
hayli vakit geçti. Kazakça
şeylerin

döndüğiinü,

taşımacılığı

bilmediğim

için

hareket ve tavırlardan

bu ülkede çok ucuz ve

alarak içeri girdi. Bir

koııuştuklarını anlamıyor,

çıkarmaya

yaygın olduğundan

ama

çalışıyordum.

biletler, burada

bazı

Tren
çeşitli

şahıs ve şirketler tarafından çok ucuza Demiryolları işletmesi'nden alınıyor,

sonra da

ihtiyacı

olanlara karaborsada iki-üç

karaborsadan bilet almaya
de yoktu

zaten.

Aşağı

razı

olduk.

yukarı

katına satılıyordu.

Aslında

durumu

şikayet

üç-dört saat kadar bilet

Sonunda biz de

edecek bir merci
işi

konuşuldu.

Karaborsadan da bir çıkış yolu bulamıyorduk. Konu, pasaportumuzu alan
şahıslarla uzun uzun tartışıldı. Önceliklc üç kişilik bilet bulunabileceği söylendi.

Sonra beş kişilik bulunabileceği ifade cdildi ... Yabancı olduğumuz için bizden
üç kat bilet parası isteniyordu. Böylcce trenden vazgeçip çaresiz otobüsle
gitmeye karar verdik.
!\laıürk Üniversitcsi Güzc/ Sanal/ür Enslilüsü Müdürü
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PasaportlarııTIlZI alıp

oradan ayrıldık. Otobüs şirketlerinin bulunduğu gara

geldiğimizde öğleden sonra saat 15:JO-16:00'yl buluyordu. Ancak bu garda da

hiçbir resmiyet ve düzen yoktıı. Arabalar çok garip, kırık-dökük ve her tarafları
boyanmış

idi. 13unlarda Türkiye'deki otobüs taşımacılığı düzeninin, ciddiyetinin

zerresi yoktu. Gene boynumuzu büktük Yol parası pazarlığı yapılırken,
kırık-dökük

çevredeki taksiler gibi

arabalardan biri ile Çimkent'e gitmeye karar

verdik ...
Biletler alındı. Yaz günü +35"C sıcaklıkta, taşıt olmaktan başka hiçbir
konforu olmayan bu otobüslerden birine bindik. Saat 17: 00 gibi hareket etlik.
13izim

köyotobüslerini
iki

gerisindeki

yerleştirilmişti.

koltuk

andıran
sırası

taşıtın

bu

boşaltılarak

13u ranzaya yedek

şöför

içerisinde,
buraya

şöför
katlı

iki

veya muavin biniyol',

mahallinin
bir

ran nı

altlı-üstlü

yata

yata yolculuk sürüyordu. Türkiye'de olsa asla güven duyamayacağımız bu
otobüslerle 650 km.
şey

bize her

uzaklıktaki

değişik

çok

bir kente gitmcmiz mümkün
geldiği

ve otantik

ayrı

için,

değildi.

Aneak

bir zevk ve heyecan

veriyordu.
Otobüste muavin olarak; kısa boylu, hafif tombulca bir Kazak kadın
çalışıyordu.

biliyor,

Durumu önce garipsedik, sonra alıştık. Çünkü bu kadın, işini iyi

bir erkek gibi

parçalarını

davranıyor,

otobüsün

tamir ediyor, adeta bu ülkede

başarılı olduğunu

bozulan

kadınların

aksesuarlarını
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erkeklerden çok daha

ispat edereesine bir performans ortaya koyuyordu. Gerçekten

de bu ülkede kadınların iş verimliliği ve hizmetlerini yadsımak mümkün
değildi.

Hareketimizden 5-6 saat

geçmişti

verilen yerde, yöreye özgü üç-dört
tandır

ekmeklerimizi

hatırlatan

Ilareket ederken
Ata)'a ne kadar

ki otobüs

çeşit

ekmeklerle

güzergahımız

şöförü

karnımızı

"gece

kalınlıktaki

doyurduk.

üzerinde bulunan

kaldığını sorduğumuzda

mola verdi. Mola

yemek ve bizim i cm.
Jaınbul

yarısını

(Talas= Evliya

biraz geçerek"

cevabını

aldık.

Ay
bozkırları
rüzgarın

ışığında

ilerlerken yollardaki

yeşillikler kaybolmuş,

yerini Anadolu

gibi çıplak araziler almıştı. Çöı esintilerini hatırlatan hafif serin
verdiği

atmosfer içinde yola devam ederken saat, gece

geçiyordu. Uykunun en
konuşmalardan

Jambul'a

devrinden kalma; Xi.

tatlı

yerinde duran otobiisün

geldiğimiz

anlaşılıyordu.

yüzyıla tarihlencn, Ayşe

Ata Türbelerini görmeyi çok arzu etmemize
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yolcuları

Burada

yarısını

arasındaki

Karahanlılar

Bibi, Balad Hatun ve Evliya

rağmen ortalığın karanlık olması,

türhelerin yerini tanı olarak bilmememiz ve oıobüsümüzün

hemen harekeı

edecek olması gibi sebepkı' yüzündcn aşağıya bile inmemişlik. Birkaç dakika
sonra da otobüsümüz harekct eııi. Yine hafif lallı bir uykuya daldık. Ne kadar
gittiğimizi tam olarak kestiremesek de sabahın erkcn saatıcrinde

Çimkcnfe

ulaştık.

Çimkenl; Siridcrya'nın kcnarında, tam bir düzlüktc kurulmuş, ılınıan bir
iklime sahip, sıradan bir Anadolu ?ehri gibiydi. Ka/,akistan'ın nüfus ve sanayi
açısından üçüncü büyük şehri ve cyalcı merkezi olan ~:imkcnt'in giri?i ilc çıkışı
arasında yaklaşık

10-12 km. kadar yol kateııik. Cene de şchrin merkezini lam

olarak göremedik.
Otobüsten ind iğil11 iz yer, şch ri n ologarı

im iş.

Huras i, bizdeki köy

otobüslerinin hareket ettiği üçüncü sınıf yerlerden biri idi. indiğimiz ycrde
gördüğümüz tuvaleı;

bölmcsiz, geçmişte (S.S.CB döneminde) kadın-erkck

karşılıklı oturarak açıkta ihtiyaçlarını giderdikleri bir ycr imiş. Günümüzde isc
l)Lıraya çeşilli bölmeler yapılıyor, ayrıca su da gctiriliyordu. Ancak bunlar henüz
biımemiş

idi.

Ekibimizdeki üç arkadaş, buradan sonra uğrayacağımız ycrler için vasıta
aramaya gitmişken bcn de valiLIeri bcldemck amacıyla orada dikilmiş ve
çevremc bakııımakta idim. Durduğumuz yer, bir Özbek lokantasıııın önü imiş.

ü günkü müşterileri için "Özbek pilavı" hazırlayan iri kıyım bir Özbck,
başındaki

takkesi ilc (Res. i) soba büyüklüğünde bir maltlZl ortaya koymuş,

altına parçalanmamış kocanıan odunları yakmış, maltızın iistline de

70-RO

kişiye

yetecek derecede geniş bir kazan koymuştu. Kazanın içerisinc de biraz kuyruk
yağı

ile tcrcyağı koyarak bunların üzerinc ilave ettiği hafif buruşmuş, iri kıyım

havuçları dökmüş

ve

kiloluk pirinci boca

bunları

biraz

kızarttıktan

sonra onun

Cıa

üzcrine 20-30

etmişti.

Tam hu sırada bundan sonra gideceğimi/' güzergnh için vasıta aramaya ve
pazarlık yapmaya giden arkadaşlarını: Dr. T. PARLAK, Dr. T. MAMiYEV ve

P.GEYDEROVA, gülerek geri döndüler ve araba işini hallelliklerini söylediler.
Çimkcnı,

Alma-Ata'nın

(ıSO

km.

baıısında,

Aral

Gölü'nün

güneydoğusunda, iinlii Türk ımıtasôvvıl'ı Hoca Ahmed YFSLVi'nin doğum yeri

olan Sayram (İsticab)' ın 12 kııı. doğusundaki önemli merkczlerdcn biri idi.
Stalin zamanında Anadolu ve Kafkaslardan çok sayıda halk buraya sürgün
edilirken buradaki

Kazaklar da Sibirya'ya siiriilıııüş

kozmopolit insanların yaşadığı hir kcnıhalini alnıış idi.

ve burası

böylece

Çimkent'ten kuzeybatıya, Aral'ın kuzeydoğusundaki Kızılorda'ya
ulaşmak için daha 500-550 km. yoluıııuz vardı. Ancak giderken uğrayacağımız
tarihi şehirler ve ören yerleri için çizeeeğiıniz zikzaklar da dikkate alındığında
bu mesafe, 600-650 km. 'ye çıkıyordu (,~i7ilıı I). l3uradan bizi son durağa
götürecek olan araba; Alma-Ata'dakilerdcn daha derli toplu, 4S'C'lik çöl
sıcağına dayanıklı, Audi marka hir otomobil idi. Şöför de Stalin zamanında
Van'dan Kars'a, oradan da Çiınkenl'e sürülmü~, Anadolu'da akrabaları hulunan
bir vatandaş idi.
Çimkent'ten hareket ettikten sonra, çöl içerisinde ip gibi uzayıp giden
demiryoluna paralel bir asfalt yolla öncelikle Çimkent'e 150 kııı. kuzeybatıdaki
Farah (Otrar)'a uğradık (Res. 2). Büyük Türk bilgini, matematikçi, müzisyen
ve filozof olan Farabi'nin doğum yeri de olan Otmr (Farab), Ortaçağın büyük
ve önemli bir yerleşim merkezi idi.
Cengiz Han'ın fırtına gibi estiği Xiii. yüzyılın başlarında
Harzcmşahların elinde bulunan Otrar, Cengiz kuvvetlerine çok direnmiş ve bir
türlü teslim olmamıştı. Bunun üzerine artırılan Moğol kuvvetlerine altı aydan
fazla direnen Otrar halkı, sonunda dayanamayarak teslim olmuştu. Bu
teslimiyetin sonueundu Cengiz Han, Harzemşah hükümdarının gözlerine kurşun
döktürerek, halkın da çoğunu katlederek Otrar'ı tahrip ettirmiştir (1219).
XIV. yüzyılda yeniden toparlanan Otrar, bu kez de Timur tarafından
tahrip edilmiştir. Daha sonraki tarihlerde giderek önemini yitiren Otrar Kalesi,
bir toprak yığını halinde karşıınızda durmaktaydı (Res. 3).
Otrar'a ulaşmak için hayli uzun bir bozkırdan geçmiştik. Bozkırda at ve
deve sürüleri ile, onları güden Kazak çobanları ve yoldan gelip geçenlere
çadırlarında kımız, kımran (şubat) ve ayran ikraın eden Kazaklar (Res. 4),
görülmeye değerdi.
Çöı
sıcağının
ortasında
Uğradığımız
Otrar (Farahi) Müzesi;
basamaklarla çıkılan, hatif yüksek hir platform üzerine, geni~ ve dik meyilli bir
çatı komişi ile dikkat çekiyordu. Oldukça bakımlı, ancak çevrede su olınadığı
için bu ihtiyacın tankerlerle giderildiği modern bir yapı idi.
Avlu girişinde; sağda, insutu vaziyette duran dört halbal i le soldu,
merıner ka ide üstünde, yükselen, kübik bir altlığa sahip, Müze'nin adına
kurulduğu matematikçi ve filozof EI- Farabi'nin hüstü, dikkat çekiyordu.
Müzen in sol d ış duvarında da tunç kabartına lardan çeşiti i insan rölyetleri
bulunmakta idi (Res. 5).

M

Müzen in

içerısı;

preh istori k

dönemden

etnogral'yaya,

yönet im

birimlcrinden Kazak çadırı örneğine kadar, özenle diizenleıımişti. Dıştan tck
katlı

olan bina, içtcn iki

kısımlarda,

katlı

şekilde biçimlendirilmiş
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köşelere

gelen

Otrar tarihindcn ve Kazak yaşamından kesitlcr canlandırılmıştı.

MUzc görcvlisi olan Kazak kadını, sempatik tavırlarıyla Müze'nin her yerini
görmcm izi sağlad i ve fotoğraf çekmem ize izin verel i.
1930'larda
dcvaın etmiş,

başlatılan

Otrar

kazıları,

gUnUmiize kadar

çcşitli aralıklarla

ancak kazı ycrleri iyi korunaınadığı için, ortaya çıkarılan izler,

zamanla harap olmaya yüz tutmuştu. l3uradaki kazı yerlerini gördükten ve
çeşitli fotoğrallar

çektikten sonra Türkistan'a yöneldik.

Türkistan'ın

en öncmli

şchri

olan Yesi'ye varmadan önce, Farab'dan

oldukça kısa bir mesafede solumuzda, içerisinde Iloca Ahmet Yesevi'nin hocası
olan Aslan Baha Türbesi ilc çcvreye scrpiştirilmiş başka türbelerin de yer
aldığı,

oldukça geniş eski bir mezarlığa ulaştık. Yakın yıllarda, mezarlığın yola

bakan tarafına, ortada yUksek ve geniş, yanlarda dar ve kUçUk, iki kapıdan
meydana gelen bir giriş yapılmıştı. nu küçük kapıların devamına da iki kUçük
hUcre eklenmiş, buralar da yöre halkınca türbeyi ziyarete gclcnlcre, kımız, v.b.
soğuk

içeceklerin satıldığı birer mekan olarak değerlendirilmişti (Res. 6).
Yöreye özgü pişmiş tuğlalardan örülll1liş bu girişten geçtikten sonra sol

tarafta, Aslan Baba'nın Türbcsi, sağda ilerde bir başka türbc ile, çevrede
kUçUklü büyüklü çeşitli türbcler bulunmakta idi. l3iz öncelikle Aslan Baba'nııı
Türbesi'ne uğradık.
Aslan l3aba Türbcsi; kuzey-giiney doğrultusunda, dikdörtgen planlı
olarak yerlcştirilmiş, doğuya bakan uzun cephenin ortasında, çatı kornişİni aşan
sivri kemerli yüksek eyvanı ile dikkat çekmekte idi (Res. 7). Ön cephenin iki
yanında payandalarla takviye cdilmiş birer kule bulunmakta, bu kulelerden
sağdaki

minare olarak

kullanılmakta,

soldakinin ise

şerefe kısımları

örülü idi.

Bu yüksck eyvanın sağında iki oda ilc yiiksek, ahşap dcsteklere oturan basık
kubbesi ile bir rnescit (Res. R) solda da Aslan

Baba'nın

iki bölümden

oluşan

türbesi yer almaktaydı. Zemin seviyesinin yüksek tutulduğu türbede, Aslan
Baba'ya ait çok büyük bir lahit bulunmaktaydı. Türbc ve bunun önündeki
mekanııı iizerleri,

hafif sivri, şişkin birer kubbe ilc örtüıüydU. Aslan Baba'nın

tiirbesin i ziyaret etmek Uzere, ü i ken in uzak-yak 111 birçok yöresinden gelen
insanlar, bu sıcak altında biziııı gibi bir mekandan öbür mekana taşınmakta
idilcr.
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Xii. yüzyıla ait ou türbe. tamamıyla yöreye özgü tuğlalardan inşa
edilmişti.

Alt hizada, ey van ve pencere açıklıkları ile köşe kuleleri cepheye

hareketı i i ik

kazand ırmakta,

üstte

ise

kartuşlar

dikdörtgen

ve

kabartma

çerçevelerden meydana gelen tuğlalar, süsleme unsuru olarak kullanılmıştı.
Aslan Baba Türbesi'ni ve çevresindeki diğer yapıları inceledikten sonra
Türkistan'ın

merkezi Yesi'ye hareket ettik. Adını, büyük Türk mutasavvıfı

Hoca Ahmed Yesevi'den alan bu

şehir;

Çimkent'ten 165 kın. uzakta, Kızılkum

Çmü'nün yanında, 80 bin nüfuslu bir yerleşim merkezi olup, kuruluşu V.
yüzyıla kadar uzanıyordu. X II. yüzyılda önem i i bir inanç ve ticaret merkezi olan

Yesi, 1864 yılında da Rus istilasına uğramıştı. istiladan sonra l)lıraya yerleşen
Ruslar çevredeki pek çok yerleşim biriminin adını değiştirdikleri halde
adını

Türkistan

ve

değiştirmcmişlerdi.

Yesi'yi

Kazakların

aşırı

dolayı

tepkilerinden

Çevrede adet olduğu üzere yöredeki Kazaklar ve Türklcr

Türkistan'a her uğradıklarında buradan alışveriş yaparak şehrin canlı kalmasını
sağlam ışlard ır.

Yesi'nin öncmi, Hoca Ahmed Yesevi ilc artmış, Onun ölümünden sonra
yaptırıimış

olan

yağmalanmıştı.
başlanan

ilk

Wrbc;

XLV.

yüzyılda

Altınmda

Devleti

tarafından

Tinııır

tarafından

ı

yapılmaya

Eski türbenin yerine

ve Yesi'nin sembolü olan buglinkü

ıürbe

395'te

ise, 1405'te Timur'un

ölümüne kadar büyük bir kısmı tamamlanmış iken, onun ölümü üzerine Ön
cephe düzenlemesi ve iki yanda minareleriyle yarım kalmıştı (Res. 9).
Kentin ortasında, çeşitli birimleri ile koca bir külliye oluşturan bu yapılar
topluluğunun

en anıtsal ögesi, kuşkusuz türhe idi. Ancak Orta Asya'da ayakta

kalmış en büyük çap ve yüksekliğe sahip olan kuobesi ile ou türoe,

Ruslar

tarafından

yapılan

çeşiti i

tarih ıcrdek i

restorasyonlarla

geçmişte

orij ina i

özelliklerini kısmen de olsa kaybetmişti. Ti.irbe son olarak, 1995-2000 yılları
arasında

Trırkiye

tutulmuştur.

Cumhuriyeti

Kültür

13akanlığl'nca

restorasyona

tabi

Bu restorasyon sırasıııda da oldukça dikkat ve özen göstcrilnıiş,

Ruslar tarafıııdan yanlış okunarak literatüre geçirilmiş olan çini yazıları.
yeniden okunarak değerlend iri ını iş ve an lamiı hale getiri ını iştir. Gene Ruslar
tarafından yanlış yapılan onarımıarda düzeltilerek bu restorasyon sırasında hlT

bir oirimin

orijinal hale getirilmesine özel bir dikkat ve itina gösteriınıiştir

(Res. i O). Çevre düzenlemesi de yapılan ıürbe, önündeki Rabia Sultan Türbesi
ve oaLısındaki çilehane, zaviye, hamam, mescit ilc, yer aldığı hafif eğimli
yamaçta, pek çok
(korugan)

duvarları

birimden meydana geliyordu. Ctrarı çevreleyen korgarı
da son restorasyonda elden
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geçirilmiştir.

Hoca Ahmed'in türbesini de içine alan bina; tek
boyutlarındaki
Güneydoğu

bir alana oturan

kütlesel

bir

başına

nıitünHik

46.50 x 65.00 m.
teşkil

ediyordu.

cephe ortasında 18.20 ın. derinlikteki kocarnan bir eyvanın altından

geçilerek, ortada 2.45 ın. çapında, üzerindeki kanartnıa yazılar ve motiflerle
süslıi, altın-gümüş kaplamalı

nüyük bir tunç kazan'ın bulunduğu ana mekana

girilmekte idi. Bu kubbeli mekan, yöre halkınca da kutsal sayılıyor, gelinler
gelinlik kıyaretleriyle burayı ziy<ıret ediyorlardı. Ru mekanın üzel'ini örten;
18.50 m. çapında ve 37.50 m. yüksekliğindeki yüksek kasnaklı kubbe, dıştan,
mavi-lacivert çinilerle süslü idi. Kubbeli orta ıııekanın kuzeybatısında ve giriş
ekseni üzerindeki çini kaplamalı, diliınli ve yivli kubbeyle örtülü Hoca
Ahmed'in asıl türbe mekanının muhte;;eIJı kapısı, dikkat çekmekte idi. Kubbeli
mekan ilc tUrbenin arasında, batıda ll1eseit, kuzeydoğu

köşede

de büyük

Aksaray denilen mekan nulunuyordu. Diğer kısıııılar kütüphane, mutfak,
kuyuhane ve orta alanın yanlarında iki katı, hücrelerden meydana gelen toplaın
35 hücre ve birimden ibaretti.
sırl, tuğlalarla

dekore edilmişti. Cephenin iki yanındaki minarcler de sırlı

tuğladan örülmüş
kalmıştı.

Dış yüzeyler; lacivert, sarı, mavi, yeşil renkte

olup Timur'un 1405 Şubatı'nda Otrar'da ölümü üzerine yarıın

13u cephe, sonraları

kalan şekli ilc tamamlanınaya çalışılınışsa da

minare gövdelerinin üst bölümü, şercleler ve petek kısmı yapılmadan öylece
bırakılmıştır.

Günümüzde yapıl<ın çevre düzenlenmesi sonucu, külliyenin

önündeki gcniş alanda, netis bir gül bahçesi oluşturulmuştur.
Türkistan'daki bu külliyeyi
sıcaklığında seranı

henüz terketmeıniştik ki
Kazak-Türk

ziyareı

ettikten ve inceledikten sonra, yine çöl

takip ederek Kızılmda'ya doğru yolumuza koyulduk. Yesi'yi

bilim

yolumunııı sağında

adamlarınca

ıistlenilıııiş,

konumlandırılmış; yönetiıııi
Uluslanuası

Kazak-Türk

Üniversitesini de ziyaret ettik. Onivcrsite biriııılerinin yerleşiminde, binaların iç
düzenlenmesi ve dekorasyonda, Türkiyc'nin katkıları kendini derhal belli
ediyor,

böylece

zannediyorduk.

kendimizi

nil'

Kazakistan'ın bağımsızlığını

Kurulu Kararı ile 1993'te
yabancı

herhangi

Anadolu

takip cdcn

Üniversitesindc

yıllarda,

T.c.

13akanlar

kurulmu~ olan nu Üniversite, kısa sürcde yerli-

ve çok sayıda Türk vatandaşı öğrenciler tarai'ından da tercih edilmiş ve

öğrcnci sayısı hızla artmıştı. Üniversitenin tatilde olduğu zamana rastlayan

ziyaretimiz, birimlerin kapalı olması sebebi ile kısa sürmüştür.
Yesi'den 30-35 km. kadar kuzcyo<ıtı yönünde ilerlemiştik ki yine
Siriderya'nın sol sahilinde kurulmuş, glizergaha 3kııı. mesafcdeki tarihi

(Savran)

şehri

harabelerinden geçtik. Kazakların
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Sauran

1997 yılında yaptıkları

kazılarda Xıı-XVııı, yüzyıllanı

kadar aktif olarak tarihledikleri bu şehrin
çevresi, kerpiçten 6-7 m. yükseklikte sur duvarları (korgan) ile çevrilmişti.
Yuvarlağa yakın olan sur duvarları arasındaki en uzak mesafe 800 m., en yakın
mesafe de 500 m.'yi buluyordu. Surlar dıştan, ayrıca bir hendekle çevrilmişti
(Res. II).
Eski Sauran harabelerinin 15km. kadar yakınına kurulan bugünkü
Janakorgan ilçesi Karatav (Karadağ)' ın eteğindeki vadiye hakim bir yerleşim
merkezidir. Kurulduğu yerden batıya doğru meyilli bir şekilde Siriderya'nın
kıyısındaki verimli topraklara ulaşılmaktadır. Sığanak, Kırözkcnt, Akkorgan
ve Sauran gibi tarihi şehirlerin kalıntıları da bugünkü .lanakorgan ilçesi sınırları
içerisindedir (Res. 12). Janakorgan'ın kurulduğu yerde XVI.-XVIII. yüzyıllarda
Dinkorgan (Şcbkorgan) olarak adlandırılan yerleşim merkezleri de
bulunmaktaydı.
XJX. yüzyıldan
itibaren burası Janakorgan olarak
ad landırı Im ıŞtır.
Tarihi Sauran şehrini müteakiben güzergahımız üzerinde yer alan
Akkorgan, Horasan ve Kırözkent (Oğuzkent) gibi tarihi şehir kalıntılarının
önünden geçtik.
Siridcrya Nehri'nin orta bölümlerinde, terkedilmiş eski Sığınak
(Slğanak=Sunak) Şehri'nin etrafını çevreleyen korugan'a ulaştık. Yanındaki
Sunak-Ata Türbesi ile Wrbedardan başka kimsenin bulunmadığı bu tarihi
yerleşim yeri, hafif engebeli arazinin ortasında koeaman bir yığıntı gibi
durınaktaydı (Res. 13). Şiyeli kasabasına 16 km. mesafedeki Sığınak Şehri'nin
çevresi, geçmişte beş kenarlı bir sur duvarı ile çevrili imiş. Günümüzde yer yer
bu duvarlardan kalan taş, pişmiş tuğla ve kerpiç izleri belli olmakta, bunların
kare şeklinde ve Selçuklu tarzında oldukları dikkati çekmektedir. Etrafı tel örgü
ile çevrili bulunan bu koruganı çevreleyen sur duvarları arasındaki en uzak
mesafe; 320 m., en yakın mesafe de ı 75 m. idi.
Öncelikle 2.30 m. uzunluktaki Sunak-Ata (HHsameddin Şın-Ata)
mezarını ve bunun üzerine oturtulmuş dört duvar üzerine ortası şişkin kubbeli
Wrbe yapısını ziyaret ettikten sonra, koruganı incelemek üzere kalan zamanı
değerlendirdik. Yakın yıllarda restore edilmiş olan Uirbeye, ön cephenin
ortasında, geniş açıklıkıı ve basık kemerli bir kapı ile girilmektedir (Res. 14).
Son restorasyonda cephenin orjinalitesi ve içel'deki özellikler nisbeten
bozulmuş, mezarın çevresindeki eski taş sanduka kaldırılarak, günümüz
mermeri ile yeni bir sanduka yapılmıştır.

Bu incelerneyi takiben

Sunak-!\ta'nın türbedarı,

Eski şehri çevreleyen surların üzerinde yürürken hafil'
ayağlInlzl bastığımızda, kabukların

bizi karugana götürdii.
kabuk bağlamış toprağa

"kiH" diye hafifçe kırıldığını ve altından

ham tozun fışkırdığını gördük. Sebebini sorduğuInuzda: "Baykonur Üssü'ne
yakın olan bu yerlerde, mze denemeleri sırasıııda etraf~ı yayılan radyasyonlu

partiküllerin, yörede 400 km. çapıııda hir araziyi kirleterek torrak üzerinde hu
tabakalaşmayı

meydana

getirdiği"

cevahını

aldık.

Peki,

bunlar

çeşitli

hastalıklara yol açmıyor mu? diye sorduğumuzda da, mezarın bekçisi kollarını
sıyırarak: "Bakın

ellerime, şu siyah benekler bu kötü havadan etkilenerek bizi

bu hale getirdi. Tabii ki bu, kansere çıkarılan bir davetiyedir" dedi. Rusların bu
konuda halk sağlığını ve çevre kirliliğini hiç dikkate almadıklarını ve rek
dü~ünmeden bu Üss'te yapılan Ilize denemelerini sıklaştırdıklarını ifade etti.

Tarihi Sığanak ~ehri geçmişte, sözünü ettiğimiz yüksek bir koruganla
çevrili imiş. Ayrıca türbenin yanında bulunan ıııescidin 1930 yılına kadar ayakta
olan tuğlaları, daha önceleri Ruslnr ve Kazaklar tamfıııdan yörenin kutsal
olduğuna inanılmasından do/nyı

tarihte buraya yerleştird iği

bir tanesi bile

sökülmemiş

iken Stalin'in bu

Korel i' kr tarn fı ndan sökü lerek cv yapım ındn

kullanılmı~tı.

1867 yılıııdan beri Sığanak üzerine, Rus ve Kazak bilim adamları

tarafından birçok araştırma yapılmıştır. Tarihi bilgilere göre burası, ipek Yolu
üzerinde bulunmakta ve
başkentlik yapl1ll~
hulunduğu

su

kanalı

VIII.-XII. yüzyıllarda üğuz-Kırçak kavimlerine

önemli bir merkez idi. <;evresiııde birçok sulaımı kanalı

gibi, nyrıca kenti korumak amacıyla da bunun çevresine geni~ce bir
açılmıştı.

Sığanak'ta, başta

Böylece çevresi

hağ

ve bahçelik hale

getirill1li~

O tarihlerde "Kıpçak bozkırlarının kapısı" diye anılan bu ~ehir,
ılanlarının

olan

ipek olmak üzere çeşitli ticari mallar getirilip satılmakta idi.
Kıpçak

da toplantı merkezi olmu~, Xiii. yüzyılın başlarında Kıpçaklarla

Harzemşahlar arasındaki savaşta tahrir olımı~, daha sonra da Moğolların eline
geçmiştir. XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar Moğol Hanlıkları elinde bulunan
Sığanak,

daha sonra Kazak i lanları tarafından ele geçirilerek bu devletin ilk

ba~kenti o/muş

ve yeniden önem kazanmıştır.

Tarihi kayıtlara göre burada hir darphane kurdurıılmuş, iki yıl önceki
yüzey (2000) araştırınalarında bile o dönemden kalma, çe~itli boyutta altın,
gümüş, bakır sikkeler bulunınıı~ ve bunlar Kızılmda Devlet Üniversitesi

Arkeoloji EnstiWsü'ne gönderilmiş ve orada saklanmaktadır. Daha önceden
hulunanlar da St. Petershurg Ermitaj Müzesi'nde te~hir edilmektedir. ilginç bir
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tesadüflc biz de burayı gezerken eski bir çini fırın kalıntısına rastladık. Fırın'ın
yakınında da

yine

XIII.-XIV. yüzyıllara ait çürümüş dokuma

parçaları

bulu nma ktayd ı.
Gerek şehrin tarihi önemi, gerekse ortaya çıkan buluntular, burada
sistemli kazıların yapılmasını gerekli kılmıştır.
Tari hi Sığanak (Sunak) şehri' ni geride bırakarak, K ızılorda 'ya doğru
ileriedik.

13urada asırlardır

bölgeye hayat

vermiş

olan

Siriderya

Nehri,

solumuzda derinden akanık, yolunlllza bir yaklaşıyor bir uzaklaşıyordu.
Güzergahımız üzerindeki Okçıı

Ata Mczarlı~ı, Kızılorda'ya bağlı Şiyeli

(Mustafa ŞOKAY'ln doğduğu şehir) kasabası yakınında idi. Okçu
mezarlığı;
şişkin

Ata

yöredeki her mezarın üzerine tuğladan, dört duvar üzerine, ortası

ve sivri kubbeleriyle dikkat çeken çok sayıda türbeden meydana

geliyordu (Res. 15). Öyle ki günümü/.de bile, yörede, aile fertleri için böyle
tiirbe

binaları

inşa

etmek

gelenek

yakınındaki Şiyeli kasabası, geniş

olarak

sürdürülmektedir.

Mezarlığın

hir alana yayılmış, iki-üç katı geçmeyen

evlerden meydana gelen, yaklaşık 45-50 bin nlirusa sahip bir kent idi. Yörede,
eski Oğuz-Kıpçak dönemlerine ait Bestam ve Nansay gibi yerleşim merkezleri
de bulunmaktaydı. Buradaki Okçıı Ata ve Evliya Asan Ata gibi türbeler dikkat
çekicillir. Bu türbelerin ön cepheleri, düz,
giriş kapıları

orta eksende ise

kalkan duvar olarak yükselmektc,

bulunmakta idi.

Yol üzerindeki küçük yerleşinı merkezleri, bunların yakınında yine her
mekanı

biri birer türbe

haline

getirilmiş mezarlıklar

bulunuyordu. 8u

yerleşim

merkezlerinde yörede kutsal sayılaıı bürklit (hüma) kuşu ve dağ keçisi
heykelleri aıııtlaştırılmış durumda idi (Res. 16). 13uııları da geçtikten sonra
kuzeybatıda uğrayaeağıınız

son şehre ulaşmıştık. Kızılonla ...

Kızılarda, Siriderya'nııı kıyısıııda kunllıl1uş

yeni bir kent olup, yöredeki

bir çok birimin eyalet merkezi idi. Daha şehre girerkeıı çölün etkisi kcndini belli
ediyor, sağımızda daha önce gördüğiiıııiiz Iürbc-mezarları andıran bir mezarlık
dikkati çekiyordu. Burasınııı Kızılorda halk mezarlığı olduğu söyleniyordu
(Res. 17).
Kızılorda,

kurulmuştu.

bu yöredeki tarihi Akmescit

şehriııin

yerine, ya da

yakınına

Kazak tarihçi T.Konıratbayev'iıı tcsbitlerine göre bu yöreye, üç kez

şehir kurulmuş

ve bu

şehirlerin etrafı

da korugnn (sur) larla çevrili

imiş.

Ancak

bu şehirlerin, bugünkü Kızılorda'nın ncresinde ya da ne kadar uzağında olduğu
tam anlaşılamaın ıŞ.
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Bugünkıi

Kızılorda,

ızgara

geniş

düzeni

çabalarını sürdüren 300 bin nüfuslu bir eyaleı merkezidir.
yoğunluğu

19-43

yaş arasındakileri

isyanında öldürülmüş,

hayala

RusIClrılı nüfus

burada da azdır. Ilalkın çoğu Kazak olup, erkeklerin çoğu 1916

yılıııda Ruslarııı

Kazak

modernleşme

caddeleric,

kar~ı

geçirilmesine

katledilmişlerdir.

bir

kısmı

askere almak istemeleri üzerine
da 1929

çıktıklClrı

ıçın

Kafkasya'dnn ve l"cdarasyonun

yılında

göçebe/erin

yine

Ruslnr

çe~itli

çıkan

yerleşik

tarafından

yörelerinden sürgün

edilenlerle birlikte buradaki erkek nül'usun, kadın ıılif'usa oranla çok azaldığı
ifade edilmi~tir.
Uzun bir caddenin sonunda bulumm Korkut Ata

Anıtı, Kızılorda'dnki en

önemli anıtlardan biridir (Res. 18). Yüksek ka ide üzerindeki nnıtın hemen
yanından

geçen

Siridery;ı

Nehri,

Kızılorda'ya

ve çevresine hayat vermekledir.

300 km. kadar yakındaki Baykonur Üssü'nün yaydığı radyasyon, burada
özellikle ağaçlarda büyük etkisiııi göstermiştir. Temı11llZ ayıııın ilk yarısında
bile ağaç yapraklarının ortalarından ikiye cıyrıldığı, çizgi biçiminde beneklerle
yapraklarııı sararıp

1/3

lik ya da 1/2' lik

kısıınlnrını

kaybettiklerini üzülerek

gördük.
Tüm Kazakistan'da olduğu gibi Kızılorda'da da modernleşme çabalnrı,
Ratıya

entegrasyon la ilgili faaliyetler, genellikle ticari mallarda görülmekte idi.

Özell ik le Türk iye' den giden ticaret ve iş adam larının faal iyetıcri, burada da
açıkça

kendini belli ediyordu. Ayrıca burada, eskiden Kızılordu'ya ayakkabı

üreten bir fabrika, günümüzde İstanbul'daki Türkiye Kazakları ile Gaziantep' li
iş adamları tarafından işletilınektedir.

200 i Mayıs ayında, Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi tmafından
düzenlenen A. Margulan
idari nedenieric

lJluslarOan\sı ScmpM.yumu'na

gidemeıniştim.

Bu üç glinllik

I<ızılorda

davet

edildiğinı

ziyareti

hnlde

sırasında

bu

utancımızı da telafi etmek imkanı buldum. LJnivcrsitenin Rektör Ynrdınıcısı,

Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Enstitüsü Müdürü, daha önceki

senıpozyul11da

sunmak istediğim bildiriyi şimdi konferans olarcık sunmaını teklif ettiler.
Aslında

bu konuda bcn de hazırlıkı, ve istekli idiın. Temmuz sıcağında önceden

hazırlanınış karanlık

salonda

slaytlnrın eşliğinde

"Eski

Kazak-Tıirk Sanatı

ile

Anadolu-Tlirk Sanatı Arasındaki ilişkiler ve [~unların Anadolu'ya Yansımaları"
konulu bir konferans verdiın. Katılımcıların 35-40 kişiyi geçmcmesine rağmen,
bu konferansın etkisi büyük oldu. Ulusinnırası Scmpozyumdaıı beri snkladıkları
katıııın

hediyelerini, I{ektörllik

adına takdiın

eden Rektör

Yardımcısı

T. KENŞİNSAY'ın memnuniyeti, gii/.leriııden okunuyordu.
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Prof. Dr.

Konferansı

nıüteakiben

dostuıııuz

Dr.

PARLAK'ın

T.

Türkiye

Cumiıuriyeti (TiKA) ik Kazakistan Cumhuriyeti arasındaki anlaşma gereğince

burada

yürüttüğü

Halıcılığı Pr(~jcsi'nin uygulandığı

"Aral Gölgesi K<l7ak-Türk

yere gittik. Burada da bizi

tatlı

yıldır

bir sürpriz bekliyordu. Zira iki buçuk
burad,ı ~.ılışan

projenin yürütücüsü olan T.PARLAK

bu

70-S0 c10kLJyucLJya Türkçe

öğretmenin yanında istiklal Marşı, çcşitli şiirler ve Türk kiiltiirü ilc ilgili temel
vermişti.

konularda bilgiler

öğreticiler

Dokuyucu ve
burada

coşkulu

toplanmışlar, biziııı gelişimizle

Takdim,

tanışma f~ı~l . .ıdan

salonda da

hıı

konuda da bilgiler

Sıra onların dokudukları balılııra gelmişti.

Gerçekten de bu
ınotif

çıkıyordu.

ortaya

birlikte

sonra

çeşitli

Renden de Türk V ükseköğretim i hakk ında bir sem iner
başka

istendi. Bir

oluşmuştıı.

şimdi

semeresi dc

bir snlonda

bir ortam

konuşmalar yapıldı.
verınem

l~unUlI

halılar,

verdiın.

Atölyeleri tck tck dolaştık.

kalite yönüilden bizim Hcrekc

halılarını

esas

almış,

yönünden de eski-yeni Ilim Kazak örneklerini içeriyorelu. Dokuyucular

arasında Kızılorda Devlet Ünivcrsitı:si bünyesinde Dr. T. PARLAK'ın kurduğu

"Geleneksel Türk EI

Sanatları L3öliiınü"

bünyesinde

oluşturulan

Kazak

f-1allları

Anabilim Dalı öğrencileri ile Türkoloji Bölümü öğrencileri de bulunmakta idi.
Aynı Üniversitenin kadrosunda bulunaıı Adem SAÖI,AM admdaki Türk

ogrenei

konuşmalarıını

de

müteşekkirim.

Kazakça'ya

terciime

ediyordu.

Kendisine

L3urada benim i~in siirpriz olan bir husus da çok kısa bir süre

içinde portremi 40 x 60 cm. boyutlarında bir halıya dokuyarak bana hediye
etmiş olmalarıydı.

rakülte ve

diğer

birimleri gezerken dikkatimi çeken bir

hususu da anmadan geçemeyeceğim.
dolayısıyla çeşitli
onarımıardan

duvar örmeye kadar bütün

Sovyetler döneminde,
yetiştirilmeleri

ve

kadınların

bunları

kadın

işlerini,

ya/. tatilinde olması

demir

doğramadan sıvaya,

işleri, bayanların yapıyor olmasıydı.

her türlü

ağır işte çalıştırılabilecck şekilde

da içlerine gayet

bizim için hayret edilecek bir
gibi

Üniversitenin

birimlerin tamir ve tadilat

hususııl. Kaldı

rahatlıkla sindirebilmiş olmaları,

ki burada, yukarda da

belirtliğİnı

nüfusu, erkek nüfustan çok I'azla idi.

Kızılorda'da kaldığımız diğer

günleri de dolu dolu

değerlendirdik.

Ekibimizdeki Arkeolog Dr. T. MAMİvEV, buradaki CJnivcrsitenin kadrosunda
bulunan ve tarihi Cend şehrinin yakınındaki

Kazalı ilçesinde doğıııuş bir

Kazak Türk'ii idi. T. MAMjVEV, son yıllarda
çekilmesiyle,

açıkta

kalan arazide

buna ait bir tiirbeyi de ortaya
birlikte

oluşturdukları

yaptığı kazılarda

Aral (;ölü'nün sularının
tarihi Kerdcri

Şehri

ve

çıkarmıştı. T. MAMjVEV'in T. PARI,AK ile

CJniversitedeki
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Arkeoloji

laboratuarında, buradan

çıkarılan

objcleri ineelenıe fırsatı bulduk. 13u laboratuarda ayrıca daha önceleri

Sığanak Koruganı'nda

bulunan altın vç bakır sikkeler de teşhir edilıııektc idi.

13unlarla ilgili olarak da bazı ortak dcğerlendirınelerde bulunduktan sonra
incelemelerimiz tamamlanmı~ oldu. Ancak bu araştırma ve inceleme gezimizde
fazla vaktimiz olmadığıııdan Dr. T. MAMiYFY'in Aral (Jöıli tabanında ortaya
çıkarmış olduğu Kerderi Şehri' ne Ccnd' e ve .Jankent (Yeni kent)' e gitmek

kısmet olmadı. Yöredeki Üniversiteye adını veren ve Kızılorda'dan 250 km.

kadar batıdaki Korkut Ata Mezarlığı ile onun sembolik anıtına da gideıııedik.
Ancak göriiliiyordu ki gerek Kazakistan'da gerekse Üniversitede en büyük
sıkıntı

bütçe darlığı idi.
Ertesi gün, Türkiye'ye dönmek iizçrç

Kızılorda'dan

Alma-Ata'ya

gitmcm gerekiyordu. l3u defa yolculuğu uçakla yapacaktım. Rilet almak için
ben acele ederken, çevremdekilerin içten içe bana giildLiklerini gördiiııı. Niye
güldüklerini

sorduğumda;

olmadığını, uçağın sıradan

burada

öyle

uzun

boylu

rezervasyona

gerek

ve basit "Çesna tipi" bir uçak olup 20-25 kişi ilc,

saatinde kalktığını ifade ettiler.
Havaalanına
kiraladık.

hareket ettiğimizdç, yine o kırık-dökLik taksilerden üçünU

Benim bindiğim araba bir rnüddet gittikten sonra yolda teklemeye

başladı. Şöfor arasıra

iniyol', kabloları sıkı~tırıyor, tekrar biniyar, 200-300 m.

gittikten sonra, araba yine teklemeyç başlıyordu. Uçağın hareketine çok a7. bir
zaman kala 6-7 km.'lik yolu güç bela
uğurlamaya

gelen

i 0-12

kişiden

katederek

başka,

Iıalı

uçağa yetişebildik

pn~jesinde

çalışan

Beni
Kazak

kızlarından 15-16 kişilik bir ekip dalıa havaalanında bekliyordu. Ellerindeki

mahalli adı "dombura" olan bir küçiik tanbura ile çeşitli kitap ve hediyelcrle
bekleşen

bu dost yLizler ile vedalaşarak rezervasyona yöneldim. Birkaç dakika

sonra da güımükten

geçerek uçağa bindik. Uçak, Çesna tipi, küçük ve

konfordan yoksun, iki kanadının altında saklanan çapraz ayaklarıyla fazla güven
verın iyord u.

istediği

Koltuk n unıaras i

fitlmı

bulunmayan bu

taşıt

içerisinde, isteyen

yere oturuyor, küçUcUk peııcerekrinden, çevreıııizdeki çölü ve bunun

içerisinden

kıvrıla

kıvrıla

akan

Sirickrya'yı,

yukardan

daha

rahat

görebiliyorduk.
Tam kalkış saatinde, uçağın havalHnaeağl yönden, toz-duman bir fırtına
yaklaştığını gördük. Kaptan, uçağın hurnunu bu riizgara doğru vererek hızla

yükseldi. l3iz içerde, uçağın ayakları [izerine bir sağa bir sola yalpa yapması
nedeniyle hem korktu k, hem heyecanlandık. Önce deprem oluyor sandık. Aneak
uçak yükseldikten sonra rahatlayahildik. Sonradan anlaşıldı ki, Ruslar uzaya

Baykonur Üssü'nden yine büyük bir füzc fırlatmışlardı. I;üzenin çevrede
meydana getirdiği fırtına Illütlıi~ti. Kızılorda'lıların bunlara alışık oldukları
anlaşılıyordu.

İki buçuk saatlik yolculuktan sonra Alma-Ala Ilavaalanl'nda idik. Alanda

heni bekleyen dostlarla
Türkiye'ye
04:00'te
Yarını

kalkaeaktı.

şehir

merkezine gidip, gece

Saat 01.00

işlemleri
iş

Kazakistan' da
geçmek pek

için

buradan yerel saatle

dolaylarında havaalanının

yOlUilli tekrar tuttuk.

Havaalanı'na ula~tık.

ayrılarak

dostlarla

yapan üç-dört Ttirk

kolayolmadı.

hekledik.

uçağı,

hareket edecek olan T.I-I.Y.

saat sonra Alma-Ata

gümrük

olmasını

vedalaştım.

vatandaşı

Omuzlarında

polisleri, yolculara olanca zorluk

birer,

i le

Saal 02:00'den itiharen
Rezervasyon
karşılaştık.

ikişer yıldız

çıkarıyoriardı.

yapılırken
(ıümrükten

bulunan Kazak

Cebill1de deklare

ettiğim

dolardan biraz fazlaca çıkınca, beni 20 dakika bekletip, eksik bildirilen 20
doların hesahını

sordular.

Nihayet, saat 04.00 yerine 05.00'te uçağa binip hareket edebildik.
Türkiyc ye dönerken güneşin doğduğu
sahahın

süresi

gökyüzü daha

gittikçc uzuyor,
esrarlı

bir hale

yer arkamızda kaldığı ıçın,
geciktikçe de yolculuk ve

dönüşliyordıı.

Türkiye saati ile OS:OO de
almak için

(iüneşin doğuşu

güınrüğe gittiğimde,

Ycşilküy

Atatürk

teslim edilen

I-Iavaalanı'nda

Eşyaları

eşyalar arasında fotoğraf makinaın

ilc onun parçaları (geni~ açı, teleobjektif, Ilaş, v.b.) yoktıı...
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idik.
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Çizim 1 . KAZAKİSTAN'DAKİ GÜZERGAH ÜZERİNDEKiTARİHİ ÖR

Resim 1 : Çimkent'te Özbek pilav! pişiren bir
lokantacı.

Resim 2 : Otrar (Farab) a girerken (I. Mamiyev,
P.Geyderova)

H.GÜndoğdu,

Resim 3 : Otrar

Resim 4 : Otrar-Kızı]orda
ve çobanlar.

arası

bir kazak

çadırı
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kazı alanından bir

grünüm.

Re$im 5 : Farabi Müzesi (Solda Farahi'nin
büstü, sağda balbalıar)

Resim 6 : Türkistan'da bir

mezarlık ve

türbeler.

Resim 7: Türkistan'da Hoca Alunct Yesevi'nin
hocas] Arslan Baba Türbc-7.aviyesi.

Resim 13 : Arslan Baba Türbe-Zaviyesinden
meseidin içi.

Resim 9 : Ye~i 'deki Hoca Alıınet Ye~evi Külliyesi ve önü (Sağda korugan, solda Begüm
Sultan Türbesi).

Resim i () : Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi

hatı

cephe~i.

Resim II : Savran
(T. Parlak 'tan).

Resim 12: Janakorgan'da

birdağkeçisi heykdi

(T. Parlak 'tan)
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Koruganı 'nda

hir inceleme
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Resim 13 : Sığanak Koıuganı 'nda
incelemeden bir görüntü.

yaptığımız

Resim 14: Sığanak Korugaııı yanındaki Sunak
Ata Türbesi.
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Resim 15:

Kızılorda'yabağlı

yakınlarındaki Okcu

Siyeli
Baba Mez.arlığı.

Resim 16 : Şiyeli Avdanı'nda yürede kutsal
sayılan Bürküt (Hürna) kuşu heykeli
(T. Parlak 'Ian)
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Resinı

17 : Kızı101'da

girişindeki şehir mezarlığı.

Resim IS : Kızılorda 'da Siridel'ya Nehri

kıyısındaki
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Korkut Ata Anıtı.

