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AVRASYANIN KALBİ ALTAY DAĞLARINDA KADİM TÜRK BOYLARI ANITI
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Anadolu’dan

Altay Dağları’na
Devri Alem

Türklerin Dünya’ya Yayıldığı Yerler

“Gelecek nesillere nasihat”
“ Bu anıt; eski kadim boyların devlet meselelerini görüşmek için bir araya
geldikleri, yiğitlerin küheylanlarına binerek sefere çıktıkları, halkın belleğinde
yer etmiş olaylar anısına düzenlenen kutlamaların yapıldığı yere, Dağlık
Altay’a dikilmiştir. Burası Türk medeniyetinin doğduğu yerdir.
Gelecek Nesiller!
Kökenlerinizi hatırlayınız, atalarınızın yaptıklarıyla gurur duyunuz ve adınıza
layık olunuz. Mavi gök kubbe altında ilelebet payidar kalınız”
						 Kadim Türk Boyları Anıtı

İKTAV Belgesel Yayıncılık Kültür Hizmeti
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“Bu Araştırma yazısı belgesel ve fotoğraflar. 16-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Altay Kray’ın başkenti Barnaul, Gorno Altay’ın Başkenti Gorno, Altay Dağları, Ergenekon Geçidi, Pazırık kurganları
ve Sibirya’nın başkenti Novasibirsk’de 2000 Kilometre Yol kat ederek hazırlanmış, Devr-i Aleme
Belgesel TV program ekibi tarafından, gezilen yerlerin video görüntüleri çekilerek belgeselleştirilmiştir. “
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ALTAY DAĞLARI’NDAN HEREKE’YE: İPEK HALI SANATI
Avrasya nın kalbi Altaylar’dan Tuna’ya,
Yüzyıllardır bu topraklarda, bizim dilimiz
konuşulur, bizim türkülerimiz söylenir.
Renk renk, nakış nakış uzamış kilimlerimiz, bazen Altaylarda binlerce yıllık Pazırık Halısı olmuş, bazen Hereke de dokunan
örtü olmuş Kabe-i Muazzama’ya! .
Dokunan halı ve kilimler zengin bir kültüre sahip
binlerce yıla meydan okumuş. Bengü Yazıtları ve Orhon kitabelerinden daha önce desenler ve motiflerle halıya yazılarak tarihe not düşülüp zamana noterlik yapılmış. Halı sanatı İpek Yolu sayesinde Altay Dağları ve Bengü Yazıtları’nın
bulunduğu Yenisey Zadisi’nden dünyanın birçok bölgesine
yayılmış.
Nuh Tufan’ı sonrası Altay dağlarına sığınmış olan Türkler zamanla nüfuslarının artması ile dünyanın dört bir tarafınn göç edip yurt yuva ve obalar kurmuşlar. Kadim Türk
boylarının dünyaya yayıldığı bir coğrafya Altaylar. Dünyanın
en eski halısı olarak tarihe geçen binlerce yıllık Pazırık Halısı
Altaylar’da gün yüzüne çıkmış.
El sanatlarında bir dünya markası olan Hereke İpek
halısının tarihini araştırmak üzere, kadim Türk boylarının
dünyaya yayıldığı Altay Dağlarına doğru bu kitapla yola çıkıp belgesel tadında Altayları birlikte gezeceğiz.
Türk halıcılığının dünyaya yayıldığı, Hereke ipek halısına ilham kaynağı olan Pazırık Halısı’nın bulunduğu, Büyük Hun Devleti ve Ergenekon Geçidi’ne ev sahipliği yapan
Altay Dağları’nın zirvesine birlikte çıkacağız. Bugün Rusya
Federasyonu’na bağlı Kray ve Gorno Altay Cumhuriyetlerindeki Altay Dağları, görkemli manzarası ile insana göz ve
gönül ziyafeti sunuyor. Orta Asya’da, Sibirya’nın güneyinde
ve Moğolistan sınırında uzanan Altay Dağları’ndaki kaya
yazıtları ile birlikte Bey ve Kadun ırmakları ve Ergenekon
geçidi, Türk tarihinin canlı şahitleri olarak bu kitapla bizi
selamlayacak.
Birçok tarihçi Ergenekon Geçidi’nin Altaylarda olduğunda hemfikir. Türk-İslam
medeniyetinde ilk kez ünlü tarihçi Reşideddin, Camiü’t-Tevarih adlı eserinde
Ergenekon Destanı’dan söz ederek şu
bilgileri verir:
“…Düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan Türkler, Ergenekon Ovası’nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla
çarpışıp zaferler kazanmışlardır…”

Ergenekon Geçidi’ne çok yakın bir
yerde bulunan dünyaca ünlü Pazırık
Halısı’nın bulunduğu Pazırık Kurganları’ndayız. Dini, mitolojik, arkeolojik ve sanat tarihiyle ilgili araştırmalarda kadim kültürümüze ışık tutan
bu kurganlar, Hun Türkleri dönemine aittir.
1949 yıllarında Rus Arkeolog Sergei Ivanovich
Rudenko tarafından yapılan araştırma sonucunda, Altay
dağları’nın Pazırık bölgesindeki bir mezar odası içerisinde
40’a yakın kurgan bulunmuştur. Kurganların içerisinden çıkan tarihi eserlerin büyük bir kısmı günümüzde St. Petersburg’taki Ermitaj Müzesi’nde sergilenmektedir. Pazırık Halısı,
bilinen en eski düğümlü halı olarak tarihe geçmiştir.
Pazırık halısı 1.89 x 2 metre ebatlarında üzerinde süvari ve geyik gibi figürler yer almaktadır.Desimetrekaresinde
3600 düğüm bulunmaktadır. Pazırık Halısı, Türklerin halıcılık
konusunda çok eskilerden beri uzman olduklarını ispatlamaktadır.
Altay Dağları’ndan ayrılıp, bir dünya markası olan
Hereke İpek Halısı ile ilgili araştırmalar yapmak üzere,
Kocaeli’nin Körfez ilçesindeyiz.
Binlerce yıllık geçmişe sahip Pazırık Halısı’ndan ilham
alınarak Anadolu’da 36 değişik yörede dokunan Türk halılarının en nadide örnekleri, tarihi İpek Yolu’nun kavşak noktası
olan Hereke’de hayat bulmuştur.
Bugün dünyanın en ince halısı rekorunu elinde bulunduran, Hereke’de Nuriye Kıvanç tarafından 5 senede dokunan Hereke ipek halısıdır. Santimetrekaresinde 1024 ilmik
bulunan bu halı uluslararası sergilerde büyük ilgi görmüş,
Pazırık Halısı’ndan Hereke halısına Türk halı sanatının bir
dünya markası olduğunu ispat etmiştir.
Hereke ipek halıları bir dünya markası olarak ününü sürdürmekte, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi
Başkanlığı’nın ilgisi ile eski ihtişamlı zamanlarına döneceği
günü hasretle beklemektedir. Hereke ipek halılıarının geleceğinden umutlu olduğumuzu ifade ediyor Sizleri bu kitapla Kadım
türk boylarının dünyaya yayıldığı Avrasya nın kalbi Altay dağlarını keşf etmeye Yavuz Bülent Bakilerin şu misraları
ile davet ediyoruz.
İsmail Kahraman / Gebze- Kocaeli - 2017
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AVRASYA’NIN KALBİ ALTAY DAĞLARI’NA YOLCULUK

ültür ve medeniyet tarihimizin izlerini
araştırmak üzere yine yollardayız. Bu
kez, Atalar diyarı Orta Asya’nın merkezi, Avrasya’nın Kalbi; Altay Dağları, Ergenekon
Ovası ve kadim Türk yurtlarına tarih ve kültür
yolculuğuna çıkıyoruz. Devri Aleme Belgesel
TV program ekibi olarak Daha önce bir çok kez
gezip gördüğümüz Türklerin ata yurdu Türkistan
ve Orta Asya’yı keşfetmeye ve belgesel görüntülerle ekranlara getirmeye ve izlenimlerimizi Gezi
yazısı haline devam ediyoruz. Bu kez Altay dağlarına giderek Altay Türkleri ile ilgili araştırma
yapıp belgesel çekerek tarihe not düşüp zamana
noterlik yapacağız.
Altay Türkleri; Kazakistan Bozkırları, Moğalistan ve Sibirya dağ ormanlarının kavuştuğu
bölgelerde yaşamış Türklerin atası sayılan bir
topluluktur. Altay Dağları çevresinde yaşayan bu
Türklere Ruslar tarafından Altaylı adı verilmiştir.
Verilen bu ‘Altaylı’ kavramı, birbirine çok yakın
birçok alt boydan oluşan bir üst kimlik gibi görülmüştür. Bugün Rusya’da iki tane Altay adlı
özerk bölge vardır. Büyük çoğunluğu bu özerk
bölgeler olan Sibirya’daki Rusya’ya bağlı Altay
Cumhuriyeti ve Altay Kray’da yaşar. Tuva ve
Moğalistan’da yaşayan Altay Türkleri de vardır.
Altaylar, kendi aralarında Teleutlar, Telengitler,
Karatatarlar, Oyratlar gibi farklı boylara ayrılmıştır.Altay Türkleri’nin fiziksel özellikleri dikkate
alındığında güneydekiler ‘Kalmuk’ kuzeydekiler
ise ‘Tatar’ olarak isimlendirilmiştir.

DEVR-İ ALEM TARİHE NOT DÜŞÜYOR
Tarihler 16 Eylül 2017 Cumartesiyi gösterdiğinde Atatürk Havalimanından Rusya Hava
Yolları uçağı ile Moskova üzerinden Altay Türk
Cumhuriyetlerine kültür turumuz başladı. Tur
organizatörü Prof.Dr Orhan Gedikli, gezi öncesi kameralarımıza önemli bilgiler verdi. Uçakta birlikte yolculuk yaptığımız Prof.Dr Sefa
Saygılı ile Türk tarihi üzerine keyifli bir sohbet
gerçekleştirerek, Atalar diyarı Altay Dağları,
Yenisey Vadisi, Sayan dağları bölgesindeki Hun
İmparatorluğu’nun asırlarca hüküm sürdüğü coğrafya üzerine sohbet edip, yolculuk gerçekleştirdik.
Bir hafta süren gezimizde, Devr-i Alem
Belgesel programı olarak tarihe önemli notlar
düştük. Türk tarihi için büyük önem taşıyan Orta
Asya’yı ve edindiğimiz izlenimleri sizlere aktarmanın mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda Ata
Yurdumuza yolculuk gerçekleştirmenin heyecanını yaşadık.
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ALTAY DAĞLARI NEREDE?

ALTAY ADI NEREDEN GELİYOR ?

Altay dağları Orta Asya’da, Sibirya’nın güneyinde Moğolistan ile sınır teşkil edecek şekilde
uzanan büyük bir sıradağ. Moğol lisanında altın
anlamına gelir. 48°-50° arası kuzey arz enleminde, 81°-90° arası doğu boylamında bulunur.
Genel olarak pekçok kırık ve bükülmeler arasında aşınmış ve düzlenmiş alanların sivrilmesi ile
meydana gelmiş oldukça yüksek dağlardır. Rusya’daki Beluha Doruğu 4.506 m ile Altay Dağlarının en yüksek noktasıdır.
Yapı ve şekil bakımından iki kısma ayrılır:
Birinci kısım, Rusya toprakları içinde yer alan
Kuzeybatı Altay dağlarıdır. Bunlar bir çok sıradağlardan sarp yüksek tepelerden meydana
gelmiş, karışık bir yapıya sahiptirler. İkinci bölümüne ise “Moğolistan” veya”GüneyAltaylar”
denmektedir. Dış Moğolistan içlerine doğru 1700
kilometre uzunluğunda uzanan, yükseklikleri
biraz daha az olan (3000-3500 m) bu sıradağlar
kıvrımlı kırık bir yapıya sahiptirler.
Dağların yüksek yerlerinde büyüklü küçüklü pekçok buz gölleri vardır. Ayrıca etrafında
büyükçe denebilecek göller de bulunmaktadır.
Güneyindeki Marka ile kuzeyindeki dar fakat çok
uzun olan Telezker gölü bunlardan en önemlileridir.
Altaylar’da bulunan vadiler çok verimli
olup, buralarda sık çam ormanlarına rastlanır. Alçak yerler ekseriya step, daha yukarılar ise dağ
çayırlıkları halindedir. Bunların üstünde ise her
zaman kar ve buzla kaplı kayalık yüksek yerler
bulunmaktadır.
Maden bakımından Sibirya’nın en zengin
yeridir. Altın yatakları çoktur. Eski devirlerden
beri zengin madenleri ile tanınmıştır. Bugün taşkömürü ve linyit yanında, demir, bakır madenleri
çıkarılır ve endüstrisinde kerestecilik önemli bir
yer tutar. On dokuzuncu asırda hayvancılık çok
gelişmiş iken, bugün meraların azalması sebebiyle önemini kaybetmiştir. En çok beslenen hayvanlar; at, koyun ve sığırdır.

Değişik Türk dillerinde Altantav, Altantağ,
Altuntah, Altantak ve Altaytav olarak da söylenir. Moğolcada Altanavla veya Altanula olarak
bilinir. Bozdağ ve Tazdağ sözcükleri yine bu dağı
nitelemek için veya eşanlamlı olarak kullanılır.
Altay Türklerinin inancında Altındağ, Gök
Tengri’nin ikametgahı olan dağdır, gökyüzünde
bulunur, Türk yurdunun ve devletinin enginliğini göz alıcılığını temsil eder. Altay inancına göre
Burada dokuz Tanrı yaşar. Zirvesinde ise Altan
Han vardır. Tanrı Ülgen’in tahtı burada yer alır.
Altın, Türk kültüründe altın hakanlık (imparatorluk) simgesidir. Altın madeni padişahı,
gümüş madeni veziri, tunç madeni ise halkı simgeler. Altay dağları Türkler için o kadar büyük bir
öneme sahiptir ki, akraba kavimlerden ayırmak
için ikili bir sınıflandırma yapılır ve Ural kökenli
soylar ve dilleri ile Altay kökenli soylar ve dilleri
diye ayrılırlar. Ural dağları da Ugor kökenli kavimler için aynı önemi taşır. Tas Tav (Kel Dağ)
adı verilen bir yerin Tanrılar Yurdu olarak algılandığı dikkate alınırsa bu sıfatın Altandağ’ı nitelemekte kullanıldığı söylenebilir. Birbirinin uzantısı şeklinde olan mitolojik dağların en önemli üç
tanesi şu şekildedir:
Altındağ: Gökyüzündedir. Dokuz rüzgarın
kesiştiği yerde başlar.
Demirdağ: Yeryüzündedir. Dokuz ırmağın
kavuştuğu yerdedir.
Bakırdağ: Yeraltındadır. Dokuz yeraltı denizinin birleştiği yerdedir.
Türk Tengrilerinin yaşadığı ilahlar dağı olan
Altındağ kimi Türk boylarında Sümer dağı olarak
da geçmektedir. Sümer dağı, Altandağı nitelemek
için veya bazen de özdeş olarak da kullanılır. Tanrıların yaşadığı bir dağdır. Yedi büyük Tanrının
yaşadığı yer olarak kabul edilir. “Yedi Kuday”
emirlerinde bulunan “Yayuçı”larla berâber bu
dağda yaşarlar. Kelimeye bakarak Sümer kavmi
ile ilgili olduğu öne sürülebilir.
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ALTAY KRAY CUMHURİYETİ’NİN BAŞKENTİ BARNAUL’DAYIZ

stanbul
Atatürk
Havalimanından
Rusya havayolları uçağı ile 3.5 saatlik uçuşla, önce Moskova’ya geldik,
Moskova’dan 4 saate yakın uçuşla Altay Kray
Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Barnaul kentine
ulaştık. Türkiye’den 4 saat ileride olan Barnaul,
Bozkırın ortasında buğday tarlaları, Göller, ırmaklar ve ağaçları ile adeta göz ve gönül ziyafeti
sunarak karşıladı bizi. Barnaul, 650 bin nüfusu
ile Rusya’nın 20 önemli kenti arasında yer alıyor.
Denizden 250 metre yükseklikteki bu kent, kültür
coğrafyamızın önemli bir parçası.
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BARNAUL MÜZESİ’NDEYİZ
Altay Kray Cumhuriyeti’nin
başkenti Barnaul kentinde, Altay tarih müzesinde belgesel çekimleri ile
gezimize başladık. Tarihi geçmişi
ve Altay Türklerinin geleneklerini
anlatan bir çok eserlerin bulunduğu
önemli bir müze.
Barnaul kentinin tarihi geçmişi ile ilgili bir çok bilgi ve belge
yer alan müzede Barnaul’un nasıl
kurulduğu eski resim belge ve fotoğraflarla sergilenmiş. En önemlisi
Altay bölgesindeki yer altı madenlerinin nasıl çıkarıldığını ve Rusların
bu bölgelere yer altı zenginlikleri ve
madenler için geldiğini gösteren belgelerin ve madenleri işleyen fabrikaların maketi dikkat çekiyor.
Kurtlar nehri anlamına gelen
Barnaul,. Obi Nehri bölgeye bereket
dağıtıyor. Şehre hakim bir tepeden
Obi Nehri ve Barnaul şehrinin belgesellerini çekerken binlerce yıllık
tarihi geçmişe doğru adeta zamanda
yolculuk yapıyoruz. Şehre ve Ob
(Obi) nehrine hakim ağaçlar içindeki tepede ve tepenin eteğinde kiliseler dikkat çekiyor. Altay Türklerinin
yoğun bir misyonerlik tehdidi altında
olduğunu öğreniyoruz.
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Barnaul’un bir diğer
önemli müzesi ise, Barnaul
Bölgesel Araştırmalar müzesi adını taşıyor. Karışık
bir müze burası. Barnaul
ve Altayla ilgili ne ararsanız burada. Ancak ne yazık ki, tıpkı diğer yerlerde
olduğu gibi her açıklama
burada da Rusça…
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BARNAUL CAMİSİNDEYİZ
Barnaul kentinde binlerce Müslüman yaşıyor. Burada, Altay bölgesinin en önemli camilerin’ den birisini ziyaret ediyoruz, Göz ve
gönlümüzü okşayan minaresi ile adeta bize
hoş geldiniz diyen cami’de bölgede yaşayan
Müslümanlar ile görüştük. Cami, İki büyük ve bir
kaç küçük minaresi ile adeta bir tabloyu andırıyor.
Cami çevresinde oturan Özbek, Tacik ve Altaylı Müslümanlarla sohbet ederek, Müslümanların
Barnaul’da ki genel durumu ve yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi sahibi olduk. Cami’nin hemen yanı başında bir Medrese bulunmakta. Helal
gıda satan çok az Türkçe konuşabilen Özbekli bir
aile ile sohbet ediyoruz. Tacikli bir genç bizi gülümseyerek karşılıyor. Bölgede çok sayıda Müslüman yaşadığını öğreniyoruz.
Orta yaşlı Altaylı bir Müslüman bize yemek ikram etmek istiyor ve ardından isteğimiz
üzerine Altay usulü ile Devri Alem kameralarına Ezen okuyor. Giriş kapısı’ nın çevresi gül
bahçesi ile çevrili cami yi ziyaret ediyoruz.
Barnaul kentinin ana caddeleri meydanları-

nı gezerek, Altay Karay Cumhuriyeti ile ilgili, tarih ve kültür değerlerini yakından tanıma imkanı
bulduk. Altaylardaki kültür ve tarih turumuz, Güney Sibirya’da Orta Asya’nın kalbi Altay Sayan
ve Ural dağları ile çevrili bölgeleri’nin önemli
merkezi Sibirya’nın Batıya açılan kapısı anlamına gelen “ Altay Kray” da Devri Alem belgesel
programı ile devam ediyor.
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SOVYETLERİN İZLERİNİ TAŞIYAN BİR ŞEHİR
Türkiye’de turizm denilince Çankırı ya da
Kırklareli hakkında akla ne geliyorsa, Barnaul da
Rusya’da turizm denilince akla onları getiriyor.
Yani hiçbir şey. Aslında biraz haksızlık ediliyor,
güzel müzeler yok değil ama yine de insanı “Seyahat ediyorum” heyecanına sürükleyen bir kent
değil Barnaul. Peki biz neden oradayız? Güney
Sibirya’yı gezeceğiz ve bu uzun yolculuğun ilk
durağı Barnaul da onun için.
Rusya’nın bu bölgesi Moskova’dan, St.
Petersburg’dan çok farklı. Eski Komünist yönetimin etkilerinin sürdüğü Barnaul’da, sürekli size
neyi yapmamanız gerektiğini hatırlatan birileri
var sanki. Ve üstelik tek kelime Rusça bilmeyen
biriyseniz, neyi yapmamanız gerektiğini anlayamadığınız için böyle bir uyarıyla karşılaşınca ister

istemez düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz.
Barnaul, Altay Kray’ın yönetim merkezi.
1730’da Demidov ailesi tarafından kurulmuş.
Zengin bakır madenleri için yerleşilen şehir,
üzerinde bir de gümüş madeni bulununca cazibe
merkezine dönüşmüş. Özellikle Trans-Sibirya
(Türkistan - Sibirya) demiryolunun inşası sonrasında şehir ticaret ve kültür merkezi haline gelmiş. Bölgedeki eski yerleşimlerin hepsi ahşapmış
ve 1917’deki büyük yangında neredeyse tüm şehir yanıp kül olmuş. Bu nedenle 1917 öncesinden
kalan bina sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor
maalesef. Şehre kuş bakışı baktığımızda birkaç
soğan kubbe dışında mimari açıdan insanı etkileyen bir manzarayla karşılaşmıyorsunuz.
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BARNAUL ŞEHRİ NASIL KURUDU?

Güney Sibirya nın önemli merkezi Barnaul Rusya’nın Moskova’dan, St. Petersburgd’dan
çok farklı. Eski Komünist yönetimin etkilerinin
sürdüğü Barnaul geniş caddeleri modrn binları,
meydanlar en önemlisi Rusların Almanlarla yaptığı ikinci dünya savaşın’ da bu bölgeden savaş’
da ölen askerler için yapılan anıt dikkat çekiyor .
Hemen belirteyim bizleri 6 gün boyunca yalnız
bırakmayacak Rus rehberimiz’in annesi Rus babası Alman, Çok hızlı araç süren şoförümüz ise
emekli bir subay . Bu bölgeleri gezen bizim gibi
Turistler yakından takip ediliyor.
Barnaul, Altay Krayı denen bölgenin yönetim merkezi. 1730’da Rus Demidov ailesi tarafından kurulmuş. Zengin bakır madenleri için
yerleşilen şehir, üzerinde bir de gümüş madeni
bulununca cazibe merkezine dönüşmüş. Özellikle
Trans-Sibirya (Türkistan-Sibirya ) demiryolunun
inşası sonrasında şehir ticaret ve kültür merkezi
haline gelmiş. Bölgedeki eski yerleşimlerin hepsi
ahşapmış ve 1917’de ki büyük yangında neredeyse tüm şehir yanıp kül olmuş. Bu nedenle 1917
öncesinden kalan bina sayısı bir elin parmaklarını
geçmiyor maalesef.100 yıl önce çıkan yangından
geriye kalan o güzelim ahşap mimarili binaların
önünde hatıra fotoğrafı çekerken bu şehrin yüz yıl
önce ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anlıyoruz.
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ALTAY MİLLİ TARİH MÜZESİ
Asya’nın en uzun nehirlerinden olan biri
olan,kimi yerde genişliği 5 kilometreyi bulan ve
bu nedenle de Obi denizi diye anılan Obi nehri
kıyısına kurulmuş olan bu şehirde, özellikle Altay kültür, sanatı ve bu kültürün ayrılmaz parçası
olan Şamanizmle ilgili çok önemli bir müze var.
Türklerin geçmiş yaşamlarının izlerini gördüğümüz; Altay Kültür, Edebiyat ve Sanat tarihi Müzesi mutlaka gezilip görülmeli.
Müzede Şamanist sembolizmin en etkileyici örnekleriyle karşılaşıyoruz. Şaman giysisi
ve şaman davulu üzerinde ki her bir detayın anlamını öğreniyoruz. 9 kabuk; Gökyüzünün 9 katı
demek. Sırtta ki insan figürleri, Şaman’ın yardım
aldığı ruhlar demek. Kuş; insanın ruhunu yukarıya taşıyan demek. Bugün bile günlük yaşamımızda alışkanlıkla devam eden bazı unsurların,
aslından buralardan geldiğini öğrenmek çok ama
çok etkileyici. Sadece Şamanizm yok bu müzede.
Altay manzaralarına odaklanan eserleriyle ünlü,
Altay’ın yetiştirdiği büyük sanatçılardan ressam
Roerich’in tabloları da var burada. Ve yine bu
toprakların ünlü yazarı Vasily Shukshin’in izleri.
Bir başka bölümde 19. Yüzyılda bir Rus bürokratının evinden kesitler. Gerçekten çok etkileyici.
Barnaul’un bir diğer önemli müzesi ise,
Barnaul Bölgesel Araştırmalar müzesi adını taşıyor. Barnaul ve Altayla ilgili ne ararsanız bu müzelerde bulubilirsiniz. Bu müzelere uzun uzun
zaman ayırıp gezilmeli …
( GEBZE GAZETESİ 19 EYLÜL 2017)
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ALTAY KRAY ÖZERK TÜRK CUMHURİYETİ
Asya’nın Güney Sibirya Bozkırlarında
yaşayan kavimlerin başında Türkler gelir. Bu
durum tarih boyunca böyle olmuştur, gelecekte
de böyle olacaktır.
Güney Sibirya’nın Doğu Bölgesi’nde yaşayan Türk boylarını görmek için Ejder Tur
ile 29 Ağustos 2013 tarihinde Hakasya, Tuva
ve Krasnoyarks’ı içine alan bir haftalık bir
gezi yapmıştık. Bu gezimiz çok yararlı olmuş
ve Yenisey Nehri boyunca sıralanmış Türk
bölgelerini gezmiş, özellikle 1. Dünya Harbi
esnasında orta Sibirya’ya yanı Krasnoyarks
şehrindeki esir kamplarına götürülen ve oralarda şehit düşen Mehmetçiklerin yattığı Türk
Şehitliğini ziyaret ederek fatihe okumuştuk. Bu
gezimizde zaman yetersizliği nedeniyle Güney
Batı Sibirya Bölgesindeki Türk Cumhuriyetlerini görememiştik. Nihayet şimdiki gezimizi
Güney Batı Sibirya’ya, yani Altay Dağlarının
eteklerine doğru planlayarak oradaki Türk varlıklarını görmeyi istemiştik ancak birbirlerine
çok yakın olmasına rağmen yol ve ulaşım olmadığı için gidememiştik. Altay bölgesindeki
Devri Alem belgesel program çekimlerimizi
16-22 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştiriyoruz.

HUN İMPARATORLUĞU
ALTAYLARDA KURULDU
Bu bölgede ilk göreceğimiz yer, Altay
Kray Özerk Türk Cumhuriyeti oldu. Bu vesileyle ilk aşamada Altay Kray’ın tarihi hakkında
kısa bilgiler verelim. Altay Kray ve Altay Cumhuriyetlerinin ilk yerleşik halkı Türk halkıdır.
Bu topraklar Büyük Hun İmparatorluğu’nun
kurulduğu ana topraklardır. Özellikle M.Ö 7.
Yüzyıl ile M.S. 9. Yüzyılın ikinci yarısında
kurulan Göktürk Devletine kadar Doğu İran,
Toharistan, Batı Türkistan ve Kuzey Hindistan
coğrafyalarını içine alan Avrasya Bozkırları
muhtelif atlı-okçu savaşçı kavimler tarafından
hakimiyet altına alınmışlardır. Bu kavimlerin en meşhurları sırası ile Sakalar, Hunlar ve
Eftalitlerdir (Ak Hunlar). Bilim adamlarının
çoğunluğu bu savaşçı kavimlerin Altay kökenli oldukları konusunda hemfikirdirler. Bu
kavimlerin kültürel ve diğer özellikleri bugün
Orta Asya (Türkistan ) ve Güney Sibirya Türk
Boyları ile örtüşmektedir.
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TARİHİ SÜREÇTE ALTAY KRAY
Altay Kray; Altay Bölgesinin batıya açılan kapısıdır. Bir anlamda Bozkır Kabilelerinin
geçiş noktasıdır. Türklerin M.Ö. 2000’li yıllarda buraya yerleştikleri bilinmektedir. M.Ö. 7.M.Ö 3.Yüzyıl Çin kaynaklarında bölgeye hakim olanların Dingling Türkleri olduğuna dair bilgiler vardır. M.Ö. 3.Yüzyılda kurulan Büyük Hun Devleti bu toprakları hakimiyeti altına almıştır. Daha sonra sırası ile Juan – Juan
Kağanlığı, Kırgızlar, Gök Türk Kağanları, Kimek - Kıpçak, Kıpçak, Moğol İmparatorluğu
(1206-1368), Cungarlar (1634-1758) ve nihayet bunlardan sora Rus işgali gelmiştir.

KRAY ALTAYIN COĞRAF1İ KONUMU
Dağlık Altay anlamına gelen “Altay Kray”
bugün Rusya’ya bağlı Federal bir bölgedir.
Sibirya’nın Güney batı bölgesinde yer almaktadır. Başkenti Barnaul’dur. 650.000 nüfuslu
bir şehirdir. Güneyinde Kazakistan, kuzeyinde
Novosibirsk ve Kemerova Türk Ovası, doğusunda Altay Cumhuriyeti ile komşudur. Devletin başında Parlamento tarafından seçilen ve atanan bir Vali bulunmaktadır. Ülke Altay - Sayan Dağları bölümü ve Batı Sibirya Ovasından
oluşmaktadır. Altay Kray dağlık bir bölgedir.
Dağlık olması nedeniyle nehirleri, ormanları,
çayır ve meraları ve gölleri ile bir tabiat harikasıdır. Ülkenin Rusça Biy (Altayca Bey) ve
Katun (Altayca Kadın) olmak üzere iki büyük
nehri ve Kulundin ve Küçük gölleri olmak üzere iki büyük gölü vardır. Ülkede ılıman bir
iklim vardır. Kışlar uzun ve soğuk, yazlar kuru ve sıcak geçer.

NÜFUS VE DİNİ DURUM
Altay Kray’ın 2010 nüfus sayımına göre nüfusu 2 Milyon 415 bindir. Nüfusun çoğunluğunu Ruslar oluşturmaktadır. İkinci büyük grup Türklerdir. Türklerin çoğunluğunu ise buraya çalışmaya gelen Türk guruplar oluşturmaktadır.Yerleşik Türkler daha azınlıktadır. Nüfus sayımında insanların önemli bir kısmı milliyetini belirtmek istemektedir. Bunun için etni siteler hakkında kesin yüzdeler verilememektedir. Dini dağılım çeşitlilik arz etmektedir. %25’i Hıristiyan (Çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesine bağlı), %1 Müslüman, %31
manevi duyguları var ancak herhangi bir dine
bağlı değil, %27 Ateist ve %14.4 ise diğer dinlere mensuptur.

EKONOMİK YAPI
Ülkenin % 41’i ekili tarım arazileridir. Özellikle buğday, darı, bezelye, arpa, yulaf, patates, ay çiçeği, soya fasulyesi, şeker pancarı ve
çeşitli meyve ve sebzeler yetişmektedir. Bu nedenle ülke tarımsal açıdan kendi kendine yettiği gibi yakın bölgelere de tarım ürünü satmaktadır. Doğal kaynaklar açısından zengin olan
bu bölgede pek çok ağır sanayi yatırımı bulunmaktadır. Hafif ve ağır sanayi dallarında çalışan pek çok şirket Altay Kray’da faaliyet göstermektedir. Özellikle enerji, petrokimya sanayi, tekstil ve inşaat malzemeciliği gelişmiş sektörlerdir. Hammadde olarak demir, kömür, nikel, kobalt ve kurşun gibi bazı madenler çıkarılmaktadır.
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BARNAUL’DAN GORNO ALTAY’A DEVR-İ ALEM
Altay Türkleri için kutsal olan ve gezimiz
boyunca sürekli birlikte olacağımız Kadın (Katu)
ve Bey (Bi) nehirleri’nin birleştikden sonra Ob
(Obi) adını alan nehrin nazlı nazlı aktığı köprüsünün üzerine çakıp Barnavula ve o güzelim nehre el sallıyarak ekmeğini yiyip suyunu içtiğimiz
Altay Kray cumhuriyeti ile vedalaşıp helalleşiyoruz. El veda Sibirya’nın batıya açılan Kapısı
(Altay Kray) Kenar Altay. El veda.

AVRASYA’NIN KALBİ ALTAYLARA YOLCULUK
Altay Türkçesi ile Kurtlar nehri anlamına gelen Barnaul’a 17 Eylül 2017 pazar günü, güneşli
bir havada gelmiştik. O güzel şehir, bizi hoş karşılamış gönlüne ve bağrına basmıştı.
Tarihler 18 Eylül’ü gösterdiğinde bu kez
hüzünlü bir şekilde Barnaul’dan ayrılacağız.
Barnaul şehri, yağmurlu havasıyla hüznümüze
ortak oluyor. Sibirya otelde son hazırlıklarımızı
tamamlayarak, Gorno Altay’a gitmek üzere yola
çıktık. Aklımız ve gönlümüz Barnaul’da kaldı. Elveda ey kadim Türk yurdu, Elveda Altay
Kray’ın başkenti Barnaul…
O güzel insanları, Parkları, Meydanları, Camisi, Müzesi, Obi nehri, seyir tepesi, tarihi ahşap evleri geride bırakarak, ünlü Katun ( Altayca
Kadın) ırmağı boylarındaki kadim Türk yurtlarını takip ederek; Altay Özerk Cumhuriyetinin
başkenti Gorno Altay’a doğru yol aldık. Tarih,
kültür araştırmacılarını, akademisyenleri, Gazeteci, belgeselcileri ve tüm arkadaşlarımı Hun
İmparatorluğu’na ev sahipliği yapan Altaylara davet ederek, Elveda Barnaul, elveda
Obi nehri diyerek Gorno Altay’a doğru
yola çıkıyoruz.

Ruslar, Altayları iki özerk cumhuriyete bölmüşler. Kenar Altay olarak adlandırılan Altay
Kray’dan, Dağlık Altay olarak adlandırılan Altaylara gitmek üzere yollardayız. 300 km fazla
yolumuz var. İki Cumhuriyet arasında önemli
ve tarihi bir şehir var: Biysk Şehri. Bu şehir şifalı ve aromatik bitkileri ile ünlü . Ancak, Bu
Şehrin Altay Türkleri tarihinde çok farklı bir yeri
var. Türkler için kutsal olan Altay Dağları’nın
karlı zirvesinden doğan Kadın (Katun) ile Yine
Altay dağlarındaki Altun gölünden doğan Bey
(Biy) nehirleri, Biysk şehrinde birleşip, kutsal evlilik yaptıktan sonra ev ve Oba anlamına gelen
Ob (Obi) adını alıyor. Bu önemli ırmakları takip
ediyoruz, köyler, Ovalar geçiyoruz. Her yer düz
ova ve göllerle kaplı. Altay Cumhuriyeti; büyük
bir kitabe ve dağı sembole eden anıt ve gezginci
heykeli ile ikiye ayrılmış.
Yolumuz Altay Türklerinin kadın dediği (katun) ırmağı ile bir kez daha iki cumhuriyetin
sınır çizgisinde buluşuyor. Anıt’da bölge ile
ilgili bilgiler yer alıyor. Çadır ve Altay
dağı zirvesine benzeyen bir başka anıtta
bez parçaları bağlanmı Gezgin heykeli ve köpek Altay dağı gezginlerine
saygı anıtı olarak dikilmiş.

Altaylarda Devri Alem

AVRASYA’NIN KALBİ ANITI

Gorno Altay Cumhuriyeti girişinde
Kadın ırmağın kenarına Tataristan Cumhuriyeti tarafın’ dan muhteşem bir anıt
yapılmış. Direkler ve çeşitli dilde yazıların yer aldığı Anıt’ ın Kadim Türk boyları’ nın Altaylardan dünyaya yayılması
anısına dikilmiş. Anıta yakın bir noktada
başka bir anıt ile ziyaretçilerin değişik
yerlerden getirdiği Taşların toplandığı bir
bölgede yapılmış. Anıt da bir çok dilde
kitabe yer alıyor. Anıtı ziyaret edenleri
üzerinde ay yıldızlı bayrak olan Türkçe
kitabe karşılıyor. Kitabe’de ;
“Gelecek nesillere nasihat “
“ Bu anıt; eski kadim boyların devlet
meselelerini görüşmek için bir araya geldikleri, yiğitlerin küheylanlarına binerek
sefere çıktıkları, halkın belleğinde yer
etmiş olaylar anısına düzenlenen kutlamaların yapıldığı yere, Dağlık Altay’a
dikilmiştir. Burası Türk medeniyetinin
doğduğu yerdir.”
Çadıra benzeyen ve üzerinde Hilal
olan Avrasya’nın kalbi adı verilen anıt da
belgesel çekerek tarihe not düşüyoruz.
Altay Türklerinin kutsal kabul ettiği
kadın (Katun) nehri kenarında yer alıyor.
Kadın nehrinin muhteşem manzarasını
seyrederek Altaylara yolculuğumuz devam ediyor.
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ALTAY TÜRKLERİNİN TARİHİ

ltay, adını Türkçe–Moğolca bir kelime olan ve altın anlamına gelen ‘Altan’ kelimesinden alır. Altay Türkleri de çeşitli diğer Türk toplulukları gibi altı Türk
halkları karmasından meydana gelmiştir.
Altay Türkleri, zamanla Kuzey Altay ve Güney Altay Türkleri diye iki büyük gruba ayrılırlar.
1959’dan beri bölgede yaşayan bütün kabileler
Rusya Cumhuriyeti Altay eyaletine bağlı olan
Dağlık Altay Muhtar Cumhuriyeti’nde yaşamaktadırlar. Altay Türkleri yerleştikleri coğrafi bölgenin ismiyle anılan birçok farklı kabileler olarak
da isimlendirilmişlerdir. Oyrot ya da Altaylar
Rusların 18. Yüzyılda Çungarya’yı kuşatmasıyla
Rus hakimiyetine girmişlerdir. 19. Yüzyıl boyunca devam eden Rus hakimiyeti altında toprakları ellerinden alınarak, çalıştırılarak, sömürgeye
maruz kalmışladır. 1 Haziran 1922’de Rusya
Cumhuriyeti’ne bağlı Oyrot Muhtar vilayeti kuruldu ve yerli Türk kabileleri olan Altaylara Oyrot denmeye başlandı. 1948’de ismi Dağlık Altay
olarak değiştirilen muhtar vilayet halkına yeniden
Altaylar adı verildi. Bugün bölge üzerinde yaşayan tüm Türk toplulukları Altay ismi altında Rusya Cumhuriyeti’nin Altay eyaletine bağlı olan
Dağlık Altay muhtar vilayetinde yaşamaktadırlar.
Altay muhtar vilayetinin başkenti Gorno-Altaysk
(Dağlık Altay)’dır. Türk topluluklarından olan
Altay Türkü’nün anavatanı ,Türk dil birliğinin ise
kaynağı sayılan Altaylar ana dilini Altay dili ola-

rak kullanmaktadırlar. 1948 yılına kadar bu dile
‘Oyrat Dili’de denmiştir. Bu dil Türk dillerinin
Kırgız-Kıpçak grubuna aittir. Şiveleri kendi arasında iki gruba ayrılır. Birincisine Tuba, Kumandin, Çelkan şiveleri, ikincisine ise Altay Telent
şiveleri denir. Altay Kiji’ler:
Araştırmalara göre, Altay bölgesi Türklerin ana yurdu olarak kabul edilmekte ve bugünkü Dağlık Altay Cumhuriyeti’nin Eski Türk
Kağanlığı’nın hâkimiyeti altında olan bölgelerden biri olduğu belirtilmektedir. Türklerin en
eski tarihî buluntularından sayılan Pazırık Kurganları ve bazı Göktürk yazılı Bengütaşları da
Altay Özerk Cumhuriyeti’nin sınırları içinde yer
almaktadır. Dağlık Altay bölgesi sadece Türklüğün değil insanlığın da yaşadığı en eski yerleşim
bölgelerinden biridir.
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ALTAY ÖZERK TÜRK CUMHURİYETİ
Altay Kray’dan sonra kara yolu ile Altay Özerk Türk Cumhuriyetine geçiyoruz.
Altay Özerk Cumhuriyeti; Batı Sibirya’yı
Moğolistan’dan ayırır. Bu coğrafyada Sor, Teleut,
Tuva, Kumandı ve Telengu Türk Boyları ve Ruslar yaşamaktadır.
Altay Kray gibi Altay Özerk Cumhuriyeti
de Sibirya bölgesindeki özerk Türk Cumhuriyetlerinden biridir. Sibirya Bölgesi Rusya Federasyonunun Ural Dağları ile Büyük Okyanus
arasındaki bölgedir. Aslında Kazakistan ve Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri’de bu coğrafi bölgeye
dahildir. Bu bölge 13 milyon kilometre karedir
ve burada yaklaşık olarak 30 milyon insan yaşamaktadır. Sibirya kuzeyde Kuzey Buz Denizi,
doğuda Pasifik Okyanusu, güneyde Kazakistan,
Moğolistan ve Mancurya ve batıda Ural Dağları
ile çevrilidir.

TARİHİ SÜREÇ
Altay Özerk Türk Cumhuriyeti Batı ile Doğu
Sibirya arasında orta bölgede bulunur. Başkenti
Gorno Altay’dır. Bölge Türklerin ilk yerleşim
bölgelerinden birisidir. Bölgede yapılan çalışmalarda ilk yerleşimlerin Afanasyevo, Andronovo
kültürlerine ait izler bulunmuştur. Daha sonra
bölgeye sırası ile Hunlar, Gök Türkler, Kırgızlar
ve Kitanlar hakim olmuşlardır. 8 .Yüzyıl’dan itibaren Moğollar bölgeye hakim olurlar ve Cengiz
Han’ın soyundan gelenler bölgeyi 18. Yüzyıla
kadar idare ederler. Daha sonra Kalmuk - Oyrat
Hanlığı ve sonunda da 1756’dan itibaren Çin
Hanlıkları bölgeye hakim oldular.
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ALTAYLARI RUSLAR NASIL İŞGAL ETTİ
Çin baskılarından ve katliamlarından kurtulmak isteyen Altay Türkleri Ruslardan yardım
talep etmişler ve bu durum onlar için daha kötü
olmuştur. Rusların bölgeye hakim olması ve Sovyetler Birliğinin sömürgeci politikaları ile bölge
halkı topraklarını, dinlerini, kimliklerini, kültürlerini ve canlarını kaybettiler. 1756’dan itibaren
diğer Türk Boyları gibi Altay Türklerinin toprakları da Rus yerleşimciler tarafından işgal edildi.
Diğer bölgelerde olduğu gibi verimli topraklara
Rus köylüler yerleştirildi. Altay Türklerinin hem
toprakları alındı ve hem de ağır vergiler altında
ezilmeye mahkum oldular. Sovyet döneminde
Altay Bölgesi 1922’de Oyrat Özerk Bölgesine,
1948’de Dağlık Altay Özerk Oblastı’na bağlandı. Bölge 1991’de Dağlık Altay Özerk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti oldu ve sonunda 1992’de
Federal Altay Cumhuriyeti kuruldu.

NÜFUS VE DİNİ YAPI
Altay Özerk Cumhuriyetinde 2010 nüfus
sayımına göre ülkenin nüfusu 206 bin kişidir.
Bunun yaklaşık %50’si Türklerden oluşmaktadır.
Kalan kısmı Rus ve diğer etni sitelerdir. Bu ülkede bazı köyler tamamen Türklerden oluşurken
bazı köyler de tamamen Ruslardan oluşmaktadır.
Ruslar daha çok şehirlerde yaşarken Türkler daha
çok köyleri tercih etmektedirler.
Altay Türklerinin büyük çoğunluğu ilk dinleri olan Şamanizm yani Gök Tanrı dinini devam
ettirmektedirler. Bunun yanında Rusların etkisi
ile Hıristiyanlık ve doğu toplumlarının etkisi ile
Hinduizm ve Budizm’de bölgede var olan dinler
arasındadır. % 6’da olsa İslamiyet ülkede mevcuttur. Türkiye ile ilişkilerin artması İslamiyet
acısından pozitif etki yapmaktadır. Altay Türkleri
genelde tek tanrının varlığını kabul etmektedirler.
Bunun yanında ülkenin neredeyse %25’i maneviyata inanmakta ancak bir dine mensup değilim
demektedir. Ülkede %14 kadar da ateist yaşamaktadır.

KÜLTÜREL YAPI
Altay Türkleri yıllardır Rus kültür emperyalizminin altında ezilmesine rağmen yerli ve milli
kültürlerine oldukça bağlı insanlardır. Rusların
bölge halkını diğer Türk bölgelerinde olduğu gibi
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Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma politikalarına
rağmen farklı etkinliklerle kültürel yapılarını korumaya çalışmaktadırlar. Örnek vermek gerekirse
milli oyunları olan ‘’El Oyun’’ yani Memleket
Oyunları için Yelo kasabasında toplanan Altay
Türkleri iki yılda bir bu oyunları yaparak milli
heyecanı yüksek tutmaktadırlar. 1988’den beri
düzenlenen bu oyunlara diğer Türk Cumhuriyetlerinden oyuncular ve dünyanın değişik bölgelerinden turistler de katılmaktadır.
Altay Türkleri milli bayramlarına da oldukça
bağlıdırlar. Her yıl Yılbaşı Bayramını, Akay Bayramını, Mart ayında Cılgayak Bayramını ve beşinci ayda Çiçek Bayramını kutlamaktadırlar. Bu
bayramlara büyük önem veren Türkler bu sayede
kültürel yapılarını canlı tutmaktadırlar.

COĞRAFİ DURUM VE EKONOMİK YAPI
Ülkede Coğrafi olarak dağlık bir yapı vardır.
Adından da anlaşıldığı üzere ülke Altay Dağları
serisinin Rusya’daki devamı durumundadır. Altay Özerk Cumhuriyeti aynen Tuva Cumhuriyeti
gibi Asya’nın tam orta yerinde bulunmaktadır.
Ormanlar ülkenin yaklaşık %25’ni oluşturmaktadır.
Ülkenin batısında Altay Kray, kuzeyinde
Kemerova Oblastı, doğuda Hakasya ve Tuva,
güneydoğuda Moğolistan, güneyde Çin ve Kazakistan bulunmaktadır. Altay Cumhuriyetinde
karasal iklim vardır. Yazlar sıcak, kışlar ise uzun
ve soğuk geçer.
Altay Cumhuriyetinin en büyük ırmakları
aynen Altay Kray’da olduğu gibi Katun ve Biy
Irmaklarıdır. Bu ırmaklar kuzeydeki dağlardan
doğmaktadır. Ayrıca ülkenin en büyük gölü Altın
Gölüdür.(Telet Gölü). Kara Biy Irmağı bu gölden
doğmaktadır. Katun Irmağı ise Zümrüt rengindeki ırmak olarak anılmakta ve kaynağını ülkenin
en yüksek dağı olan Belukha Dağı Gebler buzulundan almaktadır. Altay Türkleri için Katun
Irmağının dini bir önemi vardır. Aynı zamanda
Belukha Dağının da Altay Folklorunda mistik bir
geçit olarak ifade edilmektedir.
Ülkenin en verimli arazileri önceden Türklerin elinde olmasına karşın şimdi Rusların elindedir. Bu durumu uygulanan sömürgeci politikalar
getirmiştir. Altay Türkleri Ruslara göre oldukça
fakir durumdadırlar ve daha çok köylerde yasamaktadırlar.
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ALTAY DAĞLARINDA BELGESEL ÇEKMEK!
GORNO ALTAY CAMİSİNDEYİZ

Altay dağlarında Belgesel çekimlerimiz, bu
kez Altay Cumhuriyetinin başkenti Gorno Altay
da devam ediyor. Dağların arasındaki bu güzel
şehirde bir kafede mola verip Altaylı bir Türkolog
hanımdan bilgi alıyoruz. Bizlere Türkçe bilen ve
Kazakistan’ın Türkistan kentindeki Kazak-Türk
Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden mezun olan Altaylı genç Aduçi’yi görevlendirdi. Bu genç gezimizin Altay dağları bölümünde Rus rehbere yardımcı olarak bizlere rehberlik yapacak.Türkolog
hanım bize Altay Dağları’nın zirvesindeki Ergenekon geçidine gidip görmemizi de tavsiye etti.

Gorno Altay’da Altay dağlarından döndükten sonra bir gece kalacağımız için ilk işimiz
dağların zirvesine çıkıp belgesel çekmek olacak.
Altay dağlarına çıkmadan Altay Cumhuriyetinin
başkenti Gorno Altay’da kısa bir şehir turu yaparak Gorno Altay’daki camiye geliyoruz.
Altay dağlarına yaslanmış sararmış kavak
ağaçları ve yeşil çamların arasında sonbaharın
bütün güzelliklerinin sunulduğu bölgede bir tabloyu andıran Cami Turkuaz mavi boyası ve minareleri ile bizlere göz ve gönül ziyafeti sunan cami
geniş bir bahçe içinde yer alıyor. Pof. Dr. İbrahim
Balcıoğlu cami içinde devri alem belgesel program kameralarına ezan okuyarak Altay Türk tarihine not düşüyor.

22

Altaylarda Devri Alem

Bey Nehri
Ob Irmağı

Katun Nehri
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KADIN NEHRİ’NDE BOTLA GEZİYORUZ
Türklerin kadim yurdu Altayları üç kelimede özetleyecek olursak; Su, ağaç ve altın renkli
dağlar olarak tanımlayabiliriz. Gorno Altaydan
yola çıkıyoruz. Güneş batmaya yakın kadın nehri vadisini takip ediyoruz. Manzara muhteşem.
Zaman zaman ırmağın vadisine yaklaşıyor zaman uzaklaşarak dağlara doğru yükseliyoruz. Su
ve kuş sesler eşliğinde muhteşem Altay dağları
manzarası bizlere yorgunluğumuzu unutturuyor.
Köylerden ve kasabalardan geçiyoruz.

Kadın ırmağı üzerinde Botla tur atıp belgesel
çekeceğimiz yere geliyoruz. Can yeleklerimizi
giyerek Şişme Lastik botlarla nehre açılıyoruz.
Nehir değil sanki bir göl nehir içindeki küçük
adacıklarda asırlık çam ağaçları ve nehrin iki
tarafı muhteşem manzaralı. Siyah gözlüklü bot
kaptanı akrobatik hareketler yaparak bizleri heyecanlandırıyor. Biz de nehir vadisi kanyonlar
ve Altay dağlarının muhteşem manzarasını devri
alem kameralarına kaydediyoruz.
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UÇAN SU VE ORMAN İÇİNDE YÜRÜYÜŞ
Kadın Nehrinin belli bir noktasında iniyoruz. Botla geldiğimiz yeri yürüyerek ineceğiz.
Önce Altaylıların Uçan su dediği şelaleye geliyoruz. Dağların arasında su gerçekten uçarcasına
geliyor. Asırlık çam ve kavak ağaçlarının bulunduğu ormanda envai çeşit bitki türü içinde ilerleyerek şelaleye çıkıyoruz. Altaylı rehberimiz Aduçi bu şelaleden su içenlerin buralara tekrar geleceğini ve ayrıca hasta olmayacağını söylüyor.
Manzarayı doya doya seyredip belgesel çekimlerimizi yaparak Orman içinde yürümeye başlıyoruz. Bölge ile ilgili Altaylı rehberimizden bilgiler alıyoruz.

KADIN, BEY VE OB NEHRİ NEDEN KUTSAL?
Aduçi’den önce Nehirlerle ilgili bilgi alıyoruz. Rusların Katun dediği Altaylı kadını temsil
eden Kadın nehri Altayca Kadın başı anlamına
gelen Altayların 4500 metrelik karlı ve buzlu zir-

velerinden doğarak Altay Krayın Bisk (Bey) şehrinde yine Altay dağlarındaki Altun gölden doğan ve erkeği temsil eden Bey nehri (Bi) ile birleşip evleniyorlar. Yurt ve yuva kuran bu iki nehrin adı Oba anlamına gelen Ob (Obi) nehri adını alıp Sibirya’nın en uzun nehirlerinden birini oluşturarak 5000 Km yol kat ederek Kuzey Buz
Denizi’ne dökülüyor.
Altaylı rehberimizden Altay Türklerinin inancı, ekonomik ve sosyal durumları, genel kültürleri ve daha bir çok konu ile ilgili bilgiler alıp
kameralarımıza belgesel görüntülerini kaydederken nüfusunun yarıya yakını Altaylı olan Gorno
Altay’ın devlet yönetiminde Altaylı olmamasından şikayetçi. Ancak bu bilgileri kameraya kaydetmememizi istiyor.
Altay Türklüğü gelenek ve göreneklerini yaşatmak için Akcan dinine inandıklarını bu dinin
Gök Tanrı, Su ve Yer tanrı olarak tanımlıyor. Sünnet de olmayan Altaylılar’ın cenaze, evlilik ve aile hayatı ile ilgili önemli bilgiler de alıyoruz. Altaylıların ortalama 3 ile 4 çocukları var. 20 yaşında gözüken ancak 30 yaşında olduğunu öğrendiğimiz rehberemiz Aduçi eşini kaçırarak onun deyimi ile hırsızlık yaparak evlenmiş, 2 çocukları
varmış. Altaylıların Ruslarla karma evliliklerinin
de olduğu bilgisini alıyoruz.
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ALTAY DAĞLARINDA KONAKLIYORUZ
Adını Altından, Al Tay’ dan veya Altay Türkçesi ile Altı aydan alan Altay dağlarındaki Kadın nehri
kenarında muhteşem manzaralı bir dağ otelinde su ve
kuş seslerinin ninnilerini dinleyerek konaklıyoruz.
Sabah erken saatlerde, dağların zirvesine yakın bir
yerde botanik parkı geziyoruz. Türkiye’den tanıdığınız birçok ağaç ve bitki türü sergilenmiş, Altay dağlarına özgü endemik bitkiler hakkında bilgi verildi.
Buralarda yetişmeyen fındık dikkatimi çekti bilgi alıp, Fındığın başkenti Giresunlu Prof. Dr. İbrahim
Balcıoğlu ile fındık ağacında hatıra resmî çektirdik.
Altay dağları zirvesine tırmanışımız devam ediyor.
Muhteşem manzaraları bizleri etkiliyor. Köylerden
yaylalardan geçerek dağın zirvesine geliyoruz.
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ALTAY DAĞLARINDAYIZ
Sağanak yağış altında köylerden ve muhteşem manzaralı yerlerden geçerek Altay dağların
zirvesine doğru yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Kadim Altay Yurtlarını görmek, Büyük
Hun İmparatorluğu Hakanlarına ait 3500 yıllık
geçmişi olan Pazırık Kurgan mezarları, Ergenekon ovası ve geçidinde belgesel çekeceğiz. Yolumuz çok uzun. Bu gece tarihi Aktaş Köyünde
konaklamayı planlıyoruz. Ancak yol üzerinde
birçok önemli yer görüp ziyaret ederek belgeselleştireceğiz.
Altaylıların “Dağ Geçidi” dediği dağların
zirvesindeyiz. Yolumuz üzerindeki 1700 metrelik
geçidin olduğu zirveye büyük bir anıt yapılmış.
Bölge Altay Türkleri için kutsal kabul edilen, Sedir ağaçları ile kaplı. Altaylı rehberimizle sedir ağacına
bez bağlayıp, dilekte bulunuyoruz.
Dağın zirvesinde ve anıtta belgesel çekimlerimizi
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tamamlayıp, Sağanak yağmur altında dağın zirvesinden inişe geçiyoruz. Altay Türklerinin kültürü, gelenek ve göreneklerinin tanıtıldığı çok
güzel bir ovadayız. Çadırlar, dikili taşlar, Ak kurt
heykeli, Altay mezarları, yerel
Altay evlerinin bulunduğu yerde
mola verip belgesel çekiyoruz.
Müthiş bir dolu yağışına tutuluyoruz. Kendimizi çadır evlerin
içine zor atıyoruz. Dolu yağışından sonra bölgeyi geziyor
ve altın sarısı renge bürünmüş
Altay dağlarının zirvesini daha iyi görebiliyoruz. Altay
dağları zirvelerinin eteğindeki köyler sanki bir tabloyu
andırıyor.
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Yeniden yollardayız Bu kez Altay dağlarından geçen ve Dünyanın en önemli kültür ve tarih
yolu olarak nitelendirilen tarihi İpek yolunu takip
ediyoruz. İpek yolu üzerindeki Altaylı Türklere ait
köyler ve tipik dik çatılı ahşap mimarisi ile yapılan
evler nehirler derler ve göller karşısında insan saatlerce durup seyretmek istiyor.
Tarihi ipek yolu üzerindeki 390 yıllık bir
Altay köyünden geçerken rehberimize bu köyün
tümü ile Altaylı Türklere ait olduğunu ve köyde
İpek yolu ile ilgili tarihi han ve kervansarayların
olduğunu söylüyor. Köydeki tarihi ipek yolu, han
ve kervansarayı Anadolu mimarisine çok yakın.
Yeniden Katun (Kadın) nehri vadisine geliyoruz. Altay dağlarının zirvesinden doğan
Kadın nehri, önce Orhon ırmağı yakınlarından
Moğolistan’dan doğan Çuha nehri ile buluştuğu
yere geliyoruz. Muhteşem manzara iki nehrin birleştiği bölge bize tarifi imkansız manzara sunuyor.
Bu muhteşem manzarayı sadece Devri Alem kameralarına değil göz ve gönlümüze de kaydediyoruz. Rehberimiz bir kez daha nehirle ilgili tekrarlıyor, Kadın nehri daha sonra Altay dağlarındaki
altın gölünden doğan erkek anlamına gelen Bey
ırmağı ile Kray Altay cumhuriyetinin önemli şehri
Bisk kentinde birleşiyor. Bu nehirlerle ilgili Altaylı reh-
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berimiz Aduçi’nin verdiği bilgiye göre Bey ve Kadın nehirlerinin kutsal bir birleşme ve evlendikten
sonra çocuk çoluğa karışıp, dünyanın en uzun nehirlerinden birini Oluşturarak Ob (Oba) veya Rusça Obi adını alarak 5000 km yol kat ederek kuzey
buz denizine dökülüyor.
Altay dağlarında Rus lider Putin’in de yazlık
bir dinlenme malikânesi olduğunu öğreniyoruz.
Dünyanın saygın gezi dergilerinden National
Geographic Dergisi, bizimde takip ederek gittiğimiz bu yol güzergahını dünyanın en iyi on manzaralı coğrafi belgesel ve fotoğraf çekilecek yollarından biri olarak tanımlıyor. Artık yolumuz Çuva
nehri vadisinde ilerliyor. Dağlar biraz daha sarp ve
keskin nehrin vadisinde köyler evler ve ormanlar
bu manzara anlatılmaz ancak yaşanır.
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18 BİN YILLIK KAYA RESİMLERİ
Türk tarihinde kaya resim ve yazıtları önemli. Altay dağları zirvesine yakın bir bölgeye geliyoruz 18 bin yıl önceki döneme ait kaya yazıtlarının olduğu yerdeyiz. Hava çok soğuk ve yağışlı
Yaşlı bir Altaylı rehber kayalara çizilen resimleri
bizlere anlatarak, Altay Türkleri tarihi ile ilgili
çok önemli bilgiler veriyor. Kadim Türk boylarının inanç yaşantı ve gelenekleri hakkında bilgilerin yer aldığı kaya resimleri geçekte etkileyici.
Altaylılar için bu bölgede kutsal Kısmeti kapalı
genç kızlar ve çocuğu olmayan kadınlar buraları
ziyaret edip para ve ziynet eşyalarını bırakıp bez
bağlamışlar. Gerek ziynet eşyaları ve gerekse paraları buradan almak ve çalmak büyük felaketlere sebep olduğu inancından dolayı hiç kimse bu
kıymetli eşyaları almıyorlarmış. Alanların başına
büyük felaketler geliyormuş.

paratorlukları içerinde yer aldığı dönemin tarihî
gelişmeleri yansıtılmaktadır.
Dağlık Altay’ın tarihi çok yönlü ve oldukça
karmaşıktır. Kaya üzerinde mevcut bu resimlerin asıl değerini, Dağlık Altay tarihî hadiselerinin
dolaylı da olsa, bir şekilde Türk, Ural-Altay ve
Hint-İran mitoloji unsurlarıyla iç içe geçmiş tasvirlerinden meydana gelmiş olması oluşturmaktadır.
Kaya resim sanatı ile taşlar üzerine yapılan resimlerde bir milletin manevî kültürü yansıtılmaktadır.
Dağlık Altay’ın tabiat, kültür ve tarihinin muhteşem bir abidesi olan tasvirleri ve bu tasvirlerden
Biçiktu-Boom kaya tasvirlerinden oluşan muhteşem yapı önümüze serilmektedir. Kayalar, Karakol
Nehri’nin güzel vadisine bakıyor. Abide tek başına
değil, farklı zamanların muhtelif arkeolojik eserlerinin arasında bulunmaktadır. Karakol Vadisindeki
köyün tam kıyısında, neolitik devre ait bir mezarlık
bulunuyor. Mezarlık taşlarında aynı noktada birçok
rengin kullanıldığı ender tasvirler yer alıyor. Başta
Yenisey vadisindeki Bengü yazıtları, kurgan mezarlar ve Orhan vadisindeki Göktürk kitabeleri ve
kaya resim ve yazıtları Türk tarihi için çok önemli
buraları gezip görmeli ve tarih ve kültür araştırmaları yapmalıyız. Acı ama gerçek Avrupa, Rus ve
Çinliler kadar Türk tarihi bölgesine ilgi göstermiyor, tarih ve kültür araştırması yapmıyoruz.

KAYA RESİMLERİ NE ZAMAN BULUNDU?
Buradaki kaya Resimleri 1912 yılında bir
Rus arkeolog tarafından bulunmuş. Her geçen
gün yok olan ve sayısı 6 bini bulan kaya resimleri
mutlaka koruma altına alınmalı.
Karakol ve Ursul dağı nehirlerinin birleştiği
Dağlık Altay’ın orta kısmında kaya resimlerinin
bulunduğu Biçiktu-Boom kayaları bulunmaktadır. Bu kayaların bulunduğu bölgenin yakınlarında aynı adı taşıyan bir de köy var. Çeşitli tasvirler
ihtiva eden gruplar halindeki yaklaşık bin resim,
araştırmacılar tarafından farklı yıllarda kopyalanmıştır. Biçiktu Boom, tek kelimeyle Dağlık
Altay’ın tarihî ve kültür mirasıdır. Keşfedilen
resimlerin birçoğu Dağlık Altay ve Orta Asya
tarihinin farklı dönemlerine aittir. Bu resimlerde milâdi yıllara geçiş dönemindeki Hunlara ve
6.-8. yüzyıllardaki Göktürk dönemine ait; ayrıca
Dağlık Altay’ın Uygur Kağanlığına dâhil olduğu
dönem, Yenisey Kırgızları ile mücadele dönemi
ile Dağlık Altay’ın Cengiz Han ve Cungarya im-
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Artık, Akşam olmak üzere… Altay dağlarının
zirvesi karlı, son baharın tüm renklerinin bulunduğu tabloyu andıran dağların eteğinde, nehir
kenarında muhteşem manzaralı bir yerde ahşap
otelimize geliyoruz. Nehirden tutulan balıklar
ve Altay dağlarında otlayan hayvanların etleri ile
donatılmış sofrada yorgunluğumuzu atıyor su ve
kuş sesleri eşliğinde derin bir uykuya dalıyoruz.
Yarın zorlu bir gün bizi bekliyor. Altay dağlarının
zirvesine tırmanacağız
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ERGENEKON OVASINDA DEVRİ ALEM
Bu gün belgesel çekimlerimizin en zor etabını gerçekleştireceğiz. Türk boylarının dünyaya
yayıldığı Altay dağlarındaki tarih ve kültür yolculuğumuz sürüyor. Tarihi Altay köyü yakınlarındaki ırmak kenarında su ve kuş seslerinin ninnileri
arasında uykudan uyandığımız ahşaptan yapılmış
otelimizde son hazırlıklarımızı tamamlayarak yola
çıkıyoruz. Ancak dağlara kar yağmış. Gezimizin
en zor etabını gerçekleştireceğiz. Altay dağlarına
tırmanıp 2000 metrelik zirveleri aşarak, Ergenekon ovasından geçip Hun İmparatorluğu hakanlarına ait 3500 yıllık Kurgan mezarlar ve Türklerin
Ergenekon’dan çıktığı, Ergenekon geçidini aşacağız.
Yine yollardayız. Her gün ortalama 350 ile
500 Km. Yol gidiyoruz. Muhteşem manzarası ile
hiç bir zaman unutamayacağımız o güzel muhteşem manzaralı Ahşap oteldeki hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıkıyoruz. Camisi ile Altay dağları
arasında bir tabloyu andıran geçmişte Rusların cıva
fabrikası kurduğu Tarihi Altay köyleri içinde çok
önemli yeri olan Aktaş köyüne geliyoruz. İki nehrin
arasında tipik Altay evleri ve dağa yaslanmış çinko
kaplı camisi ile Altay köyü son baharın hüznünü
yaşıyor bir çok ev boşalmış büyük şehre göç etmişler, Rus rehberimiz Altay dağlarına tırmanmaya
başladığımızı söylüyor. Dağların arasındaki suyu
cıvalı olduğu için canlının yaşamadığı cansız gölü
geçiyoruz. Cansız göl olsa da manzara muhteşem.
İki dağın ortasında, çam ağaçları ve sonbaharın
sararmış yaprakları arasında çok güzel gözüküyor.
Dağların zirvesine çıktıkca kar yağışı başlıyor. Hafif kar yağışı altında yolumuz Altayların zirvesine
doğru devam ediyor. Dağların zirvesine yükseldikçe, kendimizi adeta masal dünyasında hissediyoruz. Ağaçlar gelin gibi beyaza bürünmüş, donmuş

göllerden karla kaplı kazak yaylalarından geçerek,
Altay dağının 2000 metrelik zirvesine geliyoruz.

ALTAY DAĞININ ZİRVESİNİ YÜRÜYEREK GEÇİYORUZ
Altay Dağlarının zirvesi karla kaplı. Yolumuz buz ve yeni yağan karla büyük bir tehlike oluşturuyor. Aracımız kaymaya başlayınca araçtan
inip aracın zirveyi geçmesini bekliyoruz. Önümüzde de bir kaç araç yol kenarına kaymış. Deneyimli şoförümüz aracı güçlükle zirveden geçirmeyi başarıyor. Bizler de aracın peşinden Altay
dağlarının zirvesini yaya geçiyoruz. Meteorolojik
verilere dayanarak havanın öğleye doğru açacağını ve buzların eriyeceğini söyleyen rehberimiz
oldukça sakin. Gerçekten de dediği gibi oluyor.
Zirveden inişe geçerken aracımız zaman zaman kayıyor. Yol buzlarla kaplı.. Tehlikeli bölgeleri zorlukla aşıp, Altay dağlarının zirvelerindeki
Ergenekon ovasına doğru yola devam ediyoruz.
Ovaya yaklaştıkça kar beyazlığının yerini, son
baharın ihtişamlı manzarası alıyor. Ardıç ağacına
benzeyen yöreye özgü yaprağı, sararmış melez
ağacını, Altay dağlarına altın sarısı renk katan
rengi ile çam ağaçlarının maviliği tüm yorgunluğumuzu unutturuyor.
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ERGENEKON OVASINDAYIZ
Ergenekon destanı ile ilgili birçok şey yazılıp çizilmiştir. Çinliler tarafından öldürülmekten
kurtulup, Ergenekon ovasında çoğalıp dünyaya
yayıldığı muhteşem manzarası, şırıl şırıl akan dereleri, yaylaları, tarihi köyleri ile bizleri bağrına
basıp Ata yurdunuza hoş geldiniz diye karşılıyor.
Ovada birçok köy var. Yolumuz üzerindeki
Ulağan ve Balaktugal köylerini geçiyoruz. Tipik
Altay evleri ile bu köyler ve ovalar bana göre
dünyanın en güzel manzarasına sahip yerler, geçmiş dönemde Rus zulmünden kaçan kazaklarda
Kazakistan dan kaçarak bölgeye sığınmışlar.Tıpkı asırlar önce Çin zulmünden kaçan Türklerin
Ergenekon ovasına sığındığı gibi. Tarih tekrar
etmiş sanki...
Ergenekon Ovası diye adlandırdığım Ulagan
ve Balaktugan Köyleri’nin muhteşem manzarasını sadece göz ve gönlümüze değil, Devri Alem
belgesel kameralarına da kaydederek Pazırık mezar kurganları ve Ergenekon geçidine gidiyoruz.
Bu ovaları ve geçtiğimiz yerlerdeki manzaraları
kelimelerle anlatmak mümkün değil.
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geçidi sisli ve puslu. Kar yağışı yüzünden etrafı göremiyoruz. Tam ayrılacağımız sırada kar
yağışı duruyor ve sis açılıyor, Sanki Ergenekon
geçidi bize torpil yaparcasına sizler uzaktan
Anadolu’dan geldiniz sizlere kendimi gösterip
manzaramı doya doya seyrettireceğim dercesine açılıyor. Sis ve dumanı dağılması ile muhteşem manzara, göller ve kanyonu ortaya çıkıyor.
Bu muhteşem manzarasını gönlümüz ve Devri
Alem kameralarına belgesel görüntülerini çekerek kayıt ediyor Ergenekon geçidine el sallayıp

ERGENEKON GEÇİDİ VE
PAZIRIK KURGANLARINA GİDİYORUZ
Ovayı arkamızda bırakıp, tekrar Altay dağlarına tırmanmaya başlıyoruz. Zirvelere yükseldikçe bu kez kar yağışı yeniden başlıyor. Yoğun kar
yağışı altında çamurlu yollardan geçerek büyük
ve küçükbaş hayvan sürülerinin yayıldığı dağlardan geçerek önce Ergenekon geçidine gidiyoruz.
Dağlar arasından geçerek geldiğimiz Ergenekon

vedalaşarak Dönüş yolumuz üzerindeki Pazırık
Kurganlarına gitmek üzere yola çıkarken aklımız ve fikrimiz Ergenekon geçidi ve kadim Türk
yurtlarında kalıyor. Ve tarihi geçmişi düşünerek
hüzünleniyoruz.

Altaylarda Devri Alem
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ERGENEKON BUGÜN NEDEN GEÇİT VERMİYOR?
Bizim belgesel çekmek üzere çamurlu yollardan geçerek geldiğimiz Ergenekon geçidi Türklerin Ergenekon’dan çıktıktan sona devletler kurduğu Hakas, Tuva, Orhon Vadisi, Kırgızistan, Doğu
Türkistan ve diğer Türk illerine çok yakın olmasına rağmen sağlıklı yol olmadığı için gidilimeyor.
Ancak bilinçli olarak yol çok kötü, ulaşım çok
zor. Bu devletlere ulaşım Altay Türkleri için kutsal nehirlerden biri olan altın gölden doğan, Türk
erkeğini temsil eden Bey veya Bi nehri üzerinden
küçük nehir araçları ile sağlanıyor..
Ergenekon geçidine veda edip geri dönerek,
yolumuz üzerinde ki dünyanın en eski halısının
bulunduğu 3500 yıllık geçmişi olan Hun imparatorluğu hakanlarına ait Pazırık Kurgan mezarların
bulunduğu yere geliyoruz.
Mezarlar 1949 yılında Rus Arkeologlar tarafından açılmış, içeriden çıkan halı ve eşya St.
Petersburg’da ki müzeye götürülmüş. Kazı 1920
yılında bitecek, Kurgan mezarlar sıra halinde
Mezar üzerine bir çok bölgeden ziyarete gelenler
tarafından getirilmiş. Taşlar mezardan çıkarılmış,
melez ağacı kalıntıları bulunuyor. Mezarın başındaki Ardıç ve selviye benzeyen melez ağacı bana
Anadolu’daki mezarlık kültürünü hatırlattı.
Rus, Altay ve Türk rehberlerimizi verdiği bilgileri belgesel kaydı yaparak geldiğimiz yol üzerinden, Ergenekon ovasından geçerek, Gelirken
zorluk çektiğimiz, ancak giderken buzlar eridiği

için rahat geçtiğimiz dağın zirvesini geçtikten
sonra yeniden başlayan kar yağışı ile Altay dağlarından inerek Aktaş köyüne geliyoruz
( GEBZE GAZETESİ 22 EYLÜL 2017)
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ALTAYLILAR TÜRKMENLERİN ATASI
Altaylılar, günümüzdeki Türklerin atalarıdır.
Burada, eski Türkler 552 yılında, kağanlıklarını
kurmuşlar. Bu zamanda ilk Türk dili oluşturulmuş ve okuma yazma geliştirilerek, kağanlığı
meydana getiren uluslara yayılmıştır. O dönemde
kullanılan yazı, günümüzde Orhun-Runik yazısı
olarak bilinmektedir. Bunun sonucunda günümüz
ilim dünyasında “Altay Dilleri Grubu” terminolojisi ortaya çıkmıştır. Japon-Kore, Tunguz-Mançu,
Türk-Moğol şeklinde üç büyük dil grubunun bir
arada düşünülmesiyle bugün Altayistik adını verdiğimiz özel bir bilim alanı ortaya çıkmıştır.

Altay, jeopolitik yerleşimi sebebiyle Avrasya kıtasının merkezinde olup, tarihin değişik
zamanlarında farklı etnik grupları ve kültürleri birleştirmiştir. Cengiz Han İmparatorluğu
kurulduğunda, Altay onun içinde yer almıştır. 1756 tarihinde Merkezî Asya’da gelişen
bazı tarihî olayların neticesinde Altaylıların
çoğu kendi isteğiyle Rusya İmparatorluğu’na
girmiş, 1922 yılında Altay bölgesinde Oyrot
otonom eyaleti kurulmuş, 1946 yılında da bu
ad Gomıo-Altay olarak değiştirilmiştir. Mayıs
1992’de ise, Altay Özerk Cumhuriyeti kurulmuştur.
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Bir Kam’ın Kaleminden

“ALTAYLARDA TÜRKLER VE İNANÇLARI “
“Sonsuzluğa uzanan beyaz buzla
kaplı Altay Dağlarının eteğinde yaşayan
soydaşlarımızın, dinî ve sosyal hayatlarını size anlatmaya çalışacağız.
Altay, Avrasya kıtasının ortasında
bulunmaktadır. Sibirya’nın en yüksek
dağı Beluha’dır. Beluha, Altay Türkçesinde “kadın başı” demektir. Yüksekliği
4506 metredir. En büyük nehirlerimiz
Kadın ve Biy nehirleridir. Toplam 60 bin
kilometre uzunluğunda 20 bin tane nehir
ve 600 kilometre kare alana sahip 6000
tane göl bulunmaktadır. Kadın ve Biy
nehirleri birleşerek Sibirya’nın en büyük
nehri olan Ob nehrini oluşturmaktadır.
En büyük gölü sayılan Teletskoe gölü
(Altın göl) 2.306 kilometre kare alana ve
320 metre derinliğe sahiptir.
İnsanlar, Altay’ın vadilerine bir buçuk milyon sene önce yerleşmişler. Başkentimiz Gorno Altay’da bulunan dünyaca ünlü Ulalu adlı ilk insan yerleşim
yerinin yaşı da bu zamana denk geliyor.
M.Ö. 8. ve 3. yüzyıllar arasında Altay’da
yaşayan İskif ve Pazırıklar Altay hayvan
sanatı stilini yaratmışlar.
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ALTAYLARIN EKONOMİ VE EĞİTİM DURUMU
Ülkeye ekonomik açıdan baktığımızda
üretim etkin değildir. Sanayi çok zayıftır. Halk
tarım ve hayvancılıkla geçinmekte ve buna çok
önem vermektedir. Enerji, iletişim, ulaşım ve
su işletmeciliği çok gelişmemiştir. Gıda, tekstil,
inşaat, sanayi ve madencilikte 1950’li yılların
teknolojisi kullanılmakta. Nüfusun % 25’i ziraatla uğraşmakta ve ülkenin gayrisafi hasılasının % 60’ı bu sektörden sağlanmaktadır.
Ülkede eğitim seviyesi de çok düşüktür.
Altay Türkçesiyle kitap çıkarmak zor; çünkü
maddî imkânlar yoktur. Yabancı dillerde eğitim
verilmemekte.Öğretmenler maaşlarını aylardır alamıyor. Altay Türkçesiyle eğitim, sadece
başkentimiz olan Gorno-Altaysk şehrindeki
bir kolejde verilmekte. Orada ise sadece yerel
halkın üst seviyesinde (milletvekili v.b.) olanların çocukları okumakta. Sıradan birinin çocuğu iyi eğitim almakta zorlanıyor. Gereken
eğitimi alamayan Altaylılar, maaşlarının zamanında ödendiği ve yüksek gelirli yerlerde
çalışamıyor. Altay Türklüğünün hayvancılık
yapmasını isteyen üst yönetim, Altaylı gençlerin Moskova’da, Türkiye’de ve Avrupa’da okuması için imkânlar yaratmıyor.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin verdiği öğrenci burslarında
ise, mahallî yönetim ve önde gelen kişilerin
hiçbir etkisi yok. Bizim devletimiz olan Rusya
Federasyonu ile dostluk ve iş birliği yapan
Türkiye’nin (MEB ve YÖK’ün) bu problemi
çözebileceğini sanıyoruz.

ALTAY TÜRKLERİNDE BASIN YAYIN
Radyo ve televizyon yayınlarında Altay
Türkçesiyle günde toplam bir saat yayın yapılmakta. Hâlbuki Altay Cumhuriyeti Anayasasına göre, Rusça ve Altay Türkçesi arasında
eşitlik sağlanmıştır; fakat uygulanmamaktadır.
Eğitimi olmayan bu küçük halkın geleceğinden bahsetmek de zordur. Geçen sene Altay
topraklarının korunması için UNESCO ile bir
sözleşme yapılmıştı. Bana göre, Altay, uzay
araçlarının deneme alanı olarak kullanılıyor.
Altay Yıldızı yerel gazetesinin 25. baskısındaki bir yazıya göre, bir uzay aracının parçaları
“Korgan” köyünde bir vatandaşın bahçesine
düşmüş. Dağ eteğindeki halk, uzay aracının
yakıtı olarak kullanılan proton maddesiyle zehirleniyor. Ve sakat çocuklar doğuyor. Rusya

Federasyonu’nun içinde çocukların ölüm oranı sıralamasında Altay birincidir. Çocukların
ölümünden korkunç bir şey yoktur. Altay halkının geleceği yok diyebiliriz. Erkeklerin ortalama yaş sınırı 45-50’dir. Maddî sıkıntıdan dolayı gençler, paralı asker olarak savaşa gidiyor
veya dertlerini alkolle unutmaya çalışıyorlar.
Sonuçta alkolik oluyorlar.Hastanelerde ilaç
bulunmadığı için ilaçları hastanın akrabaları
getirmektedir. Eğer ilaç gelmezse, hasta ölümünü bekleye bekleye ölüyor. Meselâ ilaçsızlıktan son 9 ayda, 2500 kişi hayatını kaybetmiş.
Avuç içi kadar bir halk için bu rakam dehşet
vericidir. Altay Özerk Cumhuriyeti’nin nüfusu
202.000 kişi. Bu rakamın % 40’ı Altay Türk’ü.
Yani 70- 75 bin kişi. Ama bu rakam da gittikçe
aşağıya iniyor.

ALTAY TÜRKLERİNDE İNANÇ VE KAM
Şimdi ise Altaylıların inancını size biraz
anlatalım. Kamlık inancı, çok eski zamanlardan beri devam eden ve nesiller değiştirerek
bugünlere kadar ulaşmış bir inanç. Altay Türkleri bu inançtan başka inanç tanımamışlar ve
eski hâliyle bugüne kadar getirmişlerdir. Kamlık inancını öğrenmek, anlamak, incelemek
amacıyla Dağlık Altay’a birçok bilim adamı
gelip incelemelerde bulunmuşlardır. Bir zamanlar, bu inancı unutturmak ve hatırlanmayacak hâle getirmek için birçok kişi uğraşmış,
buna rağmen o, Anohin’in kitaplarında ve
yaşlıların kalbinde kalmış, mevcudiyetini korumuştur. Kamlık inancı ile ilgili ne kadar çok
kitap okursanız okuyun, bu inanç kitaplardan
okunarak anlaşılabilecek kadar basit değildir.
Kamlığın kaç yaşında olduğu sorusuna
kimse cevap veremez. Ben, bu inanç için gökyüzüyle, ayla, güneşle, yıldızlarla yaşıttır, diyebiliriz.
Kulaktan kulağa öğrendiğimize göre, 2000
veya 1500 yıl önce Altaylılar, “kitap”lı bir toplumdu: Bizim Sudurbitçig (Kutsal Kitap)’imizi
Hristiyanlar yok etmiş: Ben Altay Türklerindeki sayısı 12 olan kamlardan birisiyim.
Şimdi bir kam olarak sizlere, bazılarının
Şamanizm dediği Kamlık inancını anlatmaya
çalışacağım. Şamanizm kelimesini Ruslar getirmiş, Altay’a. Bizde bu, “kötü kelime” olarak
geçiyor.
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ALTAYLILAR’DA KAMIN GÖREVİ
Kam ismi verdiğimiz kişi, ruhlar ve insanlar arasında iletişimi sağlar. Kamlar kendi
istediği ve düşündüğü gibi yaşayamayan insanlar değildir. Sıradan birisinin, kam olmak
isteğiyle gidip okuyacağı okul da, öğretmen de
yoktur. “Sen kam olacak mısın?” diye kimseye
de sorulmaz. Bir kam duası, başka bir kamın
duasına benzemez.

ALTAYLAR’DA MİSYONER FAALİYETLER
1800’lü yılların başından itibaren Rus
misyonerleri Altay’a gelmeye başlamışlar. Altay halkı o zamanlarda sıkıntı, korku içinde
yaşıyordu.
Kilise papazları, plânlı bir Hristiyanlaştırma dönemi başlatmışlar. Bir senede, yaklaşık 100-200 “kırlıktaki yerli” dedikleri Altay
Türk’ünü Hristiyan yapabiliyorlarmış. Yalan
söyleyerek, onları kiliseye götürürlermiş. Bu
olmazsa korkutarak, o da olmazsa tarlalarına
Çar askerlerinin zoruyla el koyarak, dağlara
sürgüne gönderirlermiş. Asker gücüyle halkı
bir yere toplayıp, kutsal su dedikleri suyu süpürgeyle üstlerine dağıtıp, su kime değdiyse
o Hristiyan oldu, derlermiş. Hastalara ve fakirlere yardım ederek, onları Hristiyan yaparlarmış. Hristiyan olanlara ise, yine zorla Rus
isimlerini veriyorlardı. Bu Rus ismi verme yöntemi Sovyetler zamanında da vardı.

ALTAYLARDA 39 TÜRK BOYU YAŞIYOR
Altaylılar çeşitli ruhların varlığına inanırlar. Altaylılar bütün Türk halklarında olduğu
gibi boylara ayrılırlar. Bizde 39 boy vardır.
Her boyda bir veya iki kam olur. Kam olacak
insan, ilim adamlarının dediği ‘kam hastalığını’ geçirir. Bu bir tür sinir, ruh hastalığı
olup, kam olarak doğan kişiyi 20-30 yaş arası
yakalar; ancak daha erken hastalananlar da
vardır. Hastalık geçince insan, kam güçlerine
sahip olur, yani ruhlarla irtibata geçebilir. Kamın birçok yardımcıları olur; onlar ruh, peri
ve cinlerdir. Bu ruhlar iyi ve kötü olarak ikiye
ayrılır; kötü ve iyi işlerle uğraşanlar dersem
daha doğru olur. Kamlar, kamı olan bir aileden gelir. Eğer birinin soyunda kam varsa,
kam ruhları kendisine intikâl etmişse, o kişi
kam olmak istemese de kam olma kaderinden
kaçamaz. “Ben kam olmayacağım” diye kaderi bozamaz. İnsan, kam olma yolunun başında,
çok ağır ve büyük bir sınavdan geçirir. İlk önce
ana göbeğindeyken, sonra doğduğunda badireler atlatır ve en son olarak “kam hastalığını”
geçirir. Kam kendine yardımcı olan ruhlar aracılığıyla, Altaylıların kötü ve iyi ruhlarıyla görüşür. “Niye görüşür?” onu anlatayım. Önce
kötü, kara dediğimiz ruhları tanıtayım. Erlik
biy, kötü, kara ruhların en büyüğüdür. O yer
altında yaşar, onun yardımcıları ve çocukları
vardır; o, kam olana hayatı boyunca imtihanlar hazırlar.”
( Kaynak: Türk Araştırmaları İnternet sitesi)
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ALTAYLARIN BAŞKENTİ GORNO ALTAY’DAN

SİBİRYA’NIN BAŞKENTİ

NOVOSİBİRSK’E

İsmail KAHRAMAN
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Tarihler 21 Eylül 2017…
Türk boylarının dünyaya yayıldığı Altay
cumhuriyetinin başkenti Gorno Altay’da son
günümüz. Altay milli müzesine gidiyoruz özel
izin alarak, Altay milli tarih müzesinde belgesel çekimi de yapacağız…Müze sadece Altay
Türklerinin değil, bölgede yaşanan bir çok olaya ışık tutuyor.
Altay Milli Tarih Müzesinde dünyanın
en eski halısı olan Pazırık Kurganında bulunan halının örneği Kurganlar, Altay Türkleri
Buz prensesi mumyası, Balbal mezar taşları,
Türk boylarının dil gurubu Türk tarihi ile ilgili bir çok önemli belge. Eserin sergilendiği
müze ünlü Rus Firması Gazprom tarafından
yeniden düzenlenip inşa edilmiştir. Müzede
Türk tarihi ve en kadim Türk boyları ile ilgili bilgiler aldıktan sonra Sibirya’nın başkenti
Novosibirsk’e gitmek üzere hazırlıklarımızı
tamamlayarak, Gorno Altay’dan yağmurlu bir
havada yola çıkıyoruz.
Gorno Altay’la Novosibirsk arası 500
kilometre. Kray Altay’ın başkenti Barnaul
üzerinden saatler süren uzun bir yolculuktan
sonra, Rusya’nın en büyük üçüncü şehri, 2
milyon nüfusa sahip Altay Türkleri için kutsal
nehir olan Obi nehri ve Obi gölünün muhteşem manzarasına sahip, Yeni Sibirya anlamına gelen Trans-Sibirya Demiryolu üzerindeki
Novosibirsk’e geliyoruz.
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NOVOSİBİRSK’İ TANIYALIM
Rusya’nın madencilik, otomotiv başta
olmak üzere endüstriyel anlamda çok önemli
bir merkezi şehri olan Novosibirsk şehri, 1983
yılında Obi nehri dolaylarında yapılan bir demiryolu köprüsü etrafında kuruldu. Sibirya’nın
en büyük yerleşim merkezi olan Novosibirsk,
aynı zamanda Rusya’nın da üçüncü büyük şehri. Doğuşunu Moskova’dan Pasifik kıyısındaki
Vladivostok’a kadar uzanan Trans-Sibirya demiryoluna borçlu.
Novosibirsk’in kuruluş tarihi 1893 olarak kabul ediliyor. O yıl, Trans-Sibirya tren
hattı için, Obi nehri üzerinde bir köprü yapımına başlanmış. İnşaatın gerektirdiği şantiye
binaları, şehrin ilk binaları sayılıyor.
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1897 yılında, köprünün inşaatı bitip,
demiryolu hattı trafiğe açılınca, civardaki
köylüler satmak istedikleri ürünlerini trenle
sevk edebilmek için, demiryolu çevresindeki ormanlık alana yerleşmeye başlamışlar. O
yıl nüfusu 7000 civarında olan şehrin nüfusu 10 yıl içinde 47000’e ulaşmış. Bugün ise,
Novosibirsk’te 1,5 milyon insan yaşıyor. İlk
kurulduğunda adı Novonikolayevsk olan
kent, bugünkü adını 1926 yılında almış.
Sibirya’nın güney kesiminde yer
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almasına rağmen, Novosibirsk’te Sibirya’nın
ünlü soğuk iklimi hüküm sürüyor. Özellikle kış
aylarında, ortalama -20C olan ve zaman zaman
-40C’ye kadar inebilen hava sıcaklığı ve bol
kar yağışı, bu tür bir iklime alışık olmayanlara
ürkütücü gelebilir. Oysa Novosibirsk’liler, ellerine ve yüzlerine koruyucu kremler sürerek,
başlarına kürklü kalpaklar giyerek ve vücutlarını kalın giysilerle güvence altına alarak soğuk
hava ile pekala baş edebiliyorlar. Yaz mevsimi
ise genelde ılık geçiyor ve sıcaklık 20C-25C
arasında oluyor.
Konumu itibariyle aktif bir ulaşım ve ticaret merkezi olan Novosibirsk’in dokusu ne
Moskova’ya benziyor, ne de St. Petersburg’a.
Novosibirsk sanki geçmişte bir yerlerde asılı
kalmış gibi. Şehrin caddelerinde dolaşırken
karşınıza çıkan yapılar, ne kadar eskimiş olurlarsa olsunlar, hem Novosibirsk’in puslu görkemini ve mimarideki gözü pekliğini, hem de,
fonksiyonellik üzerine kurulu Sovyet yaşam
biçimini ve kütlesel sanat anlayışını yansıtıyor.
2 milyon nüfusuyla Sibirya’nın en büyük
şehri olan Novosibirsik şehri ülkenin en büyük
ve tarihi bale ve opera binası olan Sibirya Kolezyumuna sahiptir. Novosibirsk aynı zamanda
ülkemizin başkenti olan Ankara şehri ile kardeş şehirdir.

38

NOVOSİBİRSK’DE GEZİLECEK YERLER
Sibirya Kolezyumu : Bu şehire gelip görmeden gitmemenizi tavsiye ettiğimiz yerlerin
başında gelen ve ülkenin en büyük opera ve
bale gösterilerin yapıldığı Sibirya kolezyomudur. 40 000 м² alana kurulu olan bu Kolezyum günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır.
Bugrinskiy Köprüsü : Obi Nehri üzerine
bulunan ve Novosibirsk şehrinin mimarı ve
anıt sembolü olan bugrinskiy köprüsü şehrin
gözkamaştırıcı yapılarının başında gelir. Toplam uzunluğu 2.098 metre olan köprünün inşaatı 2014 yılında tamamlanmıştır.
Merkez Sibirya botanik parkı : Şehrin
en güzel yerlerinin başında gelen merkez Sibirya botanik parkı nadir ve tehlike altındaki türlerin büyük bir koleksiyonuna sahiptir.
Tropikal ve Subtropikal bitki çeşitliliğinin bir
arada olduğu bu parkta harika vakit geçirebilirsiniz. Botanik park Novosibirsk şehrinde
yürüyüş yapmak için harika bir yerdir!
(GEEBZE GEZETESİ 23 EYLÜL 2017)
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ALTAYLARDAN ANADOLU’YA DÖNERKEN
Tarihler 22 Eylül 2017… Altaylar ve
Sibirya’da son günümüz.
Prof. Dr. Orhan Gedikli’nin organize ettiği, Prof. Dr İbrahim Balcıoğlu ve Prof Dr.
Sefa Saygılı gibi isimlerin de yer aldığı heyetle
Türklerin kadim yurdu Altaylar’daki belgesel
çekimlerimizi tamamlayarak, Sibirya’nın başkenti Novosibirsk’e geliyoruz. Rusya’nın 3.
Önemli şehri olan bu kent Trans-Sibirya Demir
yolu üzerinde üniversiteleri ve Bilimler Akademisi ile biliniyor.
Altay Türkleri için kutsal olan Obi nehri
ve Obi gölü çevresindeki bu şehirde ilk durağımız tarihi Demir yolu köprüsü ve Demir yolu
müzesi.
Sibirya Demir yolu inşaatında çok sayıda Türk, esirler de çalıştırılmıştı. Demir yolu
müzesinde Kafkas ve Galiçya cephesinden Sibirya esir kamplarına esir Mehmetçikleri de taşıyan Trenler de bulunuyor. Demir yolu müzesini gezerken, esir Mehmetçikleri de hatırlayıp
ruhlarına Fatiha okuyoruz.
22 Eylül Cuma günü, Novosibirsk’de 1916
yılında yapılan tarihi camiyi ziyaret ediyoruz.
Gençler camiyi doldurmuş.. Genç bir imam vaaz
ediyor. Caminin Tataristanlı baş imamından bilgi
alıyoruz, bu şehirde üç cami daha var. Bu kent
47. Bilimsel araştırma enstitüsü ve 15 bin Araştırmacı ve bilim adamı ile bilimler akademisine ev
sahipliği yapıyor. Günde 150 trene hizmet veren
istasyonda, günlük 100 bin kişi taşınıyor.
Novosibirisk Milli tarih müzesinde Türk
boyları ile ilgili önemli bilgiler yer alıyor…
Dünyanın ikinci büyük bale binasına sahip, okur yazar oranı çok yüksek Sibirya’nın
başkenti Novosibirsk‘de yoğun trafiğe rağmen
bir çok yeri gezmeye devam ediyoruz. Akşam
saatlerinde uçakla 4 saate yakın uçak yolculuğu
ile önce Moskova’ya iniyoruz. Buradan yine 4
saate yakın uçuşla İstanbul’a geliyoruz. 7 gün
süren Altay dağlarındaki belgesel çekimlerimizde 2000 kilometresi kara yolunda olmak
üzere uçakla gidiş dönüşümde hesaplarsak on
bin kilometrelik yol kat ediyoruz. Türkiye’ye
dönerken kalbimiz ve gönlümüz Altay dağlarında yaşayan Türklerde kalıyor.

ALTAY DAĞLARINI BİLMEDEN
TÜRK TARİHİ ANLAŞILAMAZ
Sürekli, kullandığımız “Tarih, tarihin yazıldığı ve yaşandığı yerde araştırılsın” sözü
vardır. Bizde Devri Alem belgesel programı
olarak Kültür ve Medeniyet tarihimizin ihtişamlı kültür coğrafyamızı gezerek araştırıp
belgeselleştiriyoruz. Dağlar, nehirler, ovalar,
kültür coğrafyamızın temel taşları ve sınır
çizgileridir. Altay dağları, yerinde görüp araştırılmadan bu muhteşem coğrafya doya doya
yaşanılmadan ne yazılabilir, ne de Belgeselleştirilebilir.
Türk tarihi konusunda araştırma yapan
Tüm bilim adamı ve akademisyenler Büyük
Hun İmparatorluğu ve Göktürk Devletinin bu
coğrafya da kurulduğundan söz eder. 2013 yılının Ağustos ayında, Altay Dağları’nın bitiş
noktası Sayan dağları eteğinde ki Yenisey ırmağı üzerinde iki önemli Türk Cumhuriyeti,
Hakas ve Tuva bölgesinde araştırma yapmış
belgesel çekmiştik. Ötüken’in başlangıç noktası olan Tuva’nın başkenti Kızıl’dan yola
çıkmış, Ana-Say anlamına gelen Yenisey vadisindeki Bengü yazıtlarını araştırıp Hakas’ın
başkenti Abakan’dan, Sibirya’nın önemli şehirlerinden olan bir çok esir Mehmetçiğin şehit
olduğu Krasyonars kentinde Belgeseller çekmiştik. Toplu şehitliklerde Fatiha okumuştuk.

KADİM TÜRK YURTLARINA VEFA BORCU
Aradan 4 yıl geçtikten sonra şimdi de
Avrasya’nın kalbi kabul edilen, kadim Türk
boylarının dünyaya yayıldığı yer olarak bilinen
Altay Cumhuriyeti ve Altay dağlarında, Ergenekon destanının yazıldığı Ergenekon ovalarındayız. Buralar, Tanrı dağları, Ural Dağları,
Doğu Türkistan, Orhon kitabeleri, Yenisey
Bengü yazıtlarının bulunduğu yerlere çok yakın mesafede. Ancak, kasıtlı olarak aralarında
yol bağlantısı yok. Yol olmadığı için ulaşım
imkanı da yok. Deyim yerindeyse Rusya, Çin
ve Moğolistan kadim Türk coğrafyasını paramparça etmiş. Bu coğrafyayı gezip görünce,
bu gerçeği çok daha iyi anlıyorum.
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TÜRKLER MİSYONER TEHDİDİ ALTINDA
Bir başka acı gerçek daha var ki, bu Kadim Türk coğrafyasında yaşayan Altay, Hakas
ve Tuva Türkleri büyük bir kültür asimilasyonu ile karşı karşıya. Hristiyan ve Budist
misyonerler kendileriyle çok iyi anlaştığımız
bölgede yaşayan Türkleri, zorla Hristiyanlaştırıyorlar. Bu Hristiyanlaştırmayı da burada
ki devletler teşvik ediyor. Altay dağlarında
gelenek ve göreneklerini muhafaza edip, kültürlerini yaşayan soydaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Gezi boyunca Altay dağlarında
bizleri yalnız bırakmayan 30 yaşındaki Aduçi
adında ki rehberimiz Akcan diye adlandırılan
Gök Tanrı’ya inanıyor. İslam hakkında fazla
bilgiye sahip değil. Altay Türklerinin, Ruslarla evlilik yapmasından şikayetçi.

ALTAY, TUVA VE HAKAS
TÜRKLERİNDEN HABERİMİZ VAR MI ?
Türkiye kamuoyu Altay, Tuva ve Hakas
Türklerinden maalesef habersiz. Burada yaşayan Türklere karşı çok önemli görevlerimiz
olduğuna inanıyorum. Bu duygular içerisinde
Türkiye’ye dönüp, Yeşilköy hava limanına
indiğimizde Umre’den dönen çok kalabalık
bir Türk grupla karşılaştım. Bu grup, hava
limanının dışarısında yakınları tarafından
büyük alkışlar, gösterişli programlar ve sloganlarla karşılanıyordu. Acaba bu dönen Umreciler kaçıncı kez Umre’den dönüyorlardı?
Biz Müslümanlar olarak üst üste defalarca
Umre’ye giderken, bir mahalleye yan yana
bir çok cami yapıp, altına marketler ve ticarethaneler yaparken, atalarımızın geldiği kadim
Türk yurtları Altay Dağları, Yenisey ırmağı,
Tanrı Dağları, Tuva ve Hakas bölgesinde misyoner örgütler, Türk kardeşlerimizi Hristiyan
ve Budist yapmaya devam ediyor. Gerçekten
hem üzücü hem de düşündürücü. Kadim Türk
coğrafyasına karşı devlet ve millet olarak vefa
borcumuz ve büyük sorumluluğumuz var.
Unutmayalım ki sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden tarih hesap sorar.
(25 EYLÜL 2017 GEBZE GAZETESİ)
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SİBİRYA BÖLGESİ

A

ltaylarla ilgili geniş bilgiler verip,
gezimizi aktardıktan sonra birazda
Sibirya Bölgesi hakkında bilgiler
verelim istiyoruz…
Sibirya Rusya Federasyonu’nun, Ural
Dağlarından Pasifik Okyanusuna kadar uzanan
topraklarına verilen isim. Sibirya, Kazakistan
Cumhuriyeti ve Orta Asya’yı meydana getiren
diğer cumhuriyetleri de kapsar. Yaklaşık olarak
13 milyon kilometre karelik bir yüz ölçüme
sahiptir. Sibirya bölgesinde 30 milyon insan
yaşar. Kuzeyinde, Kuzey Buz Denizi, doğusunda Pasifik Okyanusu, güneyinde Kazakistan, Moğolistan ve Mançurya ve batısında Ural
Dağları bulunur.
Sibirya esas olarak üç bölgeye ayrılır; Batı
Sibirya, Doğu Sibirya ve Rusya Uzak Doğusu.

BATI SİBİRYA
Urallar ile Yenisey Nehri arasında yer alan
Batı Sibirya bölgesi, ilk yerleşim alanıdır. Nüfusun çoğunluğunun yaşadığı ve Sibirya arazisi içinde en gelişmiş olan kısımdır.

FİZİKİ YAPI: Yarı çorak Kazakistan bölgesinde Kutup Denizine doğru uzanan büyük
alçak yayla, Batı Sibirya’nın en tabii fiziki
özelliğidir. Bu yayla 2, 5 milyon km2 lik yüzölçümüyle dünyanın en büyük yaylalarından
biridir. Umumiyetle düz bir arazidir. Kıyıdan
1600 km kadar içeride bulunan Omsk şehri
deniz seviyesinden sadece 82 m kadar yüksektedir. Fakat bu düzlük güneydoğuda Altay
Dağları tarafından bozulur. Rusya Federasyonu sınırındaki bu dağların en yüksek noktası
Beluka Tepesi, yaklaşık 4620 m’dir.
İKLİM: Genel olarak kara iklimi hüküm
sürer. Kışları çok soğuk geçer. Yaz ve kış günleri arasındaki sıcaklık farklılığı oldukça yüksektir. Ortalama ocak ayı sıcaklığı Tomsk’da
-21°C kadardır. Tomsk şehrinde kar yaklaşık 6
ay toprakta kalır.

DOĞAL KAYNAKLAR: Batı Sibirya’nın
topoğrafik birliği toprak ve bitki örtüsü bakımından bozuktur. En kuzey tundra onun altında kozalaklı ağaçlardan meydana gelmiş
ormanlar bulunur. Bu ormanlara tayga denir ve
Batı Sibirya Yaylasının üçte ikisini teşkil eder.
Batı Sibirya’nın güneyi, Altay Dağlarına kadar
çeşitli türlerde steplerle örtülüdür. Altay Dağları Obi Nehrine ve onun kolu Irtysh’e kaynaklık
yapar. Bu iki nehir Kuznetsk Havzasını meydana getirirler. Bu bölge Rusya’nın kömür kaynağı ve Sibirya’nın endüstri açısından kalbidir.
Nüfus, sosyal ve siyasi hayat: Nüfusun
büyük bir bölümü ağaçlıklı step bölgelerinde
yaşar. Ruslar, Ukraynalılar, Finliler ve Türkler
nüfusu meydana getiren etnik gruplardır. Türkler, Altay Dağları bölgesinde yaşayıp, avcılık
ve çobancılıkla geçinirler.
İdari olarak bir memlekete (Krai) ve 5 bölgeye (Oblast) ayrılmıştır. Bu altı idari merkez
şunlardır: Tyumen, Omsk, Novosibirsk, Tomsk
ve Kemerova bölgeleriyle Altay Karai.

EKONOMİ: Batı Sibirya ekonomisi, tarım ve endüstriye dayanır. Kuznetsk Havzası
kömür, demir filizi, petrol, tabii gaz ve kereste açısından zengindir. Dolayısıyla demir
ve çelik endüstrisi gelişmiştir. Yılda yaklaşık
100.000.000 ton kömür çıkarılır.
Tarım ürünleri arasında buğday başta gelir. Bundan başka yulaf, patates, şekerkamışı
ve ayçiçeği yetiştirilir. Altay bölgesi, sığır ve
koyun yetiştiriciliği bakımından çok önemlidir.
Süt endüstrisi buralarda gelişmiş durumdadır.
Bölgenin demiryolları güneyde yer alır.
Trans Sibirya demiryolu ana hattır. Bunun güneyinde Güney Sibirya demiryolu ve bu ikisi
arasında, Orta Sibirya demiryolu bulunur. Ob
ve Irtysh nehirlerinin buzlu sularının eridiği 6
aylık dönemde su ulaşımına müsaittir.
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DOĞU SİBİRYA
FİZİKİ YAPI: Doğu Sibirya, batıdan
doğuya 3000 km ve kuzeyden güneye 2500
km uzunluğundadır. Arazinin % 75’i dağlık
ve yüksek yaylalıktır. Yüzölçümü 4.125.000
km2dir.
İKLİM: Doğu Sibirya iklimi daha sert ve
kuraktır. Sıcaklık çoğu zaman ortalama -40°C
kadardır. Yılda 180 günü aşan dondurucu bir
hava mevcuttur.
TABİİ KAYNAKLAR: Doğu Sibirya’nın bir kısmı donmuş topraklarla, büyük bir
bölümü tundralar ve taygalarla kaplıdır. Kereste hacmi yüksek bir bölgedir. Sibirya’nın en büyük su yollarından biri olan Yenisey Irmağının
havzası, Doğu Sibirya içindedir. Su ulaşımına
imkan verir. Aynı zamanda ülkenin su gücünün
% 40’a yakın bir bölümü burada olduğundan
hidroelektrik güç potansiyeli yüksektir. Mineral kaynakları bakımından çok zengindir. Batı
Sibirya’nın iki misli kömür çıkarılır. Demir, altın, mika, kurşun, çinko, bakır, grafit, alüminyum ve elmas diğer önemli madenleridir.

Nüfus, sosyal ve siyasi hayat: Nüfusu en
az olan bölgedir. Nüfusun çoğunluğu yine tarım ve endüstriyle uğraşır. Trans-Sibirya demiryolu boyunca Ruslar yerleşmiştir. Ukraynalılar, Buryatlar (Moğol ırkından) ve Türkler
diğer etnik gruplardır. Az sayıda Finliler de
mevcuttur.
Siyasi olarak, Doğu Sibirya 6 büyük bölgeye ayrılır: Bunlar KrasnoyarskKrai (memleketi), Tuva Otonom Cumhuriyeti, IrkutskOblast (bölgesi), Buryat Otonom Cumhuriyeti,
ChitaOblast (bölgesi) ve Evenki Milli Sahası
(Okrug).
EKONOMİ: Ekonomi büyük ölçüde endüstriye ve hidroelektrik santrallara bağlıdır.
Irkutsk, Bratsk ve Krasnoyarsk santrallarından
elde edilen gelirler endüstri alanına kaydırılır.
Doğu Sibirya, Rusya’nın en önemli alüminyum üretici bölgesidir. Altın, nikel, kalay, tungsten, lityum ve berilyum endüstride kullanılan
diğer madenlerdir.
( KAYNAK: www.turkcebilgi.com)
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SİBİRYA’DA TÜRK - İSLAM MEDENİYETİ
KÜÇÜM HAN

M

oskova’ya uzaklığı dolayısıyla Küçüm’ün üzerine gidemedi. Böylece
Küçüm Han Sibirya’da yeniden hâkimiyetini
sağlamış oldu. Bu husus hanlığa verilen Küçüm Sibiryası, Sibirya Yurtası, İrtiş Hükümdarlığı, Sibirya Hanlığı gibi Rus isimlerinden
de anlaşılmaktadır. Küçüm Han’ın ülkesinin
temelini Kazak halkının oluşmasında önemli
rol oynayan Kıpçak, Argın, Jalayır (Celâyir),
Kerey, Nayman, Tabın, Kanglı, Karluk ve diğer kabileler teşkil ediyordu. Böylece onun
ülkesinin, çok eskiden beri Kazak halkının ataları olan ve Türkçe konuşan Kıpçak kabileleri
tarafından iskân edildiği anlaşılmaktadır. Ruslar Türkçe konuşan bu kabilelere Tatar adını
vermişlerdi.
Küçüm’ün hanlığı, başşehri bugünkü
Tobolsk yakınlarındaki İsker şehri olan Batı
Sibirya ve Kuzey Kazakistan topraklarını içine alıyordu. Küçüm ülkesini bir yandan imar
ederken bir yandan da burada yaşayan, çoğunluğunu Türkler’in teşkil ettiği çeşitli halkların
dinî inancı olan Şamanizm ve Mecûsîlik yerine
İslâmiyet’in yayılmasına çalıştı. Bu konuda babası aracılığı ile kardeşi Ahmed Giray’ın ya da
zamanın Buhara Hanı Abdullah’ın kendisine
yardımcı olduğu rivayet edilir. Küçüm Han bu
hususta Kazan’dan pek çok din âlimi getirtti.
Aynı zamanda komşuları ile ticarî ilişkilerini
geliştirdi.

Altay Türkleri

Ancak Küçüm Han’ın bu yükselişi,
Rus idaresinin sıkı tedbirlerinden kaçan Rus
Kazakları’nın reisi Yermak’ın saldırıları ile
sona erdi. Temmuz 1581’de Babahasan köyü
yakınında cereyan eden ve beş gün süren çarpışmada Küçüm’ün kuvvetleri tüfekle donatılmış olan Ruslar’a karşı koyamadı. Ardından
Yermak hanlıkta çeşitli işgallere girişti. İlk
olarak Karaça Kül gölünün yakınındaki Karaça şehrini aldı. 14 Eylül 1581’de küçük bir
şehir olan Atık’ı istilâ etti. Bunun üzerine Tobol deltasından 2 km. yukarıda, İrtiş nehrinin
doğu kıyısındaki Çuaş burnunda iki taraf arasında çatışma meydana geldi. İlk çarpışmada
taraflar birbirine üstünlük sağlayamadılarsa da
23 Ekim’de Çuaş Burnu’nda yapılan ikinci savaşta Küçüm’ün kuvvetleri bozguna uğradı ve
dağıldı. Küçüm Han 25 Ekim gecesi ailesiyle
birlikte İsker’den ayrıldı. Yermak ertesi gün İsker şehrine girdi.
Yermak, 22 Aralık 1581’de Moskova’ya
bir heyet göndererek Çardan Sibirya’yı yönetecek bir kişinin gönderilmesini istedi. Bu
isteğiyle Sibirya’yı Rusya’ya bağlamayı düşünüyordu. Böylece Moskova’ya kendini affettirmeyi de planlamıştı. Nitekim Çar İvan,
Yermak’a 10 Mayıs 1583’te vali düzeyinde
yönetici ve silâhlı güç gönderdi. İsker’den geri
çekilmiş olan Küçüm Han ise Sibir’de yeniden
hâkimiyet kurmak için çalıştı. Ağustos 1584’te
Yermak ve adamlarını bir baskın sonunda öldürerek bu hedefine yaklaştı.
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Gelişmelerden korkan Rus valisi de
İsker’den çekildi. Bunun üzerine Küçüm Han
eski rakibi olan Sayedek ile mücadeleye başladı.

çölüne asker göndererek Küçüm’e tâbi o bölgedeki toprakları da işgal ettiler. Fakat Küçüm
Han ele geçmedikçe bölgedeki hâkimiyetlerini
perçinleyemeyeceklerini düşünüyorlardı.

Sibirya’da olup bitenlerden haberi olmayan Rus Çarı Fedor 1585’te buraya yeni bir
vali gönderdi. Ancak yeni vali de Sibirya’ya
hükmedemeyeceğini anlayınca selefi gibi
Rusya’ya geri döndü. Çarlık ondan aldığı bilgi
üzerine 1586 yılının başlarında Sibirya’ya sefer
düzenledi. Rus askerleri, 29 Temmuz 1586’da
Tara’ya yakın bir yerde eskiden Tatarlar’ın
Çinki adını verdikleri şehrin yakınına yerleşti. Ruslar bölgede kalıcı olmak için Tümen ve
Tobolsk şehirlerini kurdular. Ruslar’ın bölgeye
yerleşmesini kolaylaştıran olay ise Küçüm Han
ile Sayedek’in çatışması idi.

4 Ağustos 1598’de Tara’dan başlayan
askerî bir harekâtla Küçüm bugünkü Novasibirsk yakınlarında kuşatıldı. 20 Ağustos’ta
Çar birliklerine karşı giriştiği bu son savaşta
da mağlûp olan Küçüm, oğlu Gali ve birkaç
taraftarıyla kaçmayı başardı. Ancak kendisine
bağlı olanların birçoğu öldü, geri kalanları esir
alındı. Ölenler arasında Kanay adındaki oğlu
ile iki torunu da vardı. Küçüm’ün aile fertleri dışındaki esirlerin bir kısmı kurşuna dizildi,
kalanları da asıldı. Esir alınan Küçüm Han’ın
ailesi Moskova’ya gönderildi.

Ruslar 8 Temmuz 1591’de Küçüm Han’ın
üzerine yürüdüler. 1 Ağustos’ta başlayan ve
çok kısa süren çatışma sonunda Küçüm’ün askerlerinin birçoğu öldü, bir kısmı da esir alındı.
Esirler arasında Küçüm’ün Ebülhayr adındaki
bir oğlu ile iki hanımı da vardı. Öte yandan
Ruslar 1592’de Pilim, Berezov ve Surgut gibi
yeni şehirlerin inşasına başladılar. Bu durum,
bölgede Küçüm’e karşı Ruslar’ın stratejik konumlarını güçlendirmesi anlamına geliyordu.
Ancak Küçüm Han başşehrini kaybetmiş olsa
da kendini yenilmiş olarak görmüyordu. Fırsat
buldukça Ruslar’a saldırı düzenliyor, onları
korkutuyordu. Nitekim Ruslar Sibirya’da güvenliği sağlamak için büyük işgal faaliyetine
giriştiler. İlk olarak İrtiş’in yukarısında, yani
Küçüm’e daha yakın bir yerde Tara şehrini
kurdular. Ardından 17 Mart 1595’te Baraba

Bu çarpışmadan sonra kaynaklarda Küçüm Han’la ilgili herhangi bir bilgi yer almaz.
Kesin bir tarih verilmese de sınırlı bilgiler,
Küçüm’ünNogaylar’ın yanına gittiği ve kısa
bir zaman sonra da Nogaylar tarafından öldürüldüğü yönündedir. Ebülgazi Bahadır Han,
onun kırk yıl padişahlık yapıp Rus istilâsının
ardından Mangıt halkının yanına kaçtığını ve
orada öldüğünü yazar. 990 (1582) yılında eserini kaleme alan defterdar Seyfi Çelebi, Küçüm
Han’dan bahsederken Kazak taifesinden Tura
vilâyetinin padişahı olduğunu, Cengiz Han
neslinden geldiğini, müslüman olup Hanefî
mezhebine mensup bulunduğunu belirtir
(L’ouvrage de Seyfī Çelebī, s. 89). Bu durum,
Küçüm Han’ın faaliyetlerinden Osmanlı sarayının da haberdar olduğunu göstermektedir.
KAYNAK: TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ cilt: 26; sayfa:
533 Orhan Doğan)
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rtiş boyu, I. yüzyıldan beri çeşitli TürkKıpçak boylarının yaşadıkları bir saha idi. Sibir’in
doğu kısmında hakimiyet
süren İnal adlı bir Kırgız
hanı, Çingiz’e tabi olduktan sonra, burası Moğol
İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldi, sonraları
ise Coçi (Cuci) Ulusu’na ve
dolayısıyla Altın-Ordu’ya
bağlandı.
Altın-Ordu’nun parçalanmasından sonra kurulan (batı) Sibir (Sibirya)
Hanlığı’nın bilinen ilk hükümdarı, Mamık
oğlu Taybuğa’dır. Çingiz ona, İrtiş, Tobul, İşim
ve Tura ırmakları boyunu verdi; bu hanlığın
merkezi, bugünkü Tümen şehri (veya ona yakın bir yer) olsa gerektir; o zamanki adı “Çinki” (veya Çimki)-Tura idi. Sonraları buraya
sadece “Tura” denmiştir.
Taybuga’dan sonra oğlu Hoca Han sonra
da onun oğlu Mar Han tahta çıkmıştır. Kazan
Hanlığı’na bağlı küçük bir beyliğin başında
bulunan Opak’ın kız kardeşi ile evlenen Mar
Han, aralarında çıkan mücadelede ölünce,
Mar’ın oğulları Opak’ın sarayına alınmış ve
Sibirya Hanlığı bunun idaresine geçmiştir. Mar
Han’ın torunları Muhammed ile Angış kaçarak
dedelerinin memleketini ellerine geçirmişlerdir. Muhammed Han, eski merkezi bırakarak,
daha emin bir yer olan, İrtiş nehri üzerindeki
(bugünkü Tobolski’nin 17 km. yukarısında)
“İsker” (İskir veya Kışlak) şehrini başkent yapmıştır. Bu ailelerin sonuncusu olan Yadigar’ın
saltanatı, Kazan Hanlığı’nın Ruslar tarafından
istilası zamanına rastlar.
Batı’daki en kuvvetli kale olan Kazan’ın
düşmesinin (1552), Sibirya’ya büyük tesiri olmuştur. Bu durum karşısında Yadigar Han, bir

taraftan, yaklaşan Rus tehlikesini hafifletmek,
diğer taraftan, güneydeki Türk Kazak-Kırgız
bozkırlarından gelen hücumlara karşı koyabilmek maksadıyla 1555’te Moskova’ya elçiler
göndererek Rus Çarı İvan’ı başarısından dolayı
tebrik etmiş ve kendisinin de onun tabiiyetine
girmek istediğini bildirmiştir. Bunun üzerine Moskova elçisi İsker’e gelmiş ve 1556’da
Moskova’ya dönüşünde Yadigar’ın bir elçisi
ona refakat etmiş ve 1557’de karşılıklı elçiler
gidip gelmiştir. Bu sıralarda Yadigar, Sibir’de
hakimiyet sürebilmek için, bazı bozkır hanlariyle mücadeleye tutuşmuştu. Yadigar’ın en
büyük rakibi Çingiz sülalesinden Şiban neslinden olduğu rivayet edilen Küçüm Han idi.
1556’dan az sonra, Küçüm ile Yadigar
arasında mücadele başladı ve 1563’te, İrtiş
nehri üzerindeki “İsker” şehri ve Batı Sibir
Hanlığı’nın idaresi Küçüm’ün eline geçti.
Küçüm Han, İrtiş boyundaki Türk (Tatar)
kavimleri, Şaman dininde olup eski adetlerine
bağlı idiler. Küçüm Han, Buhara Hanı Abdullah Han’a müracaat ederek, İsker şehrine, İslamiyeti öğretecek hocalar gönderilmesini rica
etti; bunun üzerine Buhara tarafından bazı din
alimleri ve şeyhler geldi ve İslamiyet’in yayılmasına yardım ettiler.
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Türk uruğlarının bir kısmı, hele İrtiş ve
Obi nehirleri ile Altay dağlarına yakın sahadakiler yine de şamanlıkta kalmışlardır. Küçüm
Han’ın gayreti sayesinde İsker şehri ve civarı
ahalisi oldukça yüksek bir medeniyet seviyesine çıkabildiler. Fakat, hanın bu hayırlı faaliyeti
Rus hücumu ile sekteye uğradı ve han, medeniyeti yaymak yerine, memleketini Ruslar’a
kaptırmamak için savaşmak zorunda kaldı.
Novgorod’dan gelen Ruslar’ın kıymetli
kürkler arayarak, 1032’de Urallar’a kadar vardıkları, fakat “Yugralar”ın hücumuna maruz
kalarak çekildikleri biliniyor. Bundan sonra
uzun zaman Novgorodlular’ın “Yugra”ya karşı
hareketlerinden bahsedilmiyor.
Fakat tabii bu yıllar içinde Ruslar bu bölgedeki hedeflerinden tamamen vazgeçmiş değillerdi nitekim Toktamış Han’ın 1391’de Betkuk adlı bir Tatar başbuğunu gönderip Vyatka
şehrindeki Ruslar’a hücum ettirmesi, Tuktamış
Han’ın Kama boyunu Rus tehlikesinden korumak istediğini göstermektedir. Fakat AltınOrdu’nun yıkılması üzerine, Ruslar’ınUrallar’a
doğru yayılmalarını durduracak bir kuvvet
kalmadı; Kazan Hanlığı ise bunu yapacak durumda değildi. Novgorodlular’ı Ural bölgesine
çeken unsur, kıymetli kürklerdi.
Novgorod’un nüfuzu azalınca onun “kolonileri” de Moskova’nın eline geçti. Bundan
sonra Moskova hükümeti Yuğra arazisine asker göndermeğe başladı. 1465’de Moskova
kuvvetleri Yuğra’ya sevk edildiler. Nitekim
Ruslar 1483’de Urallar’ı aşarak Vogul arazisine girdiler. Knez Kurbskiy’nin kumandasında
yapılan bu hareket Ruslar’ın Urallar’ın ötesine
yaptıkları ilk büyük seferdi.
Ruslar, Vogullar’ı Pilim ırmağı civarında
yenerek, oradan Tavda ırmağı boyunca İrtiş’e
indiler ve Obu nehrine vardılar. 1499’da yeniden bir sefer açıldı, fakat mesafenin uzaklığı ve
sahanın ormanlık ve soğuk olması yüzünden,
burada daimi bir Rus hakimiyeti kurulamadı.
Yuğra’da ve Sibir’de Rus hakimiyetinin yerleşmesinde Stroganovlar adlı bir tüccar-kolonizatör ailenin faaliyeti çok mühim rol oynamıştır.
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Stroganovlar ailesinin kökeni, katiyetle tespit edilemiyorsa da, atalarından birinin
Altın-Ordu mirzalarından Rus hizmetine giren ve ortodoksluğa geçen bir Tatar olması
kuvvetle muhtemeldir. Bu kişinin çocuğu ve
torunları Novgorod şehrinde yerleşmişlerdir. Az sonra bu aile büyük bir servet sahibi olmuş, Novgorod’un kuzey Rusya’daki
“koloniler”inde büyük bir ticaret faaliyeti göstermeğe başlamıştır.
1445’de Moskova Rus savaş sanatçısı VasiliyVasilyeviç, Kazan Hanı Uluğ Muhammed
tarafından esir edildiğinde, hana ödenecek kurtuluş parasının Stroganovlar tarafından verilmiş olması, Stragonovlar’ın bu sıralarda çok
zengin olduklarını gösterdiği gibi, bu ailenin
Moskova knez ailesi ile sıkı münasebetini açığa vurmaktadır. Zaman içinde bu ailenin nüfuzu giderek artmış ve sonuçta Stroganovlar ailesinden iki birader Kama nehrinin baş kısmı ve
Çusovaya nehri boyunca Ural dağlarına kadar
elde etmiştir; inşa ettirdikleri müstahkem noktalar, Rus hakimiyeti için birer dayanak yeri
oldu.

KAYNAK:
ÇEŞİTLİ ANSİKLOPEDİLER, VE İNTERNET SAYFALARI
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Altay Kray’ın başkenti

BARNAUL
Prof. Dr. Orhan Gedikli’nin kaleminden
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sya’nın Güney Sibirya Bozkırlarında yaşayan kavimlerin başında Türkler gelir. Bu durum tarih
boyunca böyle olmuştur, gelecekte de böyle
olacaktır. Güney Sibirya’nın doğu bölgesinde
yaşayan Türk boylarını görmek için Ejder Tur
ile 29 Ağustos 2013 tarihinde Hakasya, Tuva
ve Krasnoyarks’ı içine alan bir haftalık bir gezi
yapmıştık. Bu gezimiz çok yararlı olmuş ve Yenisey Nehri boyunca sıralanmış Türk bölgelerini gezmiş, özellikle 1. Dünya Harbi esnasında orta Sibirya’ya yanı Krasnoyarks şehrindeki
esir kamplarına götürülen ve oralarda şehit
düşen Mehmetçiklerin yattığı Türk Şehitliğini
ziyaret etmiştik. Bu gezimizde zaman yetersizliği nedeniyle Güneybatı Sibirya Bölgesindeki
Türk Cumhuriyetlerini görememiştik. Nihayet
şimdiki gezimizi Güneybatı Sibirya’ya yanı
Altay Dağlarının eteklerine doğru planlayarak
oradaki Türk’leri görmek istedik.
Bu bölgede ilk göreceğimiz ülke Altay

Kray Özerk Türk Cumhuriyeti olacak. Bu vesileyle ilk aşamada Altay Kray’ın tarihi hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Altay Kray ve
Altay Özerk Cumhuriyetlerinin ilk yerleşenleri
Türk halklarıdır. Bu topraklar Büyük Hun İmparatorluğunun kurulduğu ana topraklardır.
Özellikle M.Ö.VII. y.y. ile M. S. VI. yüzyılın
ikinci yarısında kurulan Gök -Türk Devletine
kadar Doğu İran, Toharistan, Batı Türkistan
ve Kuzey Hindistan coğrafyalarını içine alan
Avrasya Bozkırları muhtelif atlı- okçu savaşçı
kavimler tarafından hakimiyet altına alınmışlardır. Bu kavimlerin en meşhurları sırası ile
Sakalar, Hunlar ve Eftalit’lerdir (Ak Hunlar).
Bilim adamlarının çoğunluğu bu savaşçı kavimlerin Altay kökenli oldukları konusunda
hemfikirdirler. Bu kavimlerin kültürel ve diğer
özellikleri bugün Orta Asya (Türkistan ) ve
Güney Sibirya Türk Boyları ile örtüşmektedir.
￼
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Nihayet Altay’a Yolculuğumuz Başlıyor
yapım binalar. Valizleri aldıktan sonra hızlı bir
şekilde havalimanından çıkıyor ve bizi bekleyen rehberimizle buluşuyoruz. Hızlı hareket
etmemizin nedeni Barnaul’da bir gün kalacak
olmamız. Bir gün sonra buradan sabahın erken
saatlerde Altay Özerk Cumhuriyetine doğru
yola çıkacağız. Bu nedenle bir günümüzü tam
dolu geçirerek görebileceğimiz kadar çok şey
görmeye gayret edeceğiz. Havalimanından şehir merkezine doğru yola çıkıyoruz.

16 Eylül 2017 tarihinde akşam saat 18.45
sularında Atatürk havalimanında işlemlerimizi
yaptırdıktan sonra ekibimiz ve Ejder Tur’un
rehberi ile birlikte Moskova’ya doğru havalandık. Yaklaşık 3.5 saat sonra Moskova’ya
iniyoruz. Gümrükten geçtikten sonra hızlı bir
şekilde iç hatlara varıyor ve orada Barnaul’a
gidecek uçağı beklemeye başlıyoruz. Bir süre
bekledikten sonra uçağa biniyor ve Barnaul’a
doğru yola çıkıyoruz. Nihayet 4.5 - 5 saatlik bir
yolculuktan sonra Barnaul görünmeye başlıyor.
Ucu bucağı görünmeyen yemyeşil bir ovaya
kurulmuş Barnaul’un uçaktan seyrine doyum
olmuyor. Kıvrıla kıvrıla akan Obi Nehri şehre
ayrı bir güzellik katıyor. Uçağımız Obi Nehri
üzerinden süzülerek havalimanına iniyor.
Barnaul havalimanı küçük bir havalimanı
ve öyle çok modern de değil. Daha önce gittiğimiz Hakasya’nın başkenti Abakan havalimanına benziyor. Çok modern olmayan eski

Başkent Barnaul
Altay Kray Özerk Cumhuriyet’in başkenti Barnaul’a doğru yol alıyoruz. Havaalanı ile
şehir merkezi arasında 20 dakikalık bir mesafe
var. Yol boyunca rehberimiz Barnaul hakkında
bize kısa bilgiler veriyor. Şehirde 650 000 kişinin yaşadığını, deniz seviyesinden 3000 metre
yükseklikte 1730 yılında Obi nehri deltasında
kurulduğunu, sakin bir şehir olduğunu, alt yapı
açısından bir sorun olmadığını, genel anlamı
ile güzel ve modern bir şehir olduğunu, caddelerin oldukça geniş olduğunu ve İstanbul gibi
trafik sorunu olmadığını söylüyor. Kendisine
burası çok kalabalık değil, İstanbul’un nüfusu
neredeyse 15 milyon dediğimizde biraz şaşırıyor ve Moskova gibi demek diyor. Şehirde 4
devlet üniversitesi bulunuyor. Devlet Üniversitesi, Teknik Üniversite, Tıp Üniversitesi ve
Pedagoji Üniversitesi.

50

Başkent Barnaul’da otele yerleşmeden
önce bir kafede sabah kahvaltısı yapıyor ve
biraz dinleniyoruz. Bu arada rehberlerimiz
ile Barnaul programını gözden geçiriyoruz ve
hızlı bir tur organize ediyoruz. Bu arada ekip
arkadaşlarımız da kendi aralarında sohbet ediyor ve hal - hatır soruyorlar. Güzel bir sabah
kahvaltısını bir hatıra fotoğrafı ile süsleyerek
kafeden ayrılıyoruz.
Otelimize yerleştikten kısa bir süre sonra
yürüyerek şehir içi turuna çıkıyoruz. Öncelikle
şehri ve insanları görerek tanımaya çalışıyoruz.
Bu arada biraz para bozduruyoruz. Çünkü burada Rus Rublesi geçerli. Diğer para birimleri
ile işlem yapmak biraz zor oluyor. Tüm Rusya
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Özerk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi burada
da bankalarda işlemler biraz yavaş ilerliyor.
Serbest döviz büroları da pek yok. Para bozdurduktan sonra gezimize devam ediyoruz.
Barnaul’un ana caddesi olan Lenin Caddesinde
ilerliyoruz. Caddenin ortasından sarı – kırmızıya boyanmış tramvay geçiyor. Tramvayların
çok eski olması dışında bir rahatsız edici durum yok. Bizdeki m 30-40 yıl önceki tramvaylar. Bir anlama müzeye girmesi gereken
tramvaylar hala çalışıyor. Bir anlama nostalji
oluyor bizim için. Bu arada yol kenarında ürettikleri tarım ürünlerini şehrin ana caddesinin
kenarında satan Altay Türk’ü kadınlardan Sibirya elması alıp tadına bakıyoruz.
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Aslında satıcı teyzeden mısır almak istedi canımız. Ancak yapamadık. Çünkü onu pişirecek imkânımız yoktu. Adeta mısırlarında
gözümüz kaldı dersem yalan olmaz. Maalesef
ülkemizde o eski yerli organik mısır bulmamız
mümkün olmuyor. Çünkü sömürgeci İsrail’in
tohumları ile üretilen mısır ya da diğer tarım
ürünlerinin hiçbir tadı olmadığı gibi sağlığımız
için de oldukça zararlılar. Bunları alıp ta bizim
güzelim organik mısır veya diğer tarım ürünlerimizin canına ot tıkayan yöneticilerden hem
halkımız ve hem de yüce Allah bunun hesabını
sorar inşallah diyerek bu faslı burada bırakarak
gezimize devam edelim.
Ana caddelerde gezimizi sürdürüyoruz.
Baştan Rus rehberimizin anlattığı gibi caddelerin gerçekten çok geniş olduğunu görünce hayret ediyoruz. Aslında eski Sovyet döneminden
kalan bu caddeler tüm Rusya’da hemen hemen aynı planlanmış. Caddeler kadar yayalar
için düzenlenen kaldırımlarda oldukça geniş.
Kaldırımlar ile caddeler arasında yeşil alanlar ve ağaçlandırmalar, kenarlardaki binaların
önündeki oldukça güzel süslenmiş ağaçlarında olduğu bahçeler, kaldırımların kenarında
meyvelerin satıldığı küçük büfeler, parkları
ile Barnaul gerçekten çok hoşumuza gidiyor.
İstanbul’dan sonra insanın canı bir gün de
olsa gün boyunca kalabalıkların olmadığı bu
caddelerde gezmek, dolaşmak, Altay Türk’ü
kardeşlerimizle sohbet etmek, onlarla birlikte
yaşayan Rusların duygularını almak istiyor.
Ancak çok fazla vakit olmadığı için gezinin bu
faslını hızlı bitirip milli müzeye gitmek üzere
arabamıza biniyoruz.

Artık Milli Müzedeyiz
Gezimizin en önemli ayaklarından biri
olan mili müze ziyaretini yapıyoruz. Bana göre
bir ülkenin tarihi sürecine hâkim olmak için
gezinin başlangıcında öncelikle milli müzeleri
görmek gerekir. Oradan alınan bilgiler ve görünen nesnelerin yardımı ile gezi devam ederse
ülkeye daha etraflıca vakıf olunabilir. Biz de
böyle yapıyoruz. Gittiğimiz her ülkede öncelikle milli müzeleri geziyoruz. Altay Kray’ da
da milli müzenin önündeyiz. Müze 2 katlı tarihi bir küçük bir bina olmasına rağmen güzel bir
mimariye sahip. Önünde ise taştan bir hayvan
figürü mevcut. Bu durum bize ülkenin dağlık
yapısı ve hayvan çeşitliliğini ifade ediyor.
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Müze cüzi bir ücretle geziliyor. Her
yerde olduğu gibi burada da eğer fotoğraf
çekecekseniz ilave 50 ruble ilave para ödüyorsunuz. Müzede Altay Türklerinin geçmişi
ile ilgili her şey zaman ayarlı olarak düzenlenmiş. Girişte kaya yazıtlarından balballara,
Altay Kray Türklerinin Obi nehri kenarında
ilk kurdukları ahşap şehirden bakır fabrikasına, ahşap mutfak malzemelerinden giysilere,
Altay Türk Çadır yaşamından Şamanist ritüellere, bölgedeki coğrafyada yaşayan Geyiklerden Bozkurt’a kadar her şeyi görmek
mümkün. Müzede her alan değerlendirilmiş
ve küçük alana çok şey sığdırılmış. Özellikle
hanımların giysilerini incelediğimizde, bir yıl
önce Çuvaşistan Özerk Türk Cumhuriyetinde, diğer Türk Cumhuriyetleri ve Anadolu’da
gördüğümüz giysilerle aynı olduğuna şahit
oluyoruz. Bu da bize Türk Milletinin ne kadar bir coğrafyaya yayıldığını ve yaşadığını
gösteriyor. Ayrıca müzenin arka bahçesinde
balballar, taş yazıtlar ve bölgede kullanılan ilk
trenlerle ilgili örnekler sergileniyor. Onları da
gördükten sonra müzeden ayrılıyoruz.

Artık seyir tepesinden Barnaul’u seyretme zamanı

Müzeyi gördükten sonra rehberimiz bize
başkent Barnaul’u ve Obi Nehrini en güzel
seyredebileceğimiz yere, yani seyir tepesine
götürüyor. Tepenin altında arabadan iniyor ve
merdivenleri çıkmaya başlıyoruz. Ancak tepe
dediysem öyle aklınızda çok yüksek bir yer
diye düşünmeyin. Nehir seviyesinden30-40
metre yükseklikte bir yer burası. Böyle olması
da doğal çünkü Barnaul Obi Nehri deltasındaki
bir ovaya kurulmuş. Merdivenleri yarıya kadar

çıktıktan sonra oldukça yoğun bir sivrisinek
baskınına uğruyoruz. Rehberimiz bazen bu tepenin böyle sinekli olduğunu söylüyor. Bu da
ne yazık ki bize rastlıyor. Sinekli olsa da tam
tepeye kadar çıkıyor ve oradan hem Branaul’u
ve hem de Asya’nın ikinci büyük nehri nazlı
nazlı akan Obi’yi seyrediyoruz. Hemen yolun
kenarında Barnaul’un en eski katedrallerinden
biri olan Znamenski Katedrali (Pembe renkli
bina) görülüyor.
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Barnaul Özbek Türkleri tarafından yaptırılan camideyiz
İkindi namazı için şehir merkezindeki en
büyük camiye gidiyoruz. Altay Kray’da fazla
Müslüman yok. Olanlar da diğer Türk boylarından. Buradaki cami de Özbek Türkleri ve
diğer Türk boyları tarafından buraya çalışmak
için gelenler tarafından yaptırılmış. Çok güzel
bir cami olmuş. Caminin hemen yanı başında
helal et satan bir de kasap bulunuyor. Kasapta
bulunanlardan bir Özbek Türk’ü kardeşimizle
biraz sohbet ettik ve küçük balasını sevdik.
Oradaki Müslümanların durumu hakkında bilgi aldık. Bizi görmekten büyük bir mutluluk
duydular. Yemek ikram etmek istediler ancak
vaktimizin azlığından kabul edemedik. İkindi
namazını orada kıldıktan sonra Türk kardeşlerimize veda ederek camiden ayrıldık.
Camiden sonra Barnaul’da son durağımız
eski şehir bölgesi ve buradaki ahşap evleri görmek oluyor. Bu bölge Barnaul’un ilk kuruldu-

ğu bölgedir. Barnaul 1730’da Demidov ailesi
tarafından kurulmuş bir şehirdir. Zengin bakır
madenleri bulunması nedeniyle yerleşilen şehirde bir de gümüş madeni bulununca tam bir
cazibe merkezine dönüşmüş. Özellikle Türkistan-Sibirya demiryolunun inşası sonrasında
şehir ticaret ve kültür merkezi haline gelmiş.
Bölgede eskiden evlerin hepsi ahşapmış ve
1917’de meydana gelen büyük yangında neredeyse tüm şehir yanmış. Yangından kurtulan
bina sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor maalesef. İşte yangından kurtulan o ev örneklerden
bazılarını çekiyoruz.
Eski şehir bölgesinin ana caddesinin ortasından Transsibirya Treni geçiyor. Tam bu sırada bir yağmur bastırıyor. Bu nedenle eski şehir
bölgesinde maalesef çok fazla kalamıyoruz ve
gezimizi yarıda keserek otele dönüyoruz.
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Akşam yemeğini otelimizde alıyoruz. Yemekten sonra günün değerlendirmesini de içine alan bir çay sohbeti yapıyoruz ve erkenden
yatıyoruz. Çünkü bir gün sonra uzun bir yolculuğumuz olacak. Katun ırmağı boyunca ilerleyecek ve Altay Özerk Cumhuriyetine geçeceğiz. Ortalama 350 - 400 km. yol yapacağız.
Karayolu ile seyahatin zorlukları vardır ancak
bir ülkeyi tanımak için de kara yolculuğu yapmak gerekir. Bu nedenle biz gezilerimizde karayolu yolculukları mutlaka yaparız.
Sabah erken kalkıyor ve güzel bir kahvaltıdan sonra otelden ayrılıyoruz. Otelimiz
küçük olmasına karşın oldukça lüks ve rahat
bir oteldi. Barnaul şehir merkezinde kısa bir
tur attıktan sonra Obi nehrini geçerek Gorno
Altay’a gitmek üzere Barnaul’dan ayrılıyoruz.
Obi Nehrini geçtikten sonra arabadan inerek
nehir üzerindeki köprüye ortaya kadar geliyor
ve rehberimiz ve Dr. Sefa Saygılı ile beraber
bir yandan Barnaul’a elveda derken diğer yandan da Barnaul’un simgesi olan seyir tepesi ve
Obi nehrini çekiyoruz. Akabinde yolcu yolunda gerek diyerek yola koyuluyor.
Artık yolculuğumuz Altay Karay’ın kırsal
kesiminde devam ediyor. Altay Özerk Cum-

Altaylarda Devri Alem

huriyeti sınırına kadar ortalama 300 km. yol
alarak kırsal bölgeyi, yol boyunca Barnaul
dışındaki şehirleri ve kasabaları, köyleri tanıma fırsatı bulacağız. Barnaul’dan ayrıldıktan
sonra bir süre Obi Nehrinin kolları kenarında
kurulan köy ve kasabalardan geçiyoruz. Alan
düzlük olunca ve su sorunu da olmayınca her
taraf yem yeşil görülüyor. Yavaş yavaş sararan
ağaçlar bize Sonbaharın geldiğini hatırlatıyor.
Bu bölge bir anlamda Rusya’nın tahıl
ambarı durumunda. Gözün alabildiğine ekili
tarım alanları, uçsuz bucaksız ovalar arasından geçerek yolumuza devam ediyoruz. Nihayet şehirlerarası bir tesiste mola veriyor ve
bir şeyler içiyoruz. Tesisin oldukça güzel ve
temiz olduğunu görüyoruz. Bölgeye çok turist
gelmemesine rağmen yollardaki dinlenme tesislerinin bu kadar güzel olmasına şaşırıyoruz.
Tesisin kenarında eski araba ve motorları süsleyerek güzel bir alan oluşturulmuş. Bu benim
çok hoşuma gidiyor ve onu çekiyorum. Hatta
motorun üzerine binerek bir resim çektiriyor ve
onu sosyal media’da paylaşıyorum. Altına da
motor ile Güney Sibirya turu diye yazıyorum.
Bu gönderi oldukça fazla beğeni alıyor.
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Nihayet Altay Kray Özerk Türk Cumhuriyetinde son durak yerimiz Altay Özerk Türk
Cumhuriyeti ile sınır noktası oluyor. Bu sınır
noktasında çok anlamlı anıtlar var. Özellikle
tam sınır noktasında sağ tarafta Katun Nehri
nazlı nazlı akarken, buranın iki cumhuriyetin
sınırı olduğunu belirten bir anıt, hemen ilerisinde altıgen bir anıt daha, yolun nehir tarafında bakırdan yapılmış bir gezginci ve yanında
sırtında kumbarası bulunan bir köpek heykeli
duruyor.
Burada en anlamlı olan sırtında kumbarası bulunan köpek ve gezginci heykeli oluyor.
Rehberimiz bunun hikayesini anlatıyor. Bölgede kış aylarının çok uzun ve zorlu geçtiğini
söylüyor. Efsaneye göre özellikle kış ayların-
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da bölgede yoluna kaybeden yolcu ya da gezgincilere bu köpek yardım ediyor ve yollarını
bulmalarını sağlıyormuş. Peki sırtındaki bu
kumbara ne anlama geliyor? Efsanenin aslına göre köpeğin sırtındaki kumbara değil bir
içecek ve yiyecek kabı imiş. Köpek yolunu
kaybeden ve yiyeceği kalmayan gezgincilere
yardımcı oluyor ve onların hayatta kalmalarını
sağlıyormuş. Bölge haklı böyle inandığı için
bu heykel buraya dikilmiş. Biz de ekip olarak
burada hatıra fotoğrafı çektirerek Altay Özerk
Türk Cumhuriyeti tarafına geçiyoruz. Altay
Özerk Türk Cumhuriyeti tarafında, tam sınırın
bitişiğinde ise biz Türkler için çok daha önemli
bir anıt daha var. Onu bir sonraki Altay Özerk
Türk Cumhuriyeti yazımın ilk sayısında anlatacağım. O yazımda buluşmak üzere.

