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Özet
Makalede Bat Göktürklerine ait iki heykel incelenmitir. Krgzistan’n Çuy
ilçesinde bulunan heykeller M.S.8.yy.n ilk yarsna tarihlendirilir ve gösterdikleri ikonografik ve sanatsal özellikler açsndan geleneksel Göktürk
heykelciliinden ayrlrlar. Genel olarak toplumun aristokrat kesimi için yaplan
bu heykeller, Beyleri sembolize etmektedirler. Her iki heykelin gösterdii
sanatsal özellikler yüzyllar içinde deien akmlar göstermesi yannda bölgede
etkili olan düünce ve inanç akmlarnn izlerini de tamaktadr.
Budizm’in Asya’nn genelinde ne kadar etkili olduu bilinmekle birlikte, her iki
heykel de Türklerin kendi içlerinde gelitirdikleri fikir akmlarnn sanatsal
özelliklerle nasl harmanlandnn güzel bir sentezini olutururlar.
Bu yüzden biz de makalemizde bu heykellerin askeri bir Bey’den ziyade,
topluma fikirleri ile yön veren kiileri gösterdiklerini iddia edilmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Bat Göktürkleri, Avrasya, Bediz, Balbal, Türk Heykelcilii.
REVISITING OF TWO GOKTURK STATUES FOUND
IN CHUY REGION, KYRGYZSTAN
Abstract
This article tries to examine two statues belong to western Gokturks. Both
carvings belong to 8th century A.D. and their iconographic and artistic features
are different from classic Gokturk sculptures. Generally those statues were
carved for the Aristocratic parts of the society.
Buddhism has effected whole Asia in both belief and artistic way. Among Turks
sedentary life has begun with Gokturks, so some sophisticated ideas start to be
seen in this period. And the statues, subject of this article, express the philosophy
of the society.
Key Words: Western Gokturks, Eurasia, Bediz, Balbal, Turkic Sculpture.

Daha 17.yy.da Rus Çarl, van ile birlikte binlerce yl Türk soylu halklarla meskûn
Avrasya bozkrlar ve tabii ki, bugün Orta Asya olarak isimlendirilen Türkistan ile
ilgilenmeye balamt. Sovyetler Birlii döneminde ise, kendilerinden önceki dönemlerde
ekillenen siyasi ve askeri bu ilgiye, bir de kültürel ilikiler ve aratrmalar dâhil edildi.
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Gerçekten de Sovyet aratrmaclar Türklerin, özellikle slam öncesi dönemleri hakknda
detayl aratrmalar yapmlar, buluntular kaliteli müzelerde depolam ve sergilemilerdir.
Ancak deerlendirmeleri / tezleri, her ne kadar kaliteli bulsak ve alklasak da, sonuçta bilim
için gerekli olan antitezler yani baka ülkelerin aratrmaclarnn ayn malzeme üzerindeki
düünceleri eksik kalmtr. Yani sentez olay ki bu bilimin vard sonuç olarak kabul
edilebilir, sadece Sovyet bilim adamlarnn tekelinde kalmtr.
Nihayet, 1991 yl ile birlikte Sovyetler Birliinde herkesin bildii gelimeler yaanm
ve sadece kültürel bulgular deil, gerek bilimsel, gerek sosyolojik, her türlü bilgi
dünyann kalan ksm ile paylalmaya balamtr.
Makaleye konu ettiimiz heykeller de, daha önce Sovyet aratrmaclar tarafndan
yaynlanmtr ve bugün bu eserler Çuy bölgesindeki 2 farkl müzede bulunmaktadr.1
Her iki heykel hakknda da, bu makaleyi kaleme alan kiinin farkl bir düüncesi olduu
için, bunu bilim dünyas ile paylamay uygun gördük.
lk heykel (resim 1), Krgz Milli Müzesi deposunda saklanmaktadr. Hakkndaki ilk yayn
Berntam tarafndan yaplmtr (Berntam, 1941: tabl. X); ancak asl tantm Çuy bölgesinde
heykellerle ilgili detayl aratrmalar yapan er tarafndan gerçekletirilmitir (er, 1963).
Heykel, Klaninzkaya köyünde bulunmutur. Müzeye 1950’li yllarda getirilmitir ve
hali hazrda depoda bulunmaktadr. Oldukça büyük boyutlarda yaplm heykel bir
erkee aittir (boyu: 137 cm, omuz genilii: 34 cm’dir). Yapmnda detaylara oldukça
dikkat edilmi ve 3 boyut etkisi çarpc olarak vurgulanmtr. Stil olarak dönemindeki
dier Göktürk heykellerinden ayrlr. Kafasnda bugüne kadar alk olmadmz tipte
bir balk bulunmaktadr. Fes eklinde silindirik formu olan apkann baa geçirildii
yer, iki sra örgü ile sabitlenmitir. Her bir örgü iki sra kuman birbirine burulmas ile
yaplm ve ban arkasnda birbirlerine paralel ekilde uzatlmtr. Bu örgüler bala
estetik bir tarz kazandrrken, baa sabitlenmesine yardmc olmak gibi pratik bir ilevi
de vardr. Ba tam bir portre özellii gösterir. Tahrip olmu burnu ile birleen kalar,
badem gözlerinin üzerinde yukarya doru bir kavis yapar. Gözler, göz kapaklar ile
beraber belirtilmi, aralanmlardr. nce by dudaklarnn üzerinden aa doru
kvrlarak çene çizgisine kadar uzatlmtr. Çenesinin altnda ise gösüne kadar uzanan
bir top sakal bulunmaktadr. Her iki kulanda da, kulak memesine bir pandantifle
aslm küre eklinde küpeler vardr.
Heykel sa eli ile göüs yüksekliinde yuvarlak dipli, geni azl bir kap tutar.
Bileinde, ortasnda top eklinde (yar deerli bir ta ?) bir genilik olan bileklik vardr.
Sol kolu karn ksmna doru uzatlmtr ancak el detaylar ilenmemitir. Heykelin
ileni tarzndan üzerinde dizlerine kadar uzanan bir giysi olduu düünülürse de, elbise
ile ilgili hiçbir detayn verilmemi olmas bu konuda kesin bir ey ifade etmemizi
zorlatrmaktadr. Heykel, erkeklere özgü silah, kemer gibi malzemeler tamamaktadr.
Heykelin yapld tan malzemesi, ince taneli açk kahverengi granittir. Bir metal
yardmyla yontulduktan sonra, üzeri kumlanarak perdahlanmtr. Bu yüzden de
pürüzsüz bir etki yaratr.
Dier heykel, Petropavlovsk Müzesi’nde bulunmaktadr. 1980’lerin banda Lepko
tarafndan Karabalta ehri yaknlarnda bulunmu ve en yakn müzeye tanmtr.
Ancak detayl ilk tantmn Omorov yapmtr (Omorov, 1992) (resim 2). Bu heykelin
Tarih Müzesi’ndeki ilk heykelle ortakl sadece ayn bölgede bulunmu olmalar ile
1

Her iki heykel de, Doç. Dr. Kubat Tabaldiev ile birlikte “Krgzistan’da bulunan Göktürk dönemi
heykellerinin kataloglanmas” çalmalar esnasnda tekrar ziyaret edilmitir.

Çuy Bölgesinde Bulunmu Göktürk Dönemine Ait Iki Heykeli Yeniden Deerlendirmek

157

deil, ayn zamanda ayn teknikte ilenmi olmasdr. Boyut olarak da neredeyse
ayndrlar (boy: 112 cm, omuz genilii: 36,5 cm, kalnlk: 22 cm’dir). Bu heykelin de
banda farkl tipte bir balk bulunmaktadr. Orta kalnlkta bir kuman birkaç sra
halinde burularak oluturulduu bu apka, baa tamamen oturmaktadr. Omorov’un
tantmnda ba salam olmasna ramen, geçen süre zarfnda (15 yl) ba boynundan
krlmtr, ancak detaylarn günümüze oldukça salam ulatn söyleyebiliriz.
Bandaki duyu organlar neredeyse hiç bir Türk heykelinde böylesine dikkatli
ilenmemitir. Kalar; deliklerinin bile dikkatle ilendii kemerli bir burun ile birleerek
gözleri çevreler. Kalar asimetrik verilmilerdir, sa taraftaki yukarya doru daha fazla
kavis çizer. Gözleri; kapaklar ile beraber, badem eklinde ve iri yaplmlardr. Küçük
az, yuvarlak yüzü ile birlikte, sanat tarihinde kullanld ekli ile “badem gözlü, ay
yüzlü” ifadesini tekrarlar. Her iki kulanda da küçük bir ara balant ile kulak
memesine tutturulmu yuvarlak küpeler bulunur, sa kulandaki küpe tahrip olmutur.
Heykelin üzerinde, sol tarafa doru kapanan bir palto (çapan) vardr. Paltonun her iki
yakas da belirtilmi, açk olan ksmda, ya bir kolye, ya da köprücük kemikleri
gösterilmitir. Beline bu kyafeti büzen bir kemer taklm, kemerin tokas hafif saa
kaym olarak gösterilmitir. Kemerin hemen altnda, iki balant yeri ile kemere aslan
ve ona paralel duran bir hançer vardr. Yine kemere sa taraftan üst üste iki yuvarlak
kese aslmtr. Sa eli ile göüs yüksekliinde yuvarlak dipli, geni azl bir kap tutar.
Sa el ve parmaklar dikkatle ilenmi, serçe parma krlmtr ancak, sanki dier
parmaklarndan ayr ve aralk durmaktadr. Her iki bileinde de bileklik bulunmaktadr.
Sa eli özenle ekillendirildiinden buradaki bilekliin ortasndaki bir genilik (yar
deerli ta?) dikkat çeker. Sol eli yine kabaca gösterilerek kemerinin üzerinden hançerinin
ucuna doru uzatlmtr, parmak gibi detaylar gösterilmemitir. Bu kompozisyonun altna
sanki uzun bir klç ilenmek istenmitir, fakat ya tahrip olmu, ya da bir nedenle
yapmndan vazgeçilmitir. Çünkü tam bir klcn palas kalnlnda bir erit sol tarafa
doru uzanr. Eer bu hipotez doru ise o zaman sa tarafndaki altta bulunan kese klç
gibi duran nesnenin baland kemere asl gösterilmek istenmitir, ancak sonra
yukarda belirttiimiz gibi kemer daha yukarya alnnca öylece braklm olmaldr.
Bu heykelin malzemesi de açk kahverengi granittir. Ancak yontma ilemi tamamlandktan sonra bir önceki heykel gibi perdahlanmam, bu yüzden tüm yüzeyi biraz
pütürlü kalmtr.
Her iki heykelin de vücut oranlarna oldukça dikkat edilmitir. Ban gövdeden farkl
ilenmesi, boyun ve bel incelikleri, omuzlar 3 boyut etkisini arttran özelliklerdir.
Ayaklar gösterilmemi olsa da baldrlarn da örten bir elbise giydikleri düünülebilir.
Sa ve sol ellerinin de duru ekli ortak bir payday iaret eder. Ba ksmlar bir tarafa
braklrsa, her ikisinin de vücut dili genel Türk heykelciliindeki ikonografik özellikleri
tekrarlar. “Sa elle kap tutma” motifi; kendisine hizmet edildiini, yani sosyal statünün üst
sralarnda olduunu göstermenin sembolik bir eklidir. kinci heykelin belindeki küçük
de olsa bir hançerin varl bu gelenei tamamlar. Burada sanatsal olarak asl önemli olan,
her iki heykelde de sa ellerinin kab tutu eklidir: Orta, yüzük ve serçe parmaklar
kvrlm (ikinci heykelde serçe parma dierlerinden ayr), iaret parma kab dibinden
kavrarken, baparma tutulan kaba daha üst bir ksmdan destek vermektedir.
Göktürk heykelciliinde istisnalar hariç, eller nadiren bu kadar dikkatle ilenirler.
Genellikle yüz detaylarna dikkat edilir, olabildiince portre özellikleri yanstlmaya
çallr ve vücudun dier organlar ematik bir ekilde gösterilir. Ancak Moolistan
bölgesinde, Çin ile ticari ilikilere arlk veren Bilge Kaan ve Kül Tigin kardeler
döneminde, pek çok Çinli sanatç Göktürk topraklarna davet edilmi ve 3 boyutluluk
özellikleri arttrlm eserler yaplmaya balanmtr. Bu dönemle birlikte, yeni bir sanat
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akm Göktürk heykelciliini etkilemeye balar. Çinli üst düzey idarecilerinin silah
kuanmyor olmalar, bu dönemde yaplan Göktürk heykellerinde de görülür. Özellikle
kompleks mimari gösteren külliyelerdeki heykellerin bazlarnda ve oturur durumda
biçimlendirilerek Bilge Kaan’a atfedilen bir heykelin üzerinde silah bulunmamas
(resim 3, 4), makalemize konu olan heykellerin de silah tamayacak kadar üst düzey
yöneticilere ait olduunu düündürtmektedir. Bahsi geçen heykeller M.S. 8.yy.n ilk
yarsna tarihlendirilirler. Zaten Bilge Kaan kompleksinin yapl tarihini de biliyorsak
(735) heykellerin tarihi kendiliinden ortaya çkar.
Tantmaya çaltmz ilk heykelin yaplndaki sanatsal yaklam da yukarda belirttiimiz
gibi ekillenmitir. Çünkü oldukça kadar dikkatli yontulmasna ramen, üzerinde her hangi
bir silah gösterilmemitir. Dier heykelin üzerinde de sadece küçük bir hançerin bulunmas,
ifade ettiimiz gibi, ya eski geleneklerden tam anlamyla kopamadnn bir iareti, ya da üst
düzey bir askeri idareciyi betimliyor olmasndan gelmektedir.
Heykellerde asl sorgulanmas gereken, ifadelerinin sunulu ekli, ya da baka bir
deyile sanatsal yorumlardr. Çünkü her iki heykel de genel olarak Göktürk
ikonografisi içinde kalrken, dönemin heykellerinden çok daha fazla 3 boyut etkisi
yaratmaktadrlar. Ayn corafyada bulunan dier heykelleri incelediimizde bu
heykellerin tan masif etkisinden kurtulamadklarn görürüz.
Yorumumuzu analoji yardmyla kurmaya çalrsak; heykellerin bölgede oldukça kabul
görmü bir inann sanat çerçevesinde ekillendirildiini söylememiz daha uygun
olacaktr. htimalle her iki heykel de, Budist bir sanatç tarafndan yontulmutur. Ancak
tahmin edilecei üzere o dönemde heykellerin yapmnda asl olan, siparii verenlerin
istekleridir. Yani sanatç ifade tarznda henüz bir özgürlemeye gidememi, kat kurallar
içerisinde iini tamamlamas gerekmektedir. Düüncemize göre heykeli sahibine ne
kadar benzetirse, alaca ücret de doru orantl olarak artmaktayd. Bu yüzden kaliteli
içilik yapan Budist sanatçlar bazen ayn corafya içinde farkl bölgelere davet
edilebiliyorlard. Böyle durumlarda sanatç her ne kadar kendi ifade tarzn heykellere
yanstamyorsa da, içinden çkt okulun etkileri ile heykelleri ekillendirdiini
eklemeliyiz. Yani Budist tanr ve tanrçalar yontmada örendii teknikleri, yeni
siparilerde uygulamakta bir saknca görmemi olsa gerek ki, özellikle gözleri, kalar,
el detaylar ve tuttuklar kab bu ekilde yontmutur.
Ba detaylar, tüm güney Asya’da 8.yy. boyunca yaplm Buda heykellerindeki
unsurlar tekrarlar. Alnn kalarla olan ilikisi ve kalardaki asimetrik durum, göz
kapaklarnn dikkatli bir ekilde verilmesi ve özellikle ilk heykeldeki gözlerin ksk hali,
ikinci heykelin az ve burun yaps ile beraber yüzün yuvarlak ekli, yine ikinci
heykelin bal, her iki heykelin kulaklar, dönemin Buda heykellerinin
ekillendirilmesinde kullanlan genel anlay tekrarlar. Bu yüzden heykellerin ba
ekillendirilirken, bu tarzn öncüsü durumundaki kuzey Hindistan ve dou okullarndaki
(Çin ve dou Türkistan) gelimeleri dikkate almalyz (resim 5, 6).
Ellerin bu ekilde yontulmas ise Orta Asya’ya özgü bir gelimedir (Albaum, 1975:18–
19). Toharyanlar ve Sodlularn braktklar duvar resimlerinde eller bu ekilde
betimlenmilerdir (er, 1963:241). Balalk-tepe’de bulunan freskolarda hem ellerin duru
ekilleri, hem de kaplar ayn formda verilmilerdir (Albaum, 1960, res. 128) (resim 7).
Bu nedenlerden ötürü heykellerin ilenmesinde Budist sanatçlarn çaltklarn
düünebiliriz. Ancak, heykeli yaplan kiilerin Budist olmadn biliyoruz. Çünkü
Türkler bu dönemde her ne kadar Budizm ile yakndan ilgilenseler de, Budizm’i devlet
dini olarak seçmemilerdir. Türklerin Budizm’i bir devlet dini olarak seçtiklerini
görmek için, yaklak bir yüzyl daha beklememiz gerekecektir. Bu dönüüm de
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göreceli olarak uzak bir corafyada – Moolistan’da - olmutur. Ancak bölgeye 4.yy.da
akan Akhunlar göz önüne alrsak ve onlarn Kushanlarn oluumundaki etkilerini
düünürsek, bu konuyu daha detayl bir ekilde incelememiz gerektii anlalr.
Bölgede görülen bir dier önemli gelime, slamiyet’in yükseliidir. O dönemde tüm
kurumlar ile birlikte çann çok ilerisinde bir sistem getiren slamiyet bu corafyalara
751 ylnda ulamtr. htimalle ekonomiye büyük girdiler salayan pek Yolu çok
önceden Emevilerin dikkatini çekmiti, ancak güçlü Göktürk beylerinin bölgeyi idare
ediyor olmas, onlar bu tip bir fetih mant yürütmelerinden alkoyuyordu. Bu yüzden
slamiyet her ne kadar bu dönemden önce kendini hissettirse de, ciddi bir ekilde bölge
ile ilgilenilmesi belirtilen tarihten sonra olmaldr. Zaten bu dönemden sonra da artk
bat Göktürklerinin siyasi gücünü yitirdiklerini görüyoruz.
Bu nedenlerden ötürü makalemize konu olan heykellerin 8. yüzyln ilk yarsnda hatta
ikinci çeyreinde yapldklarn iddia etmek sanrz mantkl bir yaklam olacaktr.
Heykellerde dikkat çeken bir dier önemli durum balarndaki apkalarn anlam üzerinedir.
lk heykeldeki balk daha çok Müslüman ileri gelenlerinin bandaki apkalara benzemektedir. Ancak, slamiyet’i seçmi bir kiinin, kendi adna heykel yaptramayacan
bildiimize göre, bu heykelleri yaptran kiiler Müslümanlktan etkilenmi olamazlar.
Bu yüzden Berntam’n iddia ettii gibi “bu heykel Müslümanl sözde seçmi birisine
aittir” ifadesine katlmadmz ifade etmemiz gerekir. kinci heykelin bandaki
apkann ise, Budistlerin giydii apkalar andrmas açsndan önemlidir. Fakat heykeli
yaplan kii eer bir Göktürk ileri geleni ise ki, ikonografik olarak Göktürklere ait
olduklarn anlyoruz, Göktürklerin –en azndan idarecilerinin- bu dönemde Budizm’i
seçmediklerini de daha önce belirtmitik.
Kanmzca bu heykeller, Türklerin içindeki felsefi düüncelerin sanlandan çok daha erken
bir dönemde ekillendiini göstermektedirler. Özellikle ilk heykelin silahsz ilenmesi, bu
kiinin içinde bulunduu toplumun sosyal hiyerarisinde çok yukarlarda olduunun bir
ifadesidir. Ancak, bir Kaan ya da Bey olmasndan öte, ihtimalle önemli bir felsefi düünce
akmnn banda bulunuyor olduu düünülebilir. Bandaki apka bu yüzden böyle
ekillendirilmitir. htimalle bölgedeki baka felsefe akmlarn benimsemi okullarn içinde
de bu tip balklar kullanyor olabilir, Türklerin de böyle bir bal seçmesi ya da yaratmas
yadrganacak bir durum olmasa gerek. Peavar’da bulunan bir heykelin bandaki baln da
benzer olmas bu düüncemizi daha da salamlatrmaktadr (Kojemyako, 1959:tablo VI).
Üstelik böyle bir felsefi akmn Kazak Türkistan’na bu kadar yakn bir yerde olumas
baka bir durumun da göstergesidir. Bilindii üzere Ahmet Yesevi, Türklerin içinden çkan
ve Osmanl mparatorluu sayesinde Anadolu, Balkanlar ve Macaristan’a kadar olan
bölgenin tasavvufi düüncesini etkileyen bir merkezin olumasna öncülük etmitir. 12.yy.n
ortalarnda oluan bu düünce bir anda ortaya çkamayacana göre köklerinin daha eskilere
gidiyor olmas gerekir.
Sonuç olarak unu söyleyebiliriz ki, bat Göktürkleri ile beraber ehir yaantsna geçen
baz Türk boylar ve onlarn içinden çkan düünce adamlar, Türklerin içindeki felsefi
akmlar slamiyet’ten çok daha önce temellendirmilerdir. 11. ve özellikle 12. yy.dan
itibaren slamiyet’e toplu olarak geçi, Karahanl, Gazneli ve Selçuklu imparatorluunun salad özgür düünce ortam ve ekonomik rahatlk, yaam kalitesini yükselttii
gibi, pozitif ve tasavvuf bilimlerinde de gelimeye yol açmtr. Bu dönemde pek çok
medrese kurulmu, astronomi, edebiyat, politika, tp v.b. alanlarda pek çok bilim adam
yetitirilmitir. Tasavvufla ilgili gelimeler ise yukarda belirttiimiz gibi, bat
Güktürklerinin hâkim olduu corafyada ekillenmeye balam, yine onlarn içinden
çkan Orta Asya merkezli dier Türk imparatorluklarnda gelimitir.
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1. Bir Göktürk ileri geleni için yaplm heykel, ~ M.S. 8. yy.n ilk yars, Krgz Tarih
Müzesi, Bikek – Krgzistan.
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2. Bir baka Göktürk ileri geleni için yaplm heykel, ~ M.S. 8. yy.n ilk yars,
Petropavlosk Müzesinde, Karabalta – Krgzistan.
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3. Bilge Kaan için yaplan külliyede bulunan silahsz bir erkek heykeli, 20 Eylül 735,
Arhangai Aymak – Moolistan.

4. Bilge Kaan külliyesindeki, Bilge Kaan’a atfedilen heykel, 20 Eylül 735, Arhangai
Aymak – Moolistan.
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5. Tang dönemi Çin’ine ait bir Buda ba, ~ M.S. 700ler, Freer Gallery of Art,
Smithsonian, Washington D.C.

6. Gandhara ekolünde yaplm bir Buda ba, ~ M.S. 500ler, Peaver Müzesi, Hindistan.
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7. Balalk-tepe freskolar, “hediye alan soylu sahnesi”nden detay, ~ 7–8. yy.lar, Tacikistan.

