
 

 

“BİNTEPE KURGAN KAZILARI” PROJESİ 

“Bintepe Kurgan Kazıları” başlıklı bu proje 2017 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi 

Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Projenin amacı Sarıağaç şehri Aktöbe 

köyü idaresi sınırları içerisinde bulunan Bintepe mezarlığındaki kurganları Kazak-Türk 

arkeologları ortaklığında araştırmak ve bu sayede bölgenin tarihi, kültürel geçmişine ışık 

tutmaktır. Bu amaca yönelik olarak 1 Ağustos-30 Eylül 2017 tarihleri arasında söz konusu 

mezarlıktaki üç kurganda Kazak-Türk arkeologları tarafından (4. Resim) (Kazakistan 

tarafından kazı başkanı Dr. B. Sizdikov; Türkiye tarafından kazı başkanı Prof. Dr. S. Yücel 

Şenyurt; Kazakistan tarafından ekip üyeleri Prof. Dr. K. Zhetibaev, Dr. M. Gursoy ve M. 

Bahtıbaev) kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bu kurganlar 1 Nr.lı (numaralı), 2 Nr.lı ve  3 Nr.lı 

olarak belirlenmiştir. 

1 Nr.lı Kurgan 

Toprak yığınından oluşturulmuş olan bu kurganın çapı 22,70 m, yüksekliği 4 m’dir. Kurganın 

altından çapı 8 m’lik dairesel planlı (üzeri kubbeli olabilir?) bir “sagana=türbe” açığa 

çıkarılmıştır (1. Resim). Sagananın alt kısmı çamurdan oluşturulmuştur. Bunun üzerine ölüler 

için ham kerpiçten iki oda inşa edilmiştir. Ayrıca güneybatı kısmına dromos eklenmiştir. 

Kazılar sonucunda sagananın erken dönemde talan edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

2 Nr.lı Kurgan 

 Söz konusu kurganın yüksekliği kazıdan önce hemen hemen yer seviyesiyle aynı idi. Kazılar 

sonucunda kurganın kenotaf olduğu anlaşılmıştır (2. Resim). Kenotaflar, savaşta veya farklı 

bir nedenden dolayı ölüsü bulunamayan bireyler için yapılan mezarlardır. Bu tür kenotaflara 

Orta Asya’daki diğer göçebe mezarlıklarında da rastlamak mümkündür.  

3 Nr.lı Kurgan  

Toprak yığınından oluşturulmuş olan kurganın çapı 13 m, yüksekliği 1,70 m’dir. Kurgan ikiye 

ayrılarak kazılmıştır. Böylece kurganın güney kısmı “A” bölümü, kuzey kısmı “B” bölümü 

olarak belirlenmiştir. Kazı ilk olarak “B” bölümünde yürütülmüş ve burada mezar izine 

rastlanmamıştır. Sonrasında kazılar “A” bölümünde yürütülmüştür. Burada da herhangi bir 

mezar izine rastlanmamıştır. Bu yüzden “A” bölümüne boydan boya doğu-batı yönünde 

drenaj açılmıştır. Drenajın batı ucunda dolgu toprak saptanmıştır. Daha sonra bu toprağın 

kuzeye doğru devam edip etmediğini anlamak için ilk drenajın 1,10 cm kuzeyine ikinci drenaj 

açılmıştır. Bu drenajın derinliği 2,40 m ulaştığında katakomb mezarın güney kenarı 

saptanmıştır. Temizlik çalışmaları sonucunda mezara başları doğuya çevrilerek beş kişinin 

defnedilmiş olduğu anlaşılmıştır (3. Resim). 1. ve 2. İskeletlerin başucunda 7 adet kap kacak 

bulunmuştur. Bununla birlikte mezarda bir adet demir ok ucu, demir bıçak parçaları, küçük 

boncuklar, tunç obje, taş düğme ve iki adet aşık kemiği ele geçmiştir. Ele geçen buluntular, 

mezarlığın Kanglı Kültürüne ait olduğunu göstermiştir. 
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1. Resim: 1 Nr.lı Kurganda açığa çıkarılan sagana 



 

 

2. Resim: 2 Nr.lı Kurgan. Kenotaf mezar 

3. Resim: 3 Nr.lı Kurganda açığa çıkarılan katakomb mezar 



 

 

4. Resim: Kazak-Türk Arkeolojik Araştırma Ekibi 

 

 


