IK~NC~~ PAZIRIK KURGAN!
ABDÜLKADIR INAN
Rus arkeologu S. I. Rudenko taraf~ndan 1929 y~l~nda Altay
da~lar~~bölgesindeki Paz~r~k kurgam kaz~s~nda meydana ç~kar~lan
kültür maddeleri ve donmu~~on at cesedi arkeologlar aras~nda derin
ilgi uyand~rm~~t~~(bk. II. T. Tarih Kongresi zab~tlar~, s. 142-151).
Paz~r~k yak~nlar~nda bulunan birçok kurganlar daha 1927'de S. I.
Rudenko'nun dikkatini çekmi~ti. I~te bu kurganlardan birinde yine
Rudenko tarafindan 947'de kaz~~ yap~lm~~t~r. Bu kaz~da meydana
ç~kar~lan kültür eserleri de Paz~r~k mezarmdan ç~kar~lan kültürün
ayn~~oldu~u görülmü~tür. "Sovetskaya Archeologiya" dergisinin XI.
cildinde S. I. Rudenko'nun yay~nlad~~~~ihzari raporda bildirildi~ine
göre kaz~~için seçilen kurgan~n kutru 30 metre, orta k~sm~n~n yüksekli~i 1.75 m.'dir. Kurgan~n ortas~ndaki kubbemsi toprak y~~~n~~
alt~nda dörtken ~eklinde (7.1 x 7.8 geni~likte ve 4 m. derinlikte)
mezar çukuru bulunmaktad~r. Yaz ortalar~~olmas~na ra~men mezar
don (erimemi~) oldu~u için kaz~~çok a~~r ilerlemi~tir. Mezar~n dibi
k~r~k ta~larlar, ~~o sant. kal~nl~~~nda, dö~enmi~, bunun üzerine kütüklerden defin odas~~kurulmu~tur. Odan~n duvar~~siyah keçe ile kaplanm~~t~r. Mezar~n kuzey tarafinda, ko~um (e~er ve gem) tak~mlariyle 7 at cesedi bulunuyor.
Birinci Paz~r~k mezar~~gibi bu mezar da çok eski zamanlarda
soyulmu~tur. Soyguncular~n, kütükleri kesmek için, bronz keltler
kulland~klar~~kütüklerde kalan izlerden anla~~lmaktad~r. Soyguncular
atlar~n bulundu~u odaya dokunmam~~lar, fakat ölü odas~n~~ altüst
etmi~lerdir.
Atlar~n odas~~nisbeten yüksekçe bulundu~undan içindeki buzlar
zaman zaman erimi~~ve cesetlerin bozulmas~na sebep olmu~tur. Atlar~n, ikisi müstesna, yeleleri kesilmi~, kuyruklar~~ise hepsinin de
örülmü~tür. Ko~um tak~mlar~~birinci Paz~nk mezar~ndakilerin ayn~d~r. E~erlerin üzerine konulan yast~klann ikisi otla, kalanlar~~geyik
yünü ile doldurulmu~tur. Kolan tokalar~~boynuzdan yap~lm~~t~r.
Kay~~lar~~muhafaza edilmemi~tir. E~erin kaplamalan kartal grifon
figürleriyle (resim 1), bir tanesi de geyik figürleriyle süslenmi~tir.
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Gemlerin süsleri geyik boynuzundan i~lenmi~tir; al~nl~k kay~~larmdaki süs a~z~nda iki kaz bulunan arslan grifonu figürüdür (resim
2). Gemin yanak kay~~lar~ndaki tokalar ak nilüfer (lotüs) çiçe~ine
benzeyen bezekle süslenmi~tir (res. 3). Kamç~~ sap~~ at ba~~~figürü
oyularak yap~lm~~t~r (res. 4).
Ölü odas~nda bir erkek, bir kad~n cesedi parçalanrru~~halde
bulunmu~tur. Her iki ceset tahnit edilerek definden önce, ~imdiye
kadar malüm olm~yan bir usul ile, kurutulmu~tur. Her iki ölünün
saçlar~~siyah erke~in ya~~~50-60 aras~nda, kad~n~n 40 ya~~ndan fazla
oldu~u tahmin edilmi~tir. Odan~n taban~~soyguncular girmeden
önce 12-20 sant. kahnl~~~nda donmu~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Soyguncular tabutu lurma~a, de~erli e~yay~~almak için ölüleri parçalamaga mecbur olmu~lard~r. Her iki ölü bir tabuta konularak gömülmü~tür. Erke~in kafatas~nda delikler vard~r. Bir sava~~aletiyle vuruldu~u bellidir. Kad~n~n zorla öldürüldü~ünü gösteren emmare görülmemi~tir. Erke~in yüzü mongoloiddir, kad~nda ise bu tip mü~ahede
edilmiyor; elbiseleri parça parça edilmi~tir. Elbiselerin biçimi hakk~nda, parçalar toplan~p eski haline konulmadan, bir ~ey söylemek
valuts~z olur. Bununla beraber kad~n elbisesinin, bilhassa sincap
kürkünün, çok zarif ve ~~k oldu~u anla~~lmaktad~r. Bu kürk, koç
kafas~~figürleri bulunan ince alt~n levhac~klarla süslenmi~tir. Ayakkaplar~~boncuk ve pirit billürlerle i~lenmi~, ince keçeden yap~lm~~~
çoraplar~~da orijinaldir. Kad~n~n kemerinden kopar~lan gümü~~tokalardan biri soyguncular~n açt~~~~yolda, di~eri de tabutun dibinde
bulumu~tur (resim 5). Gümü~ten yap~lm~~~at figürü de elbiseye tak~lan süslerdendir (resim 6). Maden e~ya aras~nda bulunan gümü~~
ayna mühimdir (resim 7). Ölü hediyeleri aras~nda torbalar (kest)
bulunuyor. Bunlardan biri bronzdan yap~lm~~~alt~n kaplamah ördek
figürleriyle süslenmi~tir. Bir torbamn süsleri alt~n yald~zl~~bak~r levhac~klard~r. Bu levhac~klar~n birinde iki teke (resim 8), di~erinde
y~rt~c~~grifonlar (resim 9) görülmektedir.
Tabutun ba~~tarafinda bulunan kartal grifonu bilhassa dikkate
de~er. Bu grifon a~açtan yontulmu~~olup çok kar~~~k bir kompozisyondur. Grifonun a~z~ndaki geyik kafas~~da ayn~~ a~açtand~r (resim
~~o). Bu grifon defin töreni için mahsus yap~lm~~~olsa gerektir. Mezar
odas~na dört masa konulmu~ ; bunlar~n marangoz tez0h~nda
yap~lm~~~oldu~u ~üphesizdir. ~ki masan~n ayaklar~~arslan ~eklinde
i~lenmi~tir. Kaplardan biri çaydanl~~a benziyor, a~açtan yap~lm~~t~r,
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). Deriden kesilmi~~bir s~~~n
sap~~öküz boynuzundand~ r (resim
figürü (resim 12), harpa tipinde telli saz aleti, iki tane balç~ k kap,
iki tane a~aç kap bulunan e~ya aras~ndad~r.
S. I. Rudenko ihzari raporunu ~öyle tamallyor :
"1947 senesinde kaz~lan mezarda bulunan e~yan~ n bütün kompleksi bu mezar~n ait oldu~u kawnin yüksek kültürü hakk~nda tan~ kl~k vermektedir. Bu kültürün kökleri iskit kültürü dünyasiyle s~k~~
sik~ya ba~l~d~ r ve ça'~da~~~olan On-Asya kavimleriyle kültür münasebetlerinin izlerini ta~~maktad~r. Bu devrin M. ö. V. veya IV. as~rlar
oldu~unu, âbide bütün teferruatiyle ö~renilmeden, söylemek vakitsiz
olur. Bununla beraber denebilir ki, burada bulunan her ~ey bu mezar~n Iranl~~Ahamenid sülâlesi devriyle ça~da~~oldu~unu göstermektedir. Çin ile kültür veya ticaret münasebetlerini gösteren unsurlara
hiç raslanm~yor. Deriden yap~lm~~~ ~eylerden birinde cilâ izi bulunuyorsa da ~imdilik bu da tetkik edilmi~~de~ildir. Pamir, Tibet da~l~~~~
kavimleriyle münasebeti olmas~~muhtemeldir (ayna, yak-Tibet öküzü).
Fakat bu cihet dahi incelenmeye muhtaçt~r.
Bu kültürün Mongoloid kavme ait oldu~unun tesbit edilmi~~
olmas~~çok mühimdir. Bu mezarda bulunan maddeler münasebetiyle ortaya ç~kan bu ve daha birçok meseleler Do~u Altay'da Ulagan yaylas~nda daha fazla tetkik yap~lmas~n~~ icap ettirmektedir.
Bununla beraber iyice anla~~lm~~t~r ki Do~u Altay'daki donmu~~mezarlar kültürü ba~ka arkeoloji abidelerinde raslanm~yacak teferruatla meydana ç~kmaktad~r. Bu kültür Orta Asya ve Bat~~Asya'n~n
yerle~ik ve göçebe kavimlerinin kültürlerinin te~ekkül ve inki~afina
büyük tesirler icra etmi~tir".
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