‹SK‹TLER’DE ÖLÜ GÖMME GELENE⁄‹
The Burial Traditions Among Scythians
Traditions funéraires chez les Scythes
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ÖZET
‹skit kültürü içerisinde ölü gömme gelene¤i önemli bir yer tutmaktad›r. Filolojik ve arkeolojik belgeler
‹skitler’de ölü gömme gelene¤ini ayd›nlatmaktad›r. Bu belgelerden ‹skit hükümdar mezarlar›, ölülerin mumyalanmas› ve ölüm sonras› gerçekleﬂtirilen törenler hakk›nda bilgi sahibi olunmaktad›r. Özellikle arkeolojik
buluntular filolojik kaynaklardaki bilgileri desteklemektedir. ‹skitler’de görülen ölü gömme gelene¤inin izleri daha sonra ortaya ç›kan bir çok toplumda görülmektedir. Bu durum kültürel süreklilik aç›s›ndan de¤er taﬂ›maktad›r.
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ABSTRACT
Burial traditions occupy a significant place in Scythian culture. Philological and archaeological documents clarify the burial traditions of the Scythians. These documents provide us with information about
graves of the Scythian rulers, the mummification of corpses and funeral ceremonies. Especially archaeological material discovered in graves supports the information found in philological documents. Traces of the burial traditions of the Scythians can be found in many societies that have come into being later. This observation, in turn, carries significance in terms of cultural continuity.
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G‹R‹ﬁ
Dünya üzerinde yaﬂayan insan topluluklar› incelendi¤inde hayat›n do¤mak
ve ölmek aras›ndaki süreç oldu¤u görülür. Dünya’ya gelirken olmakla var olmamak aras›ndaki keskin çizgi hayat›n
sonu ve ölüm aras›nda da vard›r. Yaﬂamak bu dünya, ölüm ise öbür dünya için
bir var oluﬂtur. Her canl›, dolay›s›yla her
insan ölecektir. Öyleyse birçok inanç sistemine göre ölümle yeni bir hayat baﬂlayacak, bu yeni hayat› sürdürecek için ise
törenler yap›lacak ve defin gerçekleﬂtirilecektir.
Ölülerin gömülmeleri ve bu esnada
gerçekleﬂtirilen törenler dünya üzerinde
yaﬂayan toplumlarda benzerliklerin yan›nda farkl›l›klar da göstermektedir.
Özellikle eski bozk›r kavimlerinin, bun-

lar aras›nda ‹skitler’in ölü gömme gelene¤i büyük ölçüde kendi kültür çevresi
içerisinde de¤erlendirilebilir. ‹skit kurganlar›, ortaya ç›kar›lan arkeolojik buluntular ve yaz›l› kaynaklar bu gelene¤i
belirgin bir ﬂekilde ortaya koyar. ‹ﬂte arkeolojik buluntular ve yaz›l› kaynaklar›n ›ﬂ›¤›nda ‹skit kurganlar›n›n yap›s›,
ölülerin mumyalanmas› ve defin sonras›
yap›lan iﬂler çal›ﬂmam›z›n çerçevesini
oluﬂturmaktad›r.
‹SK‹T HÜKÜMDAR MEZARLARI
‹skitlerde mezarlara gömü önemli
bir yer tutar. Bu hususta Herodotos ‹skit
hükümdar mezarlar› hakk›nda bilgi vermektedir. Onun bildirdi¤ine göre ; Hükümdar mezarlar› Gerrhos topraklar›nda yani, Borysthenes üzerinde gemilerin
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gidebildikleri son bölgededir. Hükümdarlar› öldü¤ü zaman, o bölgede eni boyu
bir dörtgen, büyük bir mezar kazarlar ve
haz›r oldu¤u zaman ölüyü getirirler. Mezar›n içine çimen yay›l›r, hükümdar üzerine konur, ölü yere saplanm›ﬂ m›zraklarla çevrilir, üzerine a¤açtan bir gölgelik konur, sazlarla örtülür; mezar›n içinde boﬂ kalan geniﬂ yerlere han›mlar›ndan birisi, elinden içki içti¤i kimse, bir
aﬂç›, silahtar›, uﬂaklar›ndan birisi, bir
haberci ve atlar› bo¤ulup konur, kulland›¤› ﬂeylerden birer tane ve alt›n kupalar
konur. Bu tören tamamlan›nca herkes
mezar›n üzerine kürek ile toprak atar ve
en yüksek tümse¤i yapmak için birbirleriyle yar›ﬂ ederler (Herodotos IV:71).
Herodotos’un M.Ö 5.yüzy›l›n ortalar›nda gözlemlerine dayal› olarak bahsetti¤i mezar gelene¤inin Karadeniz’in kuzeyindeki bozk›rlarda yayg›n oldu¤u görülmektedir. Bu, üzerine toprak y›¤›larak yap›lm›ﬂ mezarlara kurgan denilmektedir (Rolle 1980:9). Genelde kurgan
ismi koruganla özdeﬂleﬂtirilmektedir.
Gerçekten de bütün de¤erli eﬂyalar ile
gömülmüﬂ ölünün korunmas› ve ona ait
mezar›n soyulmamas› esast›r. Bu tür
mezarlar›n korunmas› gere¤ini ve bizzat
korundu¤unu Persler’in Karadeniz’in
kuzeyindeki ‹skit ülkesine gerçekleﬂtirdikleri sefer esnas›nda ‹skit hükümdar›
‹danthyrsos ve Pers kral› Darius aras›nda geçen konuﬂma aç›k bir ﬂekilde ortaya koymaktad›r.
Darius, ‹skit hükümdar›na bir elçi
ile gönderdi¤i haberde : “ Ey garip adam,
yapabilece¤in baﬂka iki ﬂey varken ne
için boyuna kaç›yorsun ? E¤er kendini
bana karﬂ› koyabilecek kadar güçlü say›yorsan ona göre davran, kaçmay› b›rak,
savaﬂa gir; yok e¤er kendini daha aﬂa¤›
görüyorsan yine boyuna yürümekten
vazgeç; efendine haraç olarak toprak ve
su getir, huzuruna ç›k” (Herodotos IV:
126).
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‹skit hükümdar› ‹danthyrsos, ﬂu cevab› vermektedir: “ ‹ranl›, iﬂte benim kanaatim: beni hiç kimse ne korkutabilir
ne de önünden kaçmaya zorlayabilir;
senden de kaçt›¤›m yok ; ﬂimdiye kadar
yapm›ﬂ oldu¤um ﬂey, bar›ﬂ zaman›nda
da her zaman yapt›¤›m ﬂeydir. Neden hemen savaﬂa girmiyorum, onu da sana
aç›klayay›m: Bizim ne kentimiz var ne
de dikili a¤ac›m›z var, ki elden gitmesin,
ya da yak›l›p y›k›lmas›n diye korkup hemen savaﬂa girelim; ama siz e¤er ille de
savaﬂmak istiyorsan›z, bizim atalar›m›z›n mezarlar› var ; onlar› bulun, onlara
el kald›r›n, o zaman görürsünüz, mezarlar›m›z için dövüﬂüyor muyuz dövüﬂmüyor muyuz” (Herodotos IV: 127).
‹skit hükümdar›n›n yukar›da ifade
etti¤i sözleri ‹skitler’in hayat tarz›n› ortaya koydu¤u gibi, atalar›n›n mezarlar›n› kutlu sayd›klar›n› ve bu mezarlar› korumaya ald›klar›n› da göstermektedir.
Burada korumaya ald›klar› mezarlar›n
gerçekten koruyucu özelli¤i bulunmakta
olup, böylece bu tür mezarlara korugan,
kurgan denilmesi bu vasf› ile ba¤lant›l›
görülmektedir.
Zaman›m›za kadar kurgan kelimesinin farkl› anlamlar›na dikkat çekilmiﬂtir. Bu kelimenin mezar, gömüt, mezar
tümse¤i olabilece¤i gibi ; kale, sur ﬂehrin
etraf›n› çeviren kemer olarak da anlam
kazand›¤› ifade edilmektedir (Roux
1999: 295). Burada kurgan›n iki anlam›
ortaya ç›kmaktad›r. Birincisinde ölmüﬂ
olan kiﬂinin korundu¤u yerdir. ‹kincisinde ise yaﬂayanlar›n d›ﬂ sald›r›lara karﬂ›
korundu¤u, ﬂehri koruyan savunma sistemidir. Her ikisinde de bir koruyuculuk
söz konusudur. Ancak atl› kavimlerin
yerleﬂimine bak›ld›¤›nda ﬂehrin savunmas› ile ilgili manas› ﬂehir hayat› ile
ba¤lant›l›d›r. Bu yüzden ﬂehir savunmas›nda kullan›m› daha geç olmal›d›r. Mezar gelene¤i ile ilgilisi çok daha eskidir.
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‹skit dönemi için yaln›z mezar› ifade
eden bir kelime olmal›d›r. Bu kelime yaln›z mezar›n üzerinde oluﬂturulan tümse¤i dahi ifade etse, yine onun koruyuculuk vasf› ön plana ç›kmaktad›r.
‹ﬂte koruyuculuk vasf› ön plana ç›km›ﬂ olan bu tür mezarlar›n arkeolojik
olarak da tespit edildi¤i görülmektedir.
Bu tür kurganlar aras›nda büyüklükleriyle Certomlyk ve Aleksantropol kurganlar› son derece önemli bir yer tutmaktad›r. Hem bu iki kurgan hem de di¤er kurganlar›n as›l gömü alanlar› kare
ya da dikdörtgen bir çukur aç›larak yap›lm›ﬂt›r (Rolle 1979: 62-67). Kaz›larak
planlar› ç›kar›lm›ﬂ bu kurganlar›n yap›lar› Herodotos’un verdi¤i bilgilerle örtüﬂmektedir.
Ancak bu tür kurganlar yaln›z Karadeniz’in kuzeyindeki bozk›rlarda de¤il, Orta Asya ve Sibirya’da ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Tuva’da Arzhan, Kazakistan’da
Esik Kurgan› büyük kurganlar aras›nda
yer almaktad›r. Ayr›ca Abakan bölgesinde Çar vadisinde büyük kurganlar ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Özellikle kurganlar›n
as›l alan›n kare ﬂeklinde yap›ld›¤› ve
üzerlerinin tamamen yüksek bir biçimde
oluﬂturuldu¤u ortaya konulmuﬂtur (Bokovenko 2002: 521). Paz›r›k vadisinde
tespit edilmiﬂ mezarlardan beﬂ tanesi
büyük kurgand›r. Bu kurganlarda da
mezar odas› oluﬂturulmuﬂ ve hemen hemen as›l alanlar› kare planl›d›r (Jettmar
1966: 54). ﬁüphesiz mezarlar›n en kayda
de¤eri Tuva’daki Arzhan kurgan›d›r. Bu
kurgan›n as›l gömü alan›, mezara gömülen insanlar ve atlar bak›m›ndan önemli
bir yer tutmaktad›r (Gryaznov 1976: 40).
Mançurya’dan Macaristan’a kadar
çok geniﬂ co¤rafyada ‹skitler’e ait çok say›da kurgan belirlenmiﬂ ve bunlar›n kaz›lar›n›n yap›lmas› sonucu, Herodotos’un hükümdar mezarlar› hakk›nda
verdi¤i bilgileri destekleyen verilere ulahttp://www.millifolklor.com

ﬂ›lm›ﬂt›r. ﬁüphesiz bu büyük kurganlar
mezar yapma gelene¤i içerisinde önemli
bir yere sahiptir. Ayr›ca çok say›da küçük mezar›n yap›lm›ﬂ oldu¤unu da söyleyebiliriz. Bu büyük kurganlar mumya
gelene¤i ve definden sonra yap›lan temizlenme törenleri aç›s›ndan da veriler
ortaya koymaktad›r. Çünkü bu tür kurganlar›n bir k›sm›nda hem mumyalanm›ﬂ cesetler hem de temizlik törenleriyle
ilgili arkeolojik buluntular ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
ÖLÜLER‹N MUMYALANMASI
‹skitler’de ölülerin mumyalanmas›
ile ilgili ilk bilgi Herodotos’ta bulunmaktad›r. O, bu hususta ﬂöyle demektedir: “
Ölen kiﬂinin gövdesi mumla kaplanm›ﬂt›r; önceden karn› yar›lm›ﬂ, içi boﬂalt›lm›ﬂ ve maydanoz tohumu, anason ve dövülmüﬂ saparna ve kokulu maddelerle
doldurulmuﬂ sonra dikilmiﬂtir” (Herodotos IV: 71).
‹skitler’de mumyalama gelene¤i
hakk›nda baﬂka bilgi bulunmamaktad›r.
Bu hususta kurganlardan ç›kar›lan cesetlerde mumyalama gelene¤inin uyguland›¤› tespit edilmiﬂtir. Ancak Karadeniz’in kuzeyindeki bozk›rlarda ‹skit kurganlar›nda mumya gelene¤ini gösteren
kal›nt›lardan ﬂimdiye kadar söz edilmemektedir.
Öncelikle neden mumyalamaya gerek duyuluyordu sorusuna cevap bulmak gerekir. Özellikle ölü gömme y›l›n
belli zamanlar›nda yap›l›yordu. Ölüler
ya yaz›n baﬂ›nda ya da sonbaharda gömülüyordu. Hatta M.S. 6 ve 7. yüzy›llarda yaﬂayan Türkler aras›nda ilkbahar
veya sonbaharda ölü gömme gelene¤i
varl›¤›n› sürdürmüﬂtür. Çin kaynaklar›na göre; “Onlar (Türkler) yaz›n veya baharda ölenleri a¤açlar ve bitkiler sarar›p
kurumaya baﬂlad›¤› zaman; k›ﬂ›n veya
sonbaharda ölenleri, yapraklar yeﬂermeye baﬂlad›¤› zaman gömerler” (Liu Mautsai 1958: 9).
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Gömme iﬂleminin senenin belli dönemlerinde yap›lmas›n›n nedeni muhtemelen büyük kurganlar›n yap›m›nda gerekli olan iﬂçi masraflar›ndan dolay›,
ama daha önemlisi, gömme an›na kadar
bozulmay› engellemek maksad›yla yap›lan mumyalama gelene¤i ile ba¤lant›l›d›r. Burada yaln›zca önemli ﬂahsiyetlerin ölüleri mumyalanmaktayd› (Rudenko 1970: 279). Zaten Herodotos’da ‹skit
hükümdarlar›n›n mumyaland›klar›n›
belirtmektedir (Herodotos IV :71). Ancak
‹skitler’de yaln›z hükümdarlar›n de¤il,
boy ve boylar birliklerinin baﬂ›nda bulunan önemli ﬂahsiyetler öldüklerinde cesetlerinin mumyaland›¤›n› söyleyebiliriz. Ölülerin gömülmesinin yukar›da belirtti¤imiz üzere, ilkbahar ve sonbaharda gerçekleﬂtirilmekteydi.
Arkeolojik buluntular cesedi mumyalama iﬂleminin oldukça yayg›n bir ﬂekilde uyguland›¤›n› göstermektedir. Paz›r›k kurganlar›, ﬁibe ve Oglakti kurganlar›ndan mumyalanm›ﬂ cesetler ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Genel olarak, mumyalama iﬂleminin ölümden sonra da hayat›n devam›n› sa¤lamak için ölünün ﬂeklini muhafaza etme arzusundan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir. Fakat bunun
sa¤lanmas› için iskeletin yeterli oldu¤unu da biliyoruz. Ancak mumyalama iﬂleminin esas amac› cesette her hangi bir
bozulma olmadan cenaze törenleri için
uygun tarihi beklemeye imkan vermektedir. Mumyalama iﬂlemi cesedin bozulma tehlikelerini ortadan kald›ran önemli tek yöntemdir; ateﬂ etleri yakabildi¤i
gibi kemikleri de yakabilirdi, kemirici
hayvanlarda kemikleri k›rabilirdi. Ancak bu karmaﬂ›k yöntem yaln›zca dünyadaki hayat›nda güç sahibi insanlar
için kullan›l›yordu. Bunun amac› onlar›n öteki dünyada da güçlü kiﬂiler olmalar›n› sa¤lamakt› (Roux 1999: 260).
Mumyalanan cesetlerde hangi iﬂ-
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lemlerin yürütülmüﬂ oldu¤u ayr›nt›l› bir
ﬂekilde ortaya konulmuﬂtur. Bu hususta
Paz›r›k Kurganlar› en kayda de¤er bilgilere ulaﬂmay› mümkün k›lmaktad›r.
Ceset mumyalar› ilk olarak ﬁibe’de
yap›lan kaz›lardan sonra Altayl›lar›n
kurganlar›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r. Yaﬂl› ve
genç insan cesetlerinin günümüze kadar
kötü bir halde kalmalar›na ra¤men, beyin, kafatas›ndan ve ba¤›rsaklar bedenden ç›kart›ld›¤›ndan cesetleri tespit etmek mümkündür. Genç olan›n göz oyuklar› dikiﬂle ayr›lm›ﬂ ve kal›n tentene iplikleri vücuttaki bütün yar›klar›n dikilmesi için kullan›lm›ﬂt›r. Vücutta kesilerek yar›klar oluﬂturulmas› bir kural oldu¤undan ﬁibe’deki kurgandan ç›kart›lan adam›n baca¤›ndaki yar›klar ile Paz›r›k’taki 5. Kurgandan ç›kart›lan adam›n baca¤›ndaki yar›klar ayn›d›r (Rudenko 1970: 280).
2. Kurganda gömülü kad›n ve erkek
kafataslar›, ﬁibe’deki kurgandan ç›kart›lan yaﬂl› adam›n kafatas›na uygulanan
ayn› yöntemle ayr›lm›ﬂt›r. 2. Kurgandaki kad›n kafatas› aç›l›p, içi boﬂalt›ld›ktan sonra içi toprak, çamlar›n i¤ne yapraklar› ve karaçam kozalar›yla dolduruluyor. Aç›lan k›s›m ise tekrar kapat›larak deri ya¤›z at k›l› ile dikiliyor (Rudenko 1970: 280).
Mumyalama iﬂleminde ba¤›rsaklar›n ç›kar›lmas›ndan sonra aç›lan yar›klar tentene ipli¤i ile dikiliyor. Eller ve
bacaklar üzerindeki yar›klar›n yan› s›ra,
kalça üzerinden bacaklara do¤ru, omuzlardan kollara do¤ru 1 cm. derinli¤inde
say›s›z bir çok yar›klar bulunmaktad›r.
Bu yar›klar bir b›ça¤›n ucuyla aç›lm›ﬂ,
hatta muhtemelen dikiﬂ ipliklerinin bozulmas›n› önlemek için koruyucu bir
madde içeren bir nesne ile de aç›lm›ﬂ olabilir. Koruyucu olarak ne kullan›ld›¤›
hala bilinmemektedir. Muhtemelen bu
koruyucu M›s›r’da yayg›n olan evrensel
http://www.millifolklor.com
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bir yöntem olarak kullan›lan tuzdu. Bu
yolla korunmuﬂ cesetler aç›lm›ﬂ ve su alt›nda kalm›ﬂ kurganlarda bulunmuﬂ olsayd›, bunu tespit etmek zor olmayacakt›. 2. Kurgandaki adam cesedi çapulcular taraf›ndan ya¤ma edildi¤inden ve
uzun süre su alt›nda kald›¤›ndan cesedin içinde tuzun varl›¤›na rastlamak
mümkün de¤ildir (Rudenko 1970: 280).
Ancak Çin’de Kitan Vu-yu ad›ndaki yeni
imparatorun “ Çin’de ölen selefinin törenini yapmak” için gerçekleﬂtirdi¤i gösteriﬂli cenaze töreninde cesedin ba¤›rsaklar›n›n ç›kar›ld›¤› ve karn› tuzla doldurulduktan sonra getirildi¤i belirtilmektedir (Roux 1999: 259). Buradan bu kültür co¤rafyalar›na yak›n yerlerde mumyalama da tuzun kullan›lm›ﬂ olmas›, Paz›r›k ve çevresinde de kullan›ld›¤› düﬂüncesini güçlendirmektedir.
Mumyac›l›kta daha farkl› bir yöntem ise 5. Kurgandaki cesetlerde görülmüﬂtür. Burada kesilen yar›klar›n dikelmesinde at k›l› çifte k›vr›mlar ﬂeklinde
bükülerek dikilmekteydi. Bu ﬂekilde
oluﬂturulmuﬂ ipler genellikle hem kad›n
hem de erkek vücutlar›ndaki yar›klar›n
dikiminde kullan›l›yordu (Rudenko
1970: 281).
Ölenin bedenini koruman›n çok yolu vard›. Bundan dolay› mumyalama ile
ba¤lant›l› olarak daha iyi korunmuﬂ cesetler bulunmaktayd›. 5. ve 2. Paz›r›k
kurganlar›ndan ç›kar›lm›ﬂ mumyal› cesetler daha sa¤lamd›r. Ak-Alah’tan bir
kurganda ç›kar›lan genç kad›n›n cesedi
de mumyalanm›ﬂt›r. En az ameliyat yoluyla mumyalanm›ﬂ cesetler de ortaya
ç›kar›lm›ﬂt›r. Yukar› Kalein kurgan›ndan ç›kar›lan üç adam›n cesedinde görüldü¤ü gibi kar›n boﬂlu¤unu açmak iç
organlar›n› ç›karmak ve mumyalama cesedin korunmas› için yeterli olmuﬂtur. 2.
Baﬂadar kurgan›ndan ç›kar›lm›ﬂ kad›n
ve erkek cesedi de ayn› ﬂekilde mumyalanm›ﬂt›r (Polosmak 1996: 210-211).
http://www.millifolklor.com

Yukar›da belirtildi¤i üzere, Paz›r›k
kurganlar›n›n yap›m› s›ras›nda mumyalama gelene¤inin yayg›n oldu¤u görülmektedir. Paz›r›k kurganlar› d›ﬂ›nda di¤er kurganlardan da mumyal› cesetler
ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu yayg›n olarak
sürdürülen mumyalama gelene¤inde
ölenin bedenin korunmas›na yönelik birtak›m maddeler kullan›l›yordu. Maddelerin neler olabilece¤i üzerinde de çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ ve baz› verilere ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Paz›r›kl›lar iç organlar›n ilaçlanmas› ve cesedin korunmas›nda cila kullanm›ﬂlard›r. 3. Ak-Alah’taki 1 kurgan›ndan
ç›kar›lm›ﬂ mumyal› kad›n›n derisi üzerinde laboratuar çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r.
Buradan anlaﬂ›ld›¤› üzere, organlar›n
ayr›ﬂt›r›l›p, cesedin cilalanmas› koruma
iﬂleminde kullan›lm›ﬂt›r (Polomsak
1996: 211).
Da¤l›k Altay ve Do¤u Kazakistan’da zencefil boyas› ve cila iyi tan›nmakta olup, oralar bunlar›n vatan›d›r.
Paz›r›k’l›lar zencefil boyas›n› deriden yap›lm›ﬂ eﬂya ve a¤açlar› boyamada da
kullanm›ﬂlard›r. Zencefil boyas› ve cila
kullan›m›yla “ölümsüzlük, sonsuzluk iksiri” oluﬂturuldu¤u anlay›ﬂ› mevcuttur.
‹ﬂte Paz›r›kl›larda bunu cesedin d›ﬂ halini korumak için kullanm›ﬂlard›r (Polomsak 1996: 211). Elbette maydanoz tohumu, anason,dövülmüﬂ saparna ve kokulu maddelerde mumyalama iﬂleminde
karn›n içindeki organlar boﬂalt›ld›ktan
sonra kullan›lm›ﬂt›r (Herodotos IV: 71).
Kurganlardan ortaya ç›kar›lan
mumyalanm›ﬂ cesetler yaln›z mumyalama hakk›nda bilgi sahibi olmay› mümkün k›lmamaktad›r. Ayn› zamanda cesetlerin gövdelerinin dövmeyle kaplanm›ﬂ oldu¤u görülmektedir (Zvelebil
1980: 255). Hatta Paz›r›k kurganlar›ndan ç›kar›lan atlar›n kulaklar›na birbirinden farkl› enler yap›lm›ﬂt›r. Bu niﬂan-
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lar›n farkl› olmalar›, atlar›n de¤iﬂik boylara mensup kiﬂiler taraf›ndan hediye
edildi¤ini göstermektedir (Durmuﬂ 1997:
17).
Mumya gelene¤ine tekrar dönersek;
bu gelene¤in ‹skitler’de yayg›nl›¤› yukar›da belirtildi. ‹skit sonras› dönemde de
varl›¤›n› korudu¤u görülmektedir. Göktürk dönemine ait yaz›tlarda törene kat›lanlar›n kokular, mumlar sandal a¤ac›
vb. getirmeleri (Thomsen 1993: 156), bu
dönemde mumya gelene¤inin varl›¤›na
bir iﬂaret say›labilir. Daha da belirgin
olan› Türkiye Selçuklular›’nda mumya
gelene¤inin varl›¤›d›r. Selçuklu Sultanlar›ndan II. K›l›ç Arslan, I. Keyhüsrev,
II. Süleyman ﬁah, III. K›l›ç Arslan ve daha bir çoklar› mumyalanm›ﬂt›r. Bu durum köklü bir ananeyi ve kültürel süreklili¤i belirgin bir biçimde göstermektedir
(Durmuﬂ 1993: 56).
DEF‹N SONRASI YAPILAN ‹ﬁLEMLER
‹skitler ölülerini gömdükten sonra
baz› iﬂler yapmaktad›rlar. Bu hususta
Herodotos bize yeterli bilgiler vermektedir: “ Ölüleri gömdükten sonra kendilerini temizlerler. Baﬂlar›n› iyice ovarak y›karlar, gövdelerini temizlemek için bir
tören yaparlar, yere üst uçlar› birbirine
e¤ik üç kaz›k çakarlar, üzerine çepeçevre
keçe sararlar, keçelerin içerisinde ve kaz›klar›n ortas›nda bir tekne vard›r, iyice
k›zd›r›lm›ﬂ birçok taﬂ getirip bu teknenin içine koyarlar” (Herodotos IV: 73).
Herodotos yukar›da yap›lan iﬂlemlere de bu hususta aç›kl›k getirmektedir:
“ ‹skit topraklar›nda kenevir yetiﬂir, t›pk› keten gibidir, yaln›z daha kal›n ve daha büyüktür. Hem insan eliyle ekilir
hem kendili¤inden yetiﬂir. Traklar bundan t›pk› ketene benzer giyecekler yaparlar. Hatta bu iﬂten çok iyi anlamayanlar için, bu giyecekler ketenden mi
yap›lm›ﬂ, yoksa kenevirden mi hiç belli
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olmaz ve keneviri bilmeyenler, ketendir
diye yemin edebilirler” (Herodotos IV:
74).
‹skitler kenevir tohumlar›n› alarak
törenlerinde kullanmaktad›rlar. Bu hususta yap›lan iﬂlemleri Herodotos ﬂöyle
anlatmaktad›r: “ ‹skitler kenevir tohumunu al›rlar, keçe örtülerin içerisine girerler ve bu tohumlar› k›zg›n taﬂ›n üzerine atarlar; tohum taﬂa de¤ince tütmeye baﬂlar, ç›kard›¤› bu¤u Yunanistan’daki hamamlarda bile bu kadar bo¤ucu bir
bu¤u olmaz. ‹skitler bu bu¤uyla bay›l›rlar ve keyiften hayk›r›rlar. Bu onlara y›kanma yerine geçer, çünkü gövdelerine
hiç su de¤dirmezler” (Herodotos IV: 75).
‹skitlerin kad›nlar›n›n temizlenmesiyle ilgili olarak ﬂu bilgiler yer almaktad›r: “ Kad›nlar›na gelince, onlar da servi,
sedir a¤ac› yongalar›n› pürtüklü bir taﬂ
üzerinde iyice dövüp su katarlar ; bu hamuru yüzlerine ve bütün gövdelerine sürürler, koklamaya doyulmaz bir koku
kazanm›ﬂ olurlar ve ertesi günü bu lapay› kayd›rd›klar› zaman derileri p›r›l p›r›l
ve taze bir renk alm›ﬂ olur” (Herodotos
IV: 75).
Herodotos’un belirtti¤i bu basit temizlik banyosu matem süresinin bitimi
olarak çok kökleﬂmiﬂtir. Bu temizlik iﬂlemi banyo olarak hizmet vermiﬂ ve böylece vücudun su ile asla y›kanmad›¤› kavranm›ﬂ görünüyor. Ancak nas›l ba¤›rd›klar› husus pek aç›k de¤ildir. Tercihen yabani hayvanlar›n, özellikle kurtlar›n
ulumas› ya da insan ç›¤l›klar› söz konusudur.
Temizlik iﬂleminde kullan›lan kenevir tohumunun sarhoﬂ edici etkisi ve çok
fazla uyuﬂturuculu¤u bilinen narkotik
ihtiva etti¤i bilinmektedir. Bundan dolay› ‹skitler’in s›k› kapat›lm›ﬂ yurtta (tek
kiﬂinin girebilece¤i çad›rda kenevir çekmede) gerekti¤i biçimde müthiﬂ bir sarhoﬂlu¤a ulaﬂ›yorlard›” (Meuli 1935: 122123).
http://www.millifolklor.com
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Herodotos, ‹skitler’in ne ölçüde sarhoﬂ oldu¤u hakk›nda fazla bilgi vermemektedir. O, böyle buhar sarhoﬂlu¤unun
Massagetler’de oldu¤unu bildirmektedir:
“ Onlar (Massagetler) kümeler halinde
ateﬂin etraf›n› çevirmekte, taze meyveleri içine atmaktad›rlar. Hellenlerin ﬂarapla sarhoﬂ olduklar› gibi, onlar›n buhar›yla dans ve ﬂark›yla coﬂmaktad›rlar.
‹ki adam boyuna kadar büyüyen bu
a¤açlar ﬂüphesiz kenevir olarak görülmektedirler” (Herodotos I: 202).
Kenevir toplanmas› ﬂüphesiz “ quaedam semina”, yani kenevirin tohumlanmas› zaman›nda yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
Bunun duman›yla belirgin sarhoﬂluk
sa¤lanm›ﬂ oluyordu. Fazla kendinden
geçiren sarhoﬂluk durumu ‹skit temizlenme yurtlar›nda aran›lm›ﬂt›r. Zira
bunlar ayn› maksatla temizlenmeye de
ﬂüphesiz hizmet etti. Ayn› ﬂekilde Kuzey
Amerika’n›n en eski yerlilerinde perhizle ba¤lant›, uyuﬂturucun hazz› hemen
hemen umumiyet yayg›nd›r ve orada
ibadet ﬂartlar›na uygun temizli¤in çok
önemli bir ﬂekli ve maksada ulaﬂmada
as›l çare ruhi olarak kendinden geçme
hali gösterilmektedir. Merkezi Kaliforniya Maidular›n›n yüce varl›¤› insan›n
oluﬂumundaki gücü buharlanmayla kazan›lmaktad›r (Meuli 1935: 123).
Bu¤ulanma, kenevir çekme ve feryat kültüyle ba¤lant›l›d›r. Bütün egemen
kabuller burada yaln›z harici temizli¤in
olmad›¤›n›, özellikle inançla ilgili bir
amelin oldu¤unu, bunun unsurunun
kendinden geçmeye dayand›¤›n› göstermektedir (Meuli 1935: 124).
Herodotos’un sözünü etti¤i kenevir
Karadeniz’in kuzeyindeki bozk›rlarda
özellikle denizin kuzey ve güney sahillerinde yetiﬂtirilmiﬂtir. Buradaki merkezlerden Kolchis’in kenevirleriyle meﬂhur
oldu¤u bilinmektedir. Ayr›ca Rus arkeologlar›n bu bölgelerde yapt›¤› kaz›larda
http://www.millifolklor.com

buluntular sayesinde kenevirin varl›¤›
kan›tlanm›ﬂt›r. Yüzey araﬂt›rmalar›yla
da günümüzde ad› geçen bölgelerde kenevirin yabani olarak yetiﬂti¤i ispatlanm›ﬂt›r (Danoff 1962: 1001).
Herodotos’un verdi¤i bilgiler arkeolojik boyutu ile de kan›tlanm›ﬂt›r. Sibirya’da Altay da¤lar›nda yap›lan kurgan
kaz›lar› bu hususta bilgi sahibi olmam›z› sa¤lamaktad›r. Anlat›lanlarla kaz›larda ortaya ç›kar›lanlar aras›nda bir paralellikte kurulabilmektedir.
Paz›r›k’ta 2. Kurgan›n gömüt k›sm›n›n güney- do¤u köﬂesinde 6 direkten
oluﬂan bir küme ortaya ç›kar›lm›ﬂ ve bu
kümenin aﬂa¤›s›nda dört aya¤›n›n üzerine dayanm›ﬂ dikdörtgen kara bir kap
ezilmiﬂ taﬂlarla doldurulmuﬂtur. Bu direklerden her birinin uzunlu¤u 122,5
cm; çaplar› yaklaﬂ›k 2 cm. ve aﬂa¤›ya
do¤ru kal›nlaﬂmaktad›r. Yukar›dan aﬂa¤›ya her 2 cm’de bir delik bulunmakta ve
bunlar› bir arada tutan bir demir yer almaktad›r. Bütün çubuklar fidan kabu¤u
ﬂeritleriyle sarmal olarak ba¤lan›yordu
(Rudenko 1970: 284). Ek olarak bölmenin bat› yar›s›nda ‹skit kazan› ﬂeklinde
taﬂlarla dolu ikinci bir tunç kap, ayn› ﬂekilde yay›lan 6 çubu¤un alt›nda ortaya
ç›kar›lm›ﬂt›r (Rudenko 1970: 285).
Yukar›da belirtildi¤i üzere, her kapta az miktarda kenevir tohumu bulunmuﬂtur. ‹skit kazan teknesi içindeki kenevir tohumlar›yla yap›l›yordu. Yanan
s›cak taﬂlar kazan›n içine konulmakta
ve kenevir tohumlar›n›n bir k›sm› yak›larak kömürleﬂmekteydi. Dahas›, kazanlar›n kulplar›, fidan kabuklar›yla sar›l›rd›. Çünkü taﬂlar›n s›cakl›¤›n›n fazlal›¤›
kulplar› ç›plak elle tutmaya cesaret vermedi¤inden bu fidan kabuklar› tutak görevi yap›yordu (Rudenko 1970: 285).
‹ﬂte 2. Kurganda 2 tane kenevir
çekme bölgesi ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Ateﬂ
içerisinde yanan taﬂlar› içeren kaplar ve
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kenevir tohumlar› onlar›n üzerinde 6 çubukla desteklenen s›¤›naklar belirlenmiﬂtir. Kurgan›n güney-bat› köﬂesinde
bulunan geniﬂ parçalar muhtemelen bir
taraftan kaﬂe bir ask›yla di¤er taraftan
demir bir ask›yla kaplanm›ﬂt› ve 6 çubukla desteklenen s›¤›naklar kurganlar›n üzerinde vard›. Ayaklardan birine
ba¤l› kenevir tohumu içeren matara bulunuyordu (Rudenko 1970: 285).
Herodotos’un belirtti¤i kenevir çekme gelene¤i yaln›z Karadeniz’in kuzeyindeki bozk›rlarda de¤il, do¤u bozk›rlar›nda Altaylar ve çevresinde yo¤un olarak kullan›lm›ﬂt›r. ‹skitler dönemindeki
bu yayg›nl›k hem yaz›l› belgeler hem de
arkeolojik buluntularla desteklenebilmektedir.
Halk inançlar› aras›nda özel bir yeri olan ruhun temizlenmesi meselesine
modern topluluklarda da rastlan›lm›ﬂt›r.
1860 y›l›nda Radloff Kengi gölü çevresinde oturan bir Altay Türk boyunda bir
ﬂaman taraf›ndan bir yurtta temizli¤i
gözlemlemeye imkan bulmuﬂtur. Burada
ﬂaman 40 gün önce ölmüﬂ olan bir kad›n›n ruhunu öbür dünyaya sevk etmek ve
bununla bizzat ona ve hayatta kalanlara
sükunet sa¤lamaktayd›. Akraba ve komﬂular›ndan bir k›sm› ev sahibi taraf›ndan yurdundaki merasime davet edilmiﬂlerdi. Burada ﬂaman davuluyla de¤iﬂik sesler ç›kararak ve kendinden geçerek çeﬂitli gösteriler yap›yordu (Radloff
1986: 282-285).
Bu biri taraf›ndan oynanan ve söylenen dramada primitif karakterde esas
duygu bizi meﬂgul ediyor, bu temizlik seremonisidir. Bu seremoniyle matem süresi sona eriyor. Bütün gömü ve yasla ilgili inanca ba¤l› merasim usul ve kaidelerinde geçen zahmetlerde ölenin manevi yaﬂama çözümü bununla nihai sonuca
ulaﬂt›r›l›yor. Benzer ﬂekilde Orta ve Kuzey Asya’da say›s›z toplulu¤un davrand›-
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¤› görülmektedir. Bu anlay›ﬂ Amerika ve
di¤er ülkelerde de bulunmaktad›r. ‹skitler’in de terleme kulübelerinde ayn›
amac› elde etmeye çal›ﬂmalar› aﬂikârd›r.
Ölenin can›n›n öteye söyledi¤i ve feryad›
söz konusudur. Ancak ‹skitler’de vecd
için akustik-ritmik olarak davul çalarak
uyarma eksiktir. Fakat bu çarede Orta
Asya, Sibirya ve Amerika’n›n iptidai kavimlerinde çeﬂitli ﬂekildedir. Sünger, laden a¤ac› (ledum palustre), enfiye vb gibi uyuﬂturucu perhiz, dans tepirhanenin
›s›t›lmas› yan›nda bulunmaktad›r (Meuli 1935: 125).
Herodotos’un ‹skitler’in banyodan
önce baﬂlar›n› ya¤lad›klar›n› belirtmesi
aç›kl›¤a kavuﬂturulabiliyor. Günümüzde
Aﬂa¤› Amur bölgesinde yaﬂayan ve bir
Tunguz boyu olan Oroçalar’da ﬂamanlar
bir dumanla bay›lmaktad›rlar, laden
a¤ac›n›n kuru yapraklar›n› kor halinde
kömür üzerine yerleﬂtirerek bunu meydana getirmektedirler, fakat önceden ayn› bitkinin s›cak yapraklar›yla dizlerini
ovuyorlar burada bir çok defa diz can›n
otura¤› olarak da geçmektedir, bununla
cana bir etki istenmesi kabul edilmelidir
(Meuli 1935: 126).
Göktürkler dönemine ait yaz›tlarda, özellikle Bilge Ka¤an yaz›t›nda yo¤
törenine kat›lan temsilcilerin getirdikleri aras›nda alt›n ve gümüﬂten baﬂka güzel kokular, mumlar, sandal a¤ac› vb. say›lmaktad›r. Bunlar yo¤ töreni için getirilmiﬂtir (Thomsen 1993: 156).
Bilge Ka¤an külliyesinde sunak taﬂ› yak›n›nda ortaya ç›kar›lm›ﬂ üç ayakl›
kazan parçalar› acaba törenlerde böyle
bay›lma, ruhu temizleme ve ölümün verdi¤i ac›dan böyle bir demlenme sonucunda kurtulmaya m› hizmet ediyordu diye
de düﬂünülebilir.
Günümüzde Mo¤olistan’da çeﬂitli
boylara mensup olanlar aras›nda toz haline getirilmiﬂ, ›t›rl› bitki tohumlar›n›n
http://www.millifolklor.com
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el üzerine dökülerek buruna çekilmesi
eski bir gelene¤in yaﬂat›lmas› olarak
belki kabul edilebilir. Gerçekten bu maddenin enfiye gibi buruna çekilmesi ve rahatlat›c› özelli¤i dikkate de¤er bir husustur.

de¤er taﬂ›maktad›r. ‹skitler’de görülen
bu ölü gömme gelene¤inin özellikle bozk›rlarda daha sonraki dönemlerde yaﬂayan çeﬂitli topluluklarda görülmesi de
kültürel süreklilik aç›s›ndan ön palana
ç›kmaktad›r.

SONUÇ
‹skit hükümdar mezarlar›, ölülerin
mumyalanmas› ve definden sonra yap›lan iﬂler ölü gömme gelene¤i içerisinde
ön palana ç›kmaktad›r. Önemli ﬂahsiyetler için yap›lan kurganlar ‹skitler döneminde onlar›n bütün yay›lma sahas›nda
ortaya ç›km›ﬂt›r.
Mumyalama gelene¤i hakk›nda Herodotos kayda de¤er bilgiler vermekte,
ancak arkeolojik yönden belgelenmesi
bozk›rlar›n do¤usundaki kurganlardan
ç›kar›lm›ﬂ buluntularla mümkün olabilmektedir. Özellikle Paz›r›k kurganlar›ndan ç›kar›lm›ﬂ mumyal› cesetler Herodotos’un verdi¤i bilgileri do¤rulamaktad›r.
Ayr›ca Herodotos’un verdi¤i bilgilerin
zaman› ile Paz›r›k’tan ortaya ç›kar›lan
mumyalar›n zaman›nda bir örtüﬂmenin
olmas› da kayda de¤er bir husustur.
Definden sonra yap›lan törenler ise
çeﬂitlidir. En kayda de¤erlerinden birisi
bedenin temizlenmesi olay›d›r. Herodotos’un verdi¤i bilgiler ve kurganlardan
ç›kar›lan buluntular aras›nda bir ba¤
bulunmaktad›r. Hatta bu buluntular Herodotos’un verdi¤i bilgileri desteklemektedir. ﬁüphesiz bedenin temizlenmesi
olay› defin sonras› gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerden yaln›z bir tanesidir.
Kurgan yap›m›, mumya gelene¤i ve
defin sonras› yap›lan iﬂlemlerin hem yaz›l› kaynaklar hem de arkeolojik buluntularla belirlenmesi ‹skitler’de ölü gömme gelene¤ini ö¤renmeyi büyük ölçüde
mümkün k›lmaktad›r. Yaz›l› belgelerle
arkeolojik buluntular›n kronolojik aç›dan ayn› zamana denk gelmesi de ayr›ca
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