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ÖZET

Bergama Asklepieionu’nun Tıbbi Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

Bergama Asklepieionu antik dönem tapınak tıbbının önemli uygulanma alanlarından
birisi olmuştur. Asklepieion'da tedavi edilen hastalar gelir durumlarına göre ya hediyeler
almış ya da pişmiş topraktan teşekkür yazıtları bırakmışlardır. Asklepieion'un mimari yapısı
ve orada sürdürülen sosyal yaşam, uygulanan telkin tedavileri ayrıntıları ile incelenmiş
olmasına rağmen, hastaların bıraktıkları teşekkür yazıtları şimdiye kadar tıbbi bakış açısı ile
incelenmemiştir.
Bu tezin amacı Asklepieionlar konusundaki bu eksikliği gidermek ve antik dönem
tapınak tıbbındaki hastalık anlayışını ve bu anlayış çerçevesinde uygulanan tedavi
yöntemlerini günümüz tıbbının bakış açısı ile incelemektir. Böylece bir döneme ait hastalık
algıları-tanımları ve bunlara yönelik mistik tıp yaklaşımı konusunda bilgi üretilerek
literatüre katkıda bulunulmuştur.
Çalışma çerçevesinde öncelikle tapınak tıbbı zamanında yazılmış veya o zaman
hakkında geç dönemde oluşturulmuş kaynaklara ulaşılmıştır. Daha sonra Bergama ziyaret
edilerek Asklepieion’daki ve müzedeki teşekkür yazıtları incelenmiş ve fotoğraflanmıştır.
Teşekkür yazıtları Türkçe'ye çevrilmiş ve elde edilen bilgilerin ışığında tapınak tıbbına özgü
anlayış ve yaklaşım tarzı günümüz tıbbının gözü ile değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Asklepieion, Bergama, Telkin tedavisi, Tapınak tıbbı, Yazıt.
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ABSTRACT

Evaluation of the Pergamon Asklepieion with the Medical Point of View

The Asklepieion of Bergama has been one of the major application areas of medicine
in the ancient temple. Patients treated in the Asklepieion according to their income status
either brought gifts or left thanks inscriptions made of baked clay. Although Asklepieion’s
architectural structure and ongoing social life and details of suggested treatments
examined with details, the thanks inscriptions that has been left by patients examined
with medical point of view so far.
The aim of this thesis is to overcome this deficiency on topic of Asklepieions and with
today’s point of view examine disease concept in the medicine of the ancient temple and
the existing treatment methods within the framework of this approach. Thus, contributed
to the literature by producing information about perceptions-definitions of illness for a
period and mystical medicine approach for them.
Working within the framework, primarily reached resources written in the temple
medicine period or created in the late period about that time. Subsequently, by visiting
Bergama thanks inscriptions in the Asklepieion and museum were examined and
photographed. The thanks inscriptions were translated into Turkish and with obtained
information specific to the temple medicine understanding and approach manners were
evaluated by present-day medicine view.

Key Words: Asklepieion, Pergamon, Incubation Therapy, Temple medicine,
Inscription.
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1. GİRİŞ

Yunan uygarlığı, antik dünyanın mistik-majik (dinsel-büyüsel) tıptan çok daha laik
(akılcı) bir tıp anlayışına geçmesine öncülük etmiş olması nedeniyle, tıp tarihinde çok
önemli bir yere sahiptir. Antik Yunan dünyası yüzyıllar boyunca sağlığını emanet ettiği
rahip hekimlerin iyileştirme yeteneklerinin sınırlılığını fark etmiş ve dönemin güçlü
felsefi akımlarının da etkisiyle hastalıkları sorgulamayı ve belirtilerini gözlemlemeyi
öğrenmiştir. Bu süreç birkaç bin yıldan beri devam etmekte olan mistik-majik tıp
anlayışını temelden sarsmış ve o günkü anlamda bilimsel tıbbın da önünü açmıştır 1.
Ancak bu dönüşüm sürekli olarak tek bir doğrultuda olmamış, her iki tıp anlayışı da
(çoğu zaman birbirine rakip olarak ancak zaman zaman da birbirlerinin yerine
kullanılarak ve birbirlerini tamamlayarak) yüzyıllar boyunca dalgalanmalarla ilerleme
göstermiştir. Etkileri günümüzde de yer yer devam eden mistik tıp anlayışı geleneksel
tıp sanatı ile sürekli bir yarışma içinde olagelmiştir1,2.
Yunan mistik tıbbının da esin kaynağı olan Yunan mitolojisi ve tanrıları
günümüzde de hayranlık uyandırmaya devam eden bir uygarlığın eseridir. Hala devam
eden bu yoğun ilginin sebeplerinden birisi de, Yunan tanrılarının en belirgin özelliği
olan aşk, nefret, kıskançlık, çekememezlik gibi insani zayıflıklara sahip olmalarıdır. Bu
tanrı ve yarı tanrıların birbirleri ile olan ilişkileri başka birçok yerel tanrı ve yarı tanrının
ortaya çıkmasına sebep olmuştur1,3. Öte yandan bu tanrı ve yarı tanrıların özel
farklılıklara/yeteneklere sahip ölümlülerle de

olan ilişkileri, sözlü gelenekle

harmanlanarak zaman içinde yarı tanrılara ve tanrısal kökenli ölümlülere ait kültler
yaratmıştır2,3.
Antik Yunan tarihinde ilk kez Homeros’un İlyada’sında boy gösteren Asklepios’un,
sağlık tanrısı unvanına eriştiği ve oğulları ve ardılları olan asklepiadlar ile geliştirdiği
tapınak tıbbının uygulandığı Asklepios kültü bu konudaki en etkileyici örneklerden birini
oluşturmaktadır3,4.
Asklepios, ışık, müzik, kehanet gibi pek çok alanın tanrısı olmanın yanı sıra sağlık
ve salgın tanrısı da olan Apollon’un oğlu olarak Yunan mitolojisine girmiş, başlangıçta
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başarılı bir hekim iken, zamanla ölüleri diriltecek seviyeye gelmiş ve hekimlikte
babasının şöhretini geride bırakarak önemli bir mitolojik ve medikososyal figür
durumuna yükselmiştir1,3. Asklepios’un ölüleri diriltme yetisi Zeus’un öfkesini üzerine
çekmiş ve onu yıldırımları ile yok etmiştir. Asklepios tanrıdan yaratılmış hem tanrı hem
de insan olarak iki dünya arasında bir köprü görevi görmüştür. Kendisi bir kurtarıcı
(soter) olarak, körleri ve topalları da iyileştirebilen Hıristiyan geleneğine de esin
vermiştir2,3.
Tanrı Asklepios adına kurulmuş olan ve sayısı yüzlerle ifade edilen Asklepieionlar
Yunanca konuşulan toprakların tümüne hatta Roma’ya kadar yayılmışlardır. Geleneksel
olarak “inkübasyon” yani rüya yoluyla telkin tedavisi uygulayan ve M.Ö. V. yüzyıldan,
M.S. II. yüzyıla dek Antik Helenistik dünyanın en gözde tedavi merkezleri olan
Asklepieionların en önemlilerinden birisi de bugün İzmir’in Bergama ilçesi sınırları
içerisinde yer alan Bergama (Pergamon) Asklepieionu’dur. Günümüze kadar ulaşmış
Asklepieionların içinde arkeolojik olarak en iyi durumda olan Bergama Asklepieionu,
1934’de Alman arkeolog Wiegand’ın başkanlığında başlayan kazılar sonucu ortaya
çıkarılmıştır5.
Bergama Asklepieionu tapınak tıbbının önemli uygulanma alanlarından birisi
olmuştur. Asklepieionda tedavi edilen hastalar gelir durumlarına göre ya hediyeler
almış ya da teşekkür yazıtları ve küçük figür ve rölyef şeklinde votivler bırakmışlardır2.
Asklepieionun mimari yapısı, sosyal yaşam, uygulanan telkin tedavileri ayrıntıları ile
incelenmiş ve değerlendirilmiş olmasına rağmen, hastaların bıraktıkları teşekkür
yazıtları tıbbi bakış açısı ile henüz ayrıntılı olarak ele alınmamıştır,6.
Tıbbın bilimsel tarihi açısından Asklepieionlar ile ilgili asıl önemli konu,
tapınaklarda uygulanan tanı ve tedavi yöntemleridir. Bu bağlamda genel olarak
benimsenen yaklaşım telkin tedavisi ve mistik tıp anlayışını gündeme getirmek, ancak
onlardan ana hatlarıyla söz edip ayrıntılarına girmemek şeklindedir.
Bu tezin amacı Asklepieionlar konusundaki bu eksikliği gidermek ve antik
dönemde uygulanan tedavi yöntemlerini ve sonuçlarını günümüz tıbbının bakış açısı ile
incelemektir. Böyle bir inceleme bize o dönemde uygulanan tıbbın satır aralarını
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okuma imkânı sağlayacaktır. Böylece bir döneme ait tıbbi yaklaşımlar konusunda bilgi
üretilerek tıbbi yazına katkıda bulunulacaktır.
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2. GENEL BİLGİ

2.1. Antik Yunan’da Tıp Anlayışı

Mistik-majik tıp anlayışı; yaralanmalar gibi sebepleri gözle görülebilen
rahatsızlıkların dışındaki sebep-sonuç ilişkisinin kurulmasının ve kavranılmasının
mümkün olmadığı dâhili ve psikolojik hastalıklara sebep olan etkenler arasında büyüler
ve kötülük yapan ruhlar ve cinler vardı. Tanrıların emirlerine uymama ve ritüelik
görevlerini yerine getirmemek de tanrıların insanları hastalıkla cezalandırmasına sebep
olmaktaydı. Doğaüstü güçlere atfedilen hastalıkların tedavileri de kötü büyüyü bozmak,
kötü ruhları ve cinleri kovmak, iyi ruhları ve cinleri çağırmak şeklinde büyücü-hekimler
tarafından yapılıyordu. Tanrılardan af dilemek ve adaklar adayarak öfkesini dindirerek
hastalıklara çare bulmak da büyücü veya rahip-hekimlerin görevleri arasındaydı1,2.
Antik Yunan uygarlığının erken dönemlerinde tıp çoğunlukla dinsel ve büyüsel
temellere dayalı olarak uygulanmıştır1,2. Ayrıca M.Ö. IX.-VIII. yüzyıllar civarında yaşadığı
düşünülen âmâ şair Homeros’un İlyada’sından edinilen bilgilere dayanarak, o dönemde
cerrahinin dâhili tıptan farklı bir alan olarak değerlendirildiği ve cerrahların
yaralanmalar ve diğer yaraların tedavisinde oldukça başarılı oldukları fikrine ulaşılabilir.
Homeros’un eserinde hangi bilginin efsane, hangisinin gerçek olduğunu ayırt etmek
güç olsa da epidemik hastalıklar ve savaş yaralarının çok doğru bir biçimde betimlendiği
kabul edilmektedir. Bu destana göre yaralanmalarda temel işlem, “şeytani etkiyi” dışarı
atmak amacıyla yaralı bölgeyi emerek zehri çekmek ve ilaç uygulamadan önce yarayı
sıcak suyla yıkamaktır4.
Bitkisel karışımlar o dönemde Yunanlıların ilgi alanında olmadığından, tedavide
sıklıkla basit merhemler ve iksirler kullanılmıştır. Bazen de hastalara kükürt, safran yağı,
afyon ya da sadece sıcak su veya şarap verilirdi. Bu tür pratik işlemlerden sonra görevi
dualar ve büyülü sözler devralmıştır3. Rahatsızlığı olan Yunanlıların bir kısmı Delfi’deki
(Delphoi) Apollon tapınağını ziyaret etmişlerdir. Bir hasta Apollon tapınağının kâhinine
başvurduğunda, kâhin bir süreliğine transa geçer ve sonrasında da hastaya iyileşmesi
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için uyması gereken talimatları vermiştir1,2. İlyada’da Homeros, Apollon’u hem sağlığın
hem de biliciliğin tanrısı tanrısı olarak tanıtırken, onun sağlığı korumanın ve devam
ettirmenin yanı sıra, öfkelendiğinde de insanlara salgın hastalıklar göndererek
cezalandırıcı yönünün olduğunu da bildirmektedir4.
Homeros’un İlyada’da Truva (Troya) Savaşı’na katılan iki hekim olan Makhaon ve
Podaleirios’un hekim babası olarak sunduğu Asklepios, M.Ö. V. yüzyıla doğru sağlık
tanrısı olarak anılmaya başlamıştır7. Asklepios’un halefleri asklepiad adıyla tapınaklarda
(Asklepieion) rahip olarak sağaltım sanatıyla uğraşmışlardır. Asklepios kültü kısa sürede
yayılarak birçok tapınağın yapılmasına yol açmıştır. Bergama’daki Asklepieion antik
dönemden günümüze ulaşan en önemli tapınaklardan birisidir5,8. Bu tapınaklarda
asklepiadlar yaygın olarak çağdaş psikoterapinin en erken formlarından birisi kabul
edilen “inkübasyon” yani tapınak uykusu ve bu uykuda görülen rüyaların analiziyle
telkin tedavisi uygulamaktaydılar. Bunun yanı sıra Asklepieionlarda masaj, diyet gibi
dönemin tıbbi uygulamalarına da yer verildiği düşünülmektedir1,2,7-9.
M.Ö. VI. yüzyıldan itibaren Yunan tıbbında laik bir dönüşüm ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bu anlayışta deneyim ve gözleme özel bir önem atfedilmekteydi. Bu
dönüşümün o dönemin yükselen değeri olan felsefe okulları ile yakından bağlantılı
olduğu görülmektedir. Bu okulların sağladığı değişik bakış açıları sayesinde, insanların
sağlıklı kalabilmek için, insan vücuduna ait farklı anlayışlar, farklı davranış modelleri ve
süreçler ortaya çıkmıştır10-13.
Bu süreçte öne çıkan üç önemli filozof Miletli (Miletos) Thales (M.Ö. 624-548),
Miletli Anaximenes (M.Ö. 570-548) ve Efesli (Ephesos) Herakleitos’dur (M.Ö. 556460)14-18.
Thales suyu her şeyin temelinde olan ve tüm canlılar için gerekli element olarak
değerlendirirken, Anaximenes nefes ile alınan havayı ısı, büyüme ve sağlık için temel
madde olarak görmüştür14-17. Herakleitos ise şeylerin oluşumuna neden olan değişik
durumların dönüşümünde ateşin birincil etmen olduğunu ileri sürmüştür18.
Tıp bilimi için önem taşıyan bir diğer önemli filozof, matematiğe yaptığı katkılarla
adını duyuran Sisamlı (Samos) Pythagoras’dır (M.Ö. 480-580). Pythagoras’a göre tüm
evren ve doğa bir uyum yasasının ilkeleri doğrultusunda dengede durmaktadır19. O
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evrenin ve bütün evrensel yasaların temelinde sayıların olduğunu düşünüyordu. Dört
temel yön (kuzey, güney, doğu, batı), dört temel element (ateş, hava, su, toprak) ve
bunların dört fiziksel özelliği (sıcaklık, soğukluk, kuruluk, rutubet) gibi kavramlardan
yola çıkarak 4 sayısının üstünlüğünü ileri sürmekteydi19,20. Bu uyumun bozulması
doğanın olduğu kadar evrenin küçük bir örneği olan insanın sağlığının bozulmasından
da sorumluydu. Bu nedenle insan sağlık ve hastalığın kontrolünü büyük ölçüde kendi
elinde tutabilirdi. Bu fikir, bilimsel temelleri olmasa da, o güne kadar hâkim olan ve
hastalıkların kötü ruhlardan, büyülerden ve tanrıların gazabından kaynaklandığı
düşüncesinden tıp anlayışına gidecek süreci tetikleyen gerçek bir düşünce devrimi
olarak kabul edilebilir. Pythagoras’ın uyum felsefesine dayanan hekimler, hayatın ve
sağlığın devamı için önleyici ve tedavi edici diyetlerin, gevşetici ve jimnastik amaçlı
egzersizlerin gerekliliği düşüncesine yönelmişlerdir19,20.
Bu süreçte Sokrates öncesi dönemi filozofu olan Agrigentumlu Empedokles (M.Ö.
490-430) evrenin düzeninin dört temel element (ateş, su, toprak ve hava) arasındaki
dengeye bağlı olduğu fikrini ortaya atmıştır10. Empedokles’in dört element teorisini
insan vücuduna uyarlayan Koslu Hippokrates (M.Ö. 460-370), vücut için dört temel
humor tanımlamıştır. Kan, balgam, sarı safra ve kara safra şeklindeki bu elementler,
dört element teorisi temeline dayanmaktadır1,2,10 (Şekil 2.1).
Bu teori, tedavi bu dört unsurun bozulan dengesini yeniden kurmak için kan
alma, kusturma, diyet, egzersiz gibi yöntemlerin kullanılması temeline dayanmaktaydı.
Mısır, Anadolu ve Suriye’ye birçok kereler seyahat ettiği söylenen Platon da
(M.Ö. 428/427–348/347) evrenle ilgili olarak Pythagoras okulu ile paralel görüşlere
sahiptir10. Platon’a göre insan vücudu ölümsüz olan ruhu taşımak üzere yaratılmıştır.
Ona göre hastalıklar oburluk, aşırı cinsellik ve fiziksel aktivite ile beslenme arasındaki
uyumsuzluk nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Platon dış faktörler olan pneumo, safra ve
balgamı da hastalıklara nedenleri arasında saymaktadır10. Antik dönemde bir Yunan
kolonisi olan Croton’dan biyolog hekim Alkmaeon, M.Ö. V. yüzyılda beynin fizyolojik
duyuların merkezi olduğunu ortaya koymuştur10,11.
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Şekil 2.1. Hippokratik dört unsur teorisi (Prof. Dr. İlter Uzel’in çizimi)
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Antik Yunan dünyasının en önemli iki tıp okulu özellikle M.Ö. V. yüzyılda altın
çağlarını yaşayan Kos ve Knidos idi. Bu okullardan Kos’un en ünlü üyesi laik tıbbın
kurucusu olarak kabul edilen Hippokrates’tir. Corpus Hippocraticum’un ise Kos okuluna
mensup öğrencilerin eserlerinin bir araya getirilmiş hali olduğu düşünülmektedir. Bu
okullarda doğaüstü tedavi yöntemleri dışlanmış ve hekimler en üst düzey etik
değerlerle donatılmıştır21. Yine kökeni Hippokrates’e dayandırılan Hippokratik Yemin
de bu dönemde bir etik değerler dizgesi olarak kabul görmüştür. Dönemin anatomi
bilgisi öncelikle hayvan diseksiyonlarına dayanmaktaydı. Fizyolojinin temelleri
Empedokles’in dört unsur teorisinden türetilmiş olan dört vücut sıvısı doktrinine (kan,
kara safra, sarı safra, balgam) dayanmaktaydı10.
Hippokrates’in kişiliğinde kendini ifade eden akılcı tıp anlayışı ise hastalıkların
oluşma mekanizmalarında dinsel ve büyüsel öğeleri reddetmektedir22,23. Binlerce yıllık
bir geleneğin karşısına çıkan bu anlayış gerçek bir devrim niteliğindedir. Antik dönem
Uzak Doğu felsefelerinde uzlaşma arayışı hâkimken, Antik Yunan felsefesi düşünürleri
kendi öğretmenlerine, rekabet ya da dayanışma içinde olduğu meslektaşlarına eleştirel
bakmayı benimsemiştir. Hippokrates, hastalıkların kötü ruhların veya tanrıların cezası
olarak görülemeyeceğini ve tıpkı evreni dengede tutan unsurlar gibi, kendisi de evrenin
küçültülmüş bir örneği olan insanın içinde var olan unsurların dengesinin bozulması ile
hastalıkların meydana geldiğini ileri sürmektedir23. Ağrı ve hastalıkların bu dört sıvının
arasındaki hassas dengenin bozulması sonucu ortaya çıktığına inanılmaktaydı.
Hippokrates’in özellikle kırıklar, burkulmalar ve yaralar üzerine olan aforizmaları ve
öngörüleri, XVIII. yüzyıla dek klinikte göz önünde tutulmaya devam edilmiştir22,23.
M.Ö. III. yüzyılda Mısır’daki İskenderiye kenti, kütüphanesi ve tıp okulu ile Antik
Helenistik dünyanın bilim merkezi durumunda gelmiştir. İskenderiye Tıp Okulu’ndan
Kadıköylü (Kalkhedonlu) Herophilus (M.Ö. 335–280) halka açık olarak ilk insan
diseksiyonunu gerçekleştirmiş, aynı zamanda fizyolog olan anatomist Ioulisli
Erasistratus (M.Ö. 304-250) da beyin, sinirler, venler ve arterler üzerine önemli
çalışmalar gerçekleştirmiştir24,25. Bu okuldan doğan ekollerin en önemlilerinden olan
Ampirikler “deneme-yanılma” yöntemini geliştirmişler ve cerrahi ile farmakolojiye çok
önemli katkılarda bulunmuşlardır26. Yine bu okulun temsilcilerinden Mithridates (Büyük
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Mithridates, Mithridates VI; M.Ö. 134–63), düşük dozlarda alınan zehirin, yüksek dozda
zehire karşı bir bağışıklık yaratabileceği savını geliştirmiştir11,27.
Bithinialı (Bursa’dan Zonguldak’a uzanan coğrafi bölge) Asklepiades (M.Ö. 124–
40) ise, dört mizaç teorisinin doğru olmadığını ve buna karşın vücudun atom denilen ve
birbirlerinden boşluklarla ayrılmış parçacıklardan oluştuğunu ileri sürmüştür15. Ona
göre hastalıklar atomların hareketlerinin kısıtlanmasından veya aralarındaki boşlukların
tıkanmalarından ileri gelmekteydi. Bu nedenle tedavide ilaç değil egzersiz, diyet
değişiklikleri ve banyoyu öneriyordu. Asklepiades’in bu teorisi değişiklikler göstererek
XVIII. yüzyıla kadar etkili olmaya devam etmiştir15,28.
M.Ö. I. ve II. yüzyıllarda Bergamalı Galenos’un yanı sıra önemli tıp yazarları şöyle
sıralanabilir: Bitkileri bilimsel bir bakışla ilk defa ele alan Anabarzalı (Anazarbos)
Dioskorides Pedanius (40-90), Hippokrates’in ekolünün temsilcisi olan Kapadokyalı
Aretaeus (M.Ö. II. yüzyıl), özellikle göz ve kalp üzerine çalışmalar yapan Efesli (Ephesus)
Rufus (M.Ö. II. yüzyılın başı) ve son olarak da jinekoloji ve obstetrik alanında yaptığı
çalışmalarla tanınan Efesli Soranus (I.-II. yüzyıl). Soranus, Asklepiades ekolünden gelmiş
olmakla

birlikte

hastalıkları

belirtilerine

ve

hastalığın

gidişatına

göre

sınıflandırmıştır1,2,27.
Akılcı tıp geleneğinin başladığı dönemin en önemli hekimi ise antik tıp tarihinin
Hippokrates’ten sonraki ikinci ismi olan Bergamalı Galenos’dur (129-200)1,2. Ortaçağ
boyunca en önemli tıp otoritelerinden birisi olan Galenos özellikle enfeksiyon
hastalıkları ile farmakoloji konularında tıbba önemli katkıları olmuştur29. Ancak
domuzlar ve maymunlar üzerinde yaptığı diseksiyonlara bağlı olan anatomi bilgisi ise
nispeten eksik ve yanlıştır. Kanda aynı zamanda ona kırmızı rengini veren yaşamsal
ruhun (pneuma) varlığı gibi bazı aforizmaları tıbbın ilerlemesine engel olarak kabul
edilebilir1,2. Aynı şekilde, kanın iki ventrikül arasındaki bir delikten geçiş yaptığına dair
inancı gibi bazı yanlış yönlendirmelerle, kan fizyolojisinin aydınlatılmasının gecikmesine
ve diğer fizyolojik çalışmaların ilerlemesini geciktirdiği de söylenebilir. Galenos’un en
önemli eseri kasların özellikleri ve fonksiyonları ile spinal kordun fonksiyonları üzerine
yaptığı çalışmadır30. Aynı şekilde hastalıkların tanı ve prognoz konusunda çok üstün bir
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öngörüye sahip olan Galenos’un tıbba verdiği hizmetler küçümsenemeyecek kadar
fazladır29,30.
Helenik düşüncenin tüm Akdeniz’deki hâkim olması meyveleri kısa sürede
vermiştir. Bu düşünce tarzı İskenderiye’de antik dünyanın en büyük kütüphanesinin
oluşturulmasına büyük katkı sağlamıştır. Başlangıçta Bergama Kütüphanesi ile
karşılaştırılabilecek düzeyde olan bu kütüphanede bütün eserler papirüslere yazılmakta
ve rulolar halinde saklanmaktaydı1,2. Ancak okullar arası çekişme ve İskenderiye’nin I.
Ptolemaios’un hükümdarlığı sırasında Bergama’ya papirüs ambargosu uygulaması,
buna karşılık olarak da Bergama’nın papirüsü boykot etmesiyle eserlerin başka
materyaller üzerine yazılması zorunluluğunu getirdi. Bu süreç Bergama (Pergamum)
şehrinden ismini alan ve tüyleri alınmış yumuşak hayvan derisinden elde edilen “papier
Pergamana” yani “parşömen”in icadı ile

sonuçlanmıştır31. Parşömenin rulo

yapılmaksızın üst üste istiflenebilmesi ve başlangıçta kurdeleler ile birbirine
bağlanabilmesi bir anlamda çağdaş kitap formatının yani “kodeks”in de öncüsü
olmuştur. Ancak her iki kütüphane de aynı sona uğramış ve büyük yangınlarla yok
olmuşlardır2,31.
Hastalıkların belirtileri ve nedenleri üzerine dikkatlerin çevrilmesine neden olan
laik tıbba geçiş süreci binyıllardan beri devam etmekte olan mistik-majik tıp anlayışını
temelden sarsmış ve o günkü anlamda bilimsel tıbbın da önünü açmıştır1,2. Ancak bu
dönüşüm sürekli olarak tek bir doğrultuda olmamış, her iki tıp anlayışı da (çoğu zaman
birbirine rakip olarak ancak zaman zaman da birbirlerinin yerine kullanılarak ve
birbirlerini tamamlayarak) yüzyıllar boyunca dalgalanmalarla ilerleme göstermiştir.
Etkileri günümüzde de yer yer devam eden mistik tıp anlayışı geleneksel tıp pratiği ile
sürekli bir yarışma içinde olagelmiştir1,2.
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2.2. Asklepios Kültü

Latinler tarafından “Æsculapius” olarak adlandırılan ve dilimizde bir dönem
“Eskülap” olarak kullanılan Asklepios’un ismi yazılı kaynaklarda ilk olarak Homeros’un
İlyada’sında geçer. Ancak Homeros eserde Asklepios’dan bir tanrı olarak değil, Troya
Savaşı için Yunan koalisyonuna katılmış iki Teselyalı (Thessalía) hekimin, Makhaon’un
ve Podaleirios’un “kusursuz hekim” babası olarak bahseder4. Homeros öncesi döneme
ait sözlü geleneklerde, Asklepios yeraltı dünyasında kertenkele ve yılanlarla birlikte
mağaralarda yaşadığına inanılan bir yeraltı ruhu olarak da anılmaktadır32. Asklepios
kelimesinin yılan anlamına gelen “askalabos”dan türetildiği düşünülmektedir. Bu
anlamdaki doğası göz önüne alınarak yeryüzünün derinliklerinden fışkıran kaynak suları
veya bitki ve çiçeklere can veren nemli ortamlarla ilişkilendirilmiştir33. Asklepios’un
zaman içerisinde sağlık tanrısı haline gelmesiyle tanrıların aksesuarı olan asasına
sarılmış yılan da onun iyileştirici gücünün bir simgesi olmuştur32,33.
Genel anlatıma göre Asklepios’un babası, sağlık tanrısı olarak da kabul edilen
Apollon, annesi ise ölümlü bir kadın olan ve kuzey Yunanistan’daki Trikka kralı
Phlegyas’ın kızı olan Koronis’tir34,35. En yaygın kabul gören anlatıma göre; Apollon,
Koronis ile sevişir ve onu bir erkek çocuğa hamile bırakır. Özellikle Pindaros’un M.Ö. V.
yüzyıl civarında yazdığı Pythian Ode’unda benimsediği anlatım budur36. Ancak, Koronis
bu çocuğa hamileyken bir ölümlünün, Elatos’un oğlu İskhys’e âşık olur. Bu olayı tanrıya
kutsal kuşu kuzgun haber verir. İhaneti öğrenen Apollon, çok öfkelenir ve bembeyaz
olan bu kuşun tüylerini karaya boyar. Apollon’un emriyle Koronis suçunun cezasını
çekmesi için yakılmak üzere odunların üzerine konur. Bu sırada, Apollon henüz yaşayan
çocuğu Koronis’in karnından çekip alır ve böylece hekim tanrı Asklepios doğar34,35. Azra
Erhat, Mitoloji Sözlüğü’nde bu olayı hekim tanrının son anda kurtarıcı olarak
yetişmesinin simgesi olarak yorumlamaktadır35.
Babası, Asklepios’u Kentauros formundaki Kheiron’a emanet eder. At adam
Kheiron doğanın içinde yaşayan, doğanın sırlarına ermiş bir varlıktır. Açık havada,
güneşin altında yaşamakta olan Kheiron şifalı sulardan ve otlardan faydalanma yollarını
ve hekimlik sanatını Asklepios’a öğretir. Asklepios böylece hekimliğin ve cerrahlığın
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bütün bilgilerini edinerek usta bir hekim olarak yetişir. Öyle ki, ölüleri yeniden
diriltmenin çaresini bile bulur34,35.
Bu diriltmeler karşısında, Asklepios’un dünyanın düzenini bozacağından korkan
Zeus, yeraltı tanrısı Hades’in de şikâyet ve kışkırtmalarıyla onu yıldırımıyla öldürür.
Apollon da bunun üzerine, Zeus’tan intikam almak için ona yıldırımları sunan
Kyklop’ları öldürür34,35. Asklepios’u ölümünden sonra, gökteki takımyıldızlarının arasına
Yılancı takımyıldızı olarak yerleştirir ve bir süreliğine Olympos’tan ayrılır34-36.
Asklepios’un ailesi ile ilgili farklı söylenceler olmakla birlikte İlyada’da adı geçen
Podaleirios ve Makhaon adlı iki hekimin onun çocukları olduğu söylenir4. Efsanenin
diğer sürümlerinde Asklepios’un Epione adında bir karısı ve Akeso, İaso, Panakeia,
Aegle ve Hygieia adlarında çocukları olduğu anlatılmaktadır34-36.
Aegle (Aiglê); Asklepios’un kızlarından birisidir ve babasının yardımcılarındandır.
Aegle sözcüğünün kökeninde “parlaklık” veya “ihtişam” anlamları bulunmaktadır.
Sağlıklı bir bedenin güzelliğinin ifadesidir37,38.
Akeso; yaraları iyileştirici ve hastalıkları iyi edici tanrıçadır. Kız kardeşi
Panakeia’nın aksine tedavinin kendisinden çok tedavinin aşamalarında hazır
bulunmaktadır37,38.
İaso ise adı “deva, iyileştirici” anlamına gelen sağlık tanrıçasıdır37,38.
Adı sağlık anlamına gelen Hygieia; hekim tanrı Asklepios’un kızı ve yardımcısıdır.
Bazı söylencelerde Asklepios’un karısı olarak da anılan Hygieia yalnız hasta insanlara
değil, hayvanlara da bakar ve dertlerine deva, hastalıklarına ilaç bulur. Hekimlikle ilgili
bütün tanrılar gibi o da yeraltı simgeleri taşır ve özellikle yeraltı yaratıklarının en özgürü
olan yılanla bir arada gösterilir. Hiçbir efsanesi yoktur34,35,39.
Panakeia; bitkiler sayesinde her hastalığı iyileştirilebileceği fikrini temsil eden
tanrıçadır. Söylencelerde Asklepios ile Helios’un (Güneş) kızı Lampetia’nın kızı olarak
geçer34.
Bergama’daki buluntularda çocuk veya cüce olarak betimlenen nekahat tanrısı
Telesphoros da bazı söylencelerde Asklepios’un oğlu olarak gösterilmektedir5.
Asklepios Olympos’da yaşayan büyük tanrılardan biri olmamasına karşın tanrısal
bir sağaltıcı olarak kabul görmüştür37. Ancak o döneme ait hastalık ve sağlık anlayışı,
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iyileştirme ile tanrısallığı bir arada algıladığından Asklepios da halk tarafından babası
iyileştirme sanatının tanrısı Apollon ile birlikte anılmaya ve tapınılmaya başlanmıştır 1,2.
Daha sonra tek başına kendisine tapınılmaya başlayan Asklepios kültü, özellikle
Hıristiyanlığın ilk yüzyılı boyunca harikalar yaratan etkili tedavileri, dert ve
hastalıklardan koruyan özellikleri nedeniyle giderek büyümüştür. Diğer yeraltı
tanrılarından farklı olarak yüce kurtarıcı ve hepsinin hükümdarı olarak anılmaya
başlanmıştır40-42.
Söylenceye göre, Asklepios kültü Antik Yunanistan’ın Argolis yarımadasındaki
Hieron vadisinde, Argos’da doğmuştur. Pausanias o dönemde Argos’daki Asklepios
tapınağında tanrının beyaz mermerden bir heykelinin olduğunu ve yanında da kızı
Hygieia’nın heykelinin bulunduğunu belirtmektedir39. Strabon, Teselya sınırları içinde
yer alan Trikka’nın kültün en eski merkezi olduğunu öne sürmektedir43. Hieron kültün
asıl yerleşim yeri olan Epidauros’a yaklaşık 10 kilometre mesafededir. Kült Teselya’dan
hızla güneye, Mora’ya (Peloponnes-Pelopónnisos) yayılmış ve bir süre sonra Mora’nın
orijinal tanrıları ile karışıp birleşerek kendi özgü geleneklerini oluşturmuş ve yeni bir
bölgesel tapım yaratmıştır44. Hatta bazı kazılarda ortaya çıkan bulgular eşliğinde,
Phlegyas’ın Epidauros’lu olduğu öne sürülerek kültün başlangıcı Teselya’dan
Epidauros’a çekilmeye çalışılmaktadır44,45.

2.3. Asklepieionlar

Önceleri babası Apollon ile birlikte tapınılan ve kendine özel bir tapınağı
bulunmayan Asklepios giderek daha fazla önem kazanmaya başlamış ve M.Ö. V.
yüzyılda Epidauros’daki tapınak kompleksinde asıl ilgi odağı olmuştur44,45. Bu durum,
M.Ö. 430 civarında Asklepios adına yeni bir tapınak yapılması ile sonuçlanmıştır. Bu
ilginin kaynağının o dönemde özellikle Atina’yı kasıp kavuran ve tüm Yunanistan’da
büyük korku uyandıran salgınlar olduğu düşünülmektedir45. Bu tapınaklar tanrı
Asklepios adına yaptırılmış olan ve içinde Asklepios oğulları anlamına gelen
asklepiadların rahip hekim olarak görev yaptıkları antik dünyanın sağaltım merkezleri
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idi. Asklepieion olarak bilinen bu merkezlerde, sıklıkla uygulanan “inkübasyon” yani
rüya ile telkin tedavisinin yanı sıra dönemin halk tıbbı uygulamaları da
yapılmaktaydı39,44,46.
İlginç olan bu kültün yerleşmesinin, Atina’da akılcı Hippokratik tıbbın yükselişi ve
Hippokratik hekimlerin ortaya çıkışı ile aynı döneme denk gelmesidir. Dahası M.Ö.
420’de Hippokrates’in doğum yeri olduğu düşünülen Kos adasında başkentin yerleştiği
tepenin eteklerinde de bir Asklepieion kurulmuştur47.
Hekim tanrı M.Ö. 420 civarında Epidauros’dan Pire limanı yoluyla Atina’ya
geldiğinde, bölgesel halkın büyüsel tıp anlayışı ile sınırlı dini görüşlerinde çok ciddi bir
dönüşüme neden olmuştur47. Bergama Asklepieion’u M.Ö. 370 yılında kurulurken,
büyük salgın sonrası Roma’da Tiber Irmağı üzerindeki Asklepieionun kuruluş tarihi M.Ö.
293’dür48. Epidauros dışında antik dünyanın birçok yerine yayılmış olan ve yaklaşık
olarak 330 civarında oldukları tahmin edilen Asklepios tapınakları arasında Atina, Delfi,
Bergama, Troizeni, Kos ve Trikka ilk sırada sayılabilir45,48.
Kültün asıl geliştiği yer olarak kabul edilen Epidauros’dan başka bölgelere
yayılması, diğer tapınaklara kutsal yılanların taşınması ile olmaktaydı. Asklepios’un
yılanları dikkatli, nazik ve deri değiştirme yoluyla ebedi gençliğe sahip oldukları inancı
nedeniyle doğrudan sağlıkla ilişkilendirilmiştir45,48. Asklepios’un çok daha önceki
dönemlere ait söylencelerde yeraltında yaşayan bir yaratık olarak tanıtılmasının da bu
düşüncenin daha güçlü bir şekilde yerleşmesine neden olabileceği düşünülmektedir48.
Ovidius Metamorphosis adlı eserinde yılan tanrının Romalıları vebadan korumak
amacıyla yapılan tapınağa gelişini “tısladı ve mermer merdivenlerden aşağı süzüldü”
sözleriyle anlatmaktadır49. Asklepios’un diğer nitelikleri arasında asası ve yanında yatan
köpek figürü de bulunmaktadır48. Ancak asası Yunan mitolojisinde yer alan tanrıların
habercisi ve zanaatkarların dolayısıyla hekimlerin tanrısı Hermes’in “Caduceus”undan
oldukça farklı biçimde betimlenmektedir1,2,45.
Asklepieionlar aslında bütünleşmiş iki amaca hizmet etmekteydiler: Tapınma ve
sağlık. Bu nedenle en gözde tapınaklar hem sağlıklı hem de etkileyici bir mistik ortam
sağlarlardı1,2,45. Dönemin Yunanistan, Anadolu, İtalya ve Doğu Akdeniz topraklarına
yayılan Asklepieionlar arasında özellikle Kos, Epidauros ve Trikka’dakiler çok rağbet
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gören ve iyileştirme gücüne en çok inanılan merkezlerdi45,48. Daha sonraları güneşten
bolca yararlanabilecek bir bölgede olması, soğuk kuzey rüzgarlarından kendisini
koruyan bir tepenin yamacında kurulması, etrafındaki ormanlık alan sayesinde temiz
havasının ve bol miktarda şifalı su kaynaklarının getirdiği avantajlarla Bergama
Asklepieion’u onlara rakip olmuş ve hatta çok daha tercih edilir bir duruma gelmiştir5.
Ancak Epidauros tüm zamanlar boyunca tanrının kutsal alanı olarak ayrıcalıklı
konumunu devam ettirmiştir44,45.
Yunanistan’ın güneyinde yer alan Attika’nın başkenti konumunda olan Atina’daki
Asklepieionda tanrının ve çocuklarının son derece göz alıcı resim ve heykelleri
bulunmaktaydı. Atinalılar Epidauros Festivali adı altında Asklepios onuruna ilahiler
söyleyip,

adaklar

adadıkları

mistik

törenler

düzenlemekteydiler39.

Pausanias

Sikyon’daki Asklepieion’da Onerios (Rüya), Hypnos (Uyku), Pan ve Artemis heykellerinin
bulunduğundan söz etmektedir39,50. Orta Yunanistan’da bulunan Tithorea’daki
Asklepieion’da Phokaia’lılar tanrıya (efsaneye göre onu emziren hayvan olan) keçi
dışında her türlü hayvanı adak olarak sunmaktaydılar. Yine efsaneye göre Asklepios’un
annesini baştan çıkaran yabancının memleketi olan Arkadia’daki tapınakta ise çocuk
Asklepios’un heykeli, bakıcısı olan Trygon’un mezarının yanında bulunmaktadır39.
Klasik Çağ'da Atina'da ortaya çıkan Eski Komedya türünde eser veren en usta isim
olan ve günümüzde komedyanın yaratıcısı olarak kabul edilen Aristophanes (M.Ö. 456386) Eşekarıları veya Yargıçlar adlı oyununda yine güney Yunanistan’da yer alan
Aigina’da bir Asklepieion olduğundan bahsederken, Plutus (Servet tanrısı) adlı
oyununda ise iki Atinalının Zeus tarafından kör edilen servet tanrısı Plutus’u
Epidauros’daki Asklepieiona götürmelerini ve oradaki uygulamaları ayrıntıları ile
anlatmaktadır51,52.
Başlangıçta bazı bölgelerde tapım yeri mağaralar iken, bunlar daha sonra
organize tapınaklar ile yer değiştirmiştir45. Tapınaklar birbirinin benzeri şekilde
yapılmışlardır. Binalar genellikle avlusu sütunlarla çevrili şekilde (portiko – sundurma),
yerden üç basamak yukarıda ve yüzleri içerideki tek ışık kaynağı olan güneşi görecek
şekilde, doğudaki ana giriş kapısına dönük olarak inşa edilmişlerdir. İçinde tanrının
ahşap, fildişi veya mermerden yapılmış bir heykelinin bulunduğu iç odaya bir
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sundurmadan geçilerek ulaşılırdı45,48. Odada ayrıca tanrılara sunulan yiyecekleri
koymak ve sergilemek için masalar veya trapezai adı verilen özel banklar
bulunmaktaydı53. Giriş kapısının hemen karşısında açık havada bir altar (sunak) olurdu.
Yanında ateş yanan ve kurbanların kanının veya adak şarabın toprağa dökülmesini
sağlayan bir deliği olan masa bulunan bu sunak adak ve kurban sunumunun yapıldığı
bölgeyi işaret etmekteydi44,45. Yine girişte, tapınaktaki mucizevi tedavileri ziyaretçilere
bildiren ve buralarda tedavi görenler tarafından hediye edilen votivler, çeşitli
metallerden veya en ucuz malzeme olan pişmiş topraktan yapılarak duvarlara asılmış
teşekkür plaketleri ve tapınak alanı içerisine yerleştirilmiş mermer yazıtlar
bulunmaktaydı54. Tapınaklardaki en önemli yapı, gelenlerin kalıp rüyaya yatmak
istediklerinde kullanılan ve abaton adı verilen uyku alanları idi48. Bu alanlar erken
dönemde sıklıkla kolonlarla desteklenen ve sırtını güneye veren açık sundurma
(portiko) şeklinde dar ve uzun bir binadan ibaretti. Daha sonra Bergama örneğinde
olduğu gibi tapınak uykusuna yatmak için özel odaları barındıran binalar inşa
edilmiştir5.
Tapınağın doğusunda yer alan kutsal çeşme ve banyolar abatona yakın
olurlardı5,44,48. Epidauros ve Bergama’daki örneklerde olduğu gibi tapınaklarda
Asklepios’a adanmış konik çatısı ve yeraltı geçitleri olan, sütunlarla çevrili, dairesel göz
alıcı bir bina da bulunurdu. Bu binaların, tedavi ile ilişkili gibi durmamalarına karşın
arınma ve adak törenleri için kullanmış olabilecekleri düşünülmektedir53-55.
Asklepios kültü üzerine yapılan çalışmalar, antik dünya insanının rahatsızlık ve
hastalık kavramlarına bakışının içyüzünü anlamada önemli ipuçları sağlamaktadır.
Hastalar bir tür uykuya yatmak olarak tanımlanabilecek “inkübasyon” ritüelini
gerçekleştirmek için tapınağa gelir ve burada kaldıkları süre içerisinde mucizevi bir
iyileşme, hekim tanrının hastalığın reçetesinin bildirileceği veya tedavinin şifresini
vereceği bir rüya görmeyi ümit ederlerdi44,45. İkinci yüzyılda yaşayan ve Asklepios
kültünün fanatik bir takipçisi olan Balıkesirli (Mysia) hatip Aelius Aristides (117-181),
tanrının kendisine önerdiği kusturma, koşu, soğuk suya dalma, çamur banyosu gibi tüm
tedavi yöntemlerini hiç sorgulamadan uygulayarak hasta ile tanrı arasındaki ilişkiye
olağanüstü bir örnek oluşturmuştur40. Öyle ki Aristides, karnında ortaya çıkan bir şişlik
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için hekimlerin cerrahi önerilerini şiddetle reddetmiş, enfeksiyon nedeniyle öleceği
ikazlarına rağmen uykusunda tanrıdan geldiğini öne sürdüğü mesaja uyarak hiçbir şey
yapmamayı tercih etmiştir40,41. Bu ve benzeri örnekler hekim tanrının iyileştirme
gücünün yanında onun insanlarla kurduğu kişisel bağları da göstermesi açısından
önemlidir44,45.

2.3.1. Hasta Kabul Töreni

Antik Yunanistan’da gelenek olduğu üzere Asklepieionlarda Tanrı Asklepios bu
kutsal alanın tek efendisi idi. Binaların yapımı, kaynak aktarımı ve tapınağın yönetimi
ise

bölgesel

politik

organizasyonların

veya

seçilmiş

yöneticilerin

sorumluluğundaydı45,48. Bu kutsal alanlar aynı zamanda düşmanlardan korunmak için
bir sığınak olarak da kullanılırdı ve oraya sığınanlara dokunulamazdı. Antik Yunan inanç
kültündeki temel elementler rahipler, adaklar ve şükran ifade eden objelerdir

54

.

Başrahip ve yardımcıları genellikle bölgenin varlıklı ve yerel idarelere yakın ailelerinin
çocukları arasından seçilirdi. Bunların arasında nadiren hekimler de bulunurlardı48.
Diğer temizlik işleri, aydınlatma, sunak ateşinin ve tütsülerin sürekli olarak canlı
tutulması gibi hizmetler için genç erkek çocukları çalıştırılırdı42,48.
Asklepieiona kadınların ilgisi daha fazla olmakla birlikte, anne-babalarının
eşliğindeki çocuklar da dâhil olmak üzere, her bölgeden, her yaştan, her sosyal
seviyeden kadın ve erkek başvurmuştur42,44. Van Straten, yazıtlardan yola çıkılarak
Atina Asklepieionu’na başvuranların yarısının (%51,39) kadın olduğunun saptandığını
bildirmektedir. Ziyaretçilerin %45.82’si erkek iken geri kalan %2.79’u çifler, iki erkek, iki
kadın ve Atinalı topluluklardan oluşmaktaydı54. Kadın ziyaretçilerin çokluğu Artemis’i
başvurulan tanrılar arasında Asklepios’tan sonra ikinci sıraya taşımaktaydı. Artemis’in
kadın hastalıkları, zor doğum ve kadınlığa geçiş gibi konuların koruyucu tanrıçası oluşu
Asklepieionlarda ona adanan uterus ve meme biçimli votivlerinin sebebini
açıklamaktadır.

Dilekleri gerçekleşen kadınlar

tapınağa

sıklıkla

giyim

eşyası

bağışlamaktaydılar56. Van Straten, ziyaretçilerin yarısını oluşturan ve birçok teşekkür
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yazıtı bırakan kadınların, rölyeflerde (nadir birkaç örnek dışında) hiçbir zaman en önde
betimlenmediğini, genellikle bir erkeğin (kocasının) arkasında, çocukların önünde yer
alarak ailedeki yerini açıkça belli ettiğini söylemektedir54.
Asklepieionlara bırakılan votivlerden yola çıkarak bazı tapınakların bazı konularda
özelleşmiş oldukları öne sürülebilir. Örneğin baş, kulak, göz, dil, gövde, toraks, kadın
memeleri, erkek genital organları, kol, el, ayak gibi figürler içeren çok bol miktarda
votiv kalıntılarının ele geçirildiği Corinth Asklepieionu’nda ekstremiteler, meme ve
genital hastalıklar üzerine bir özelleşmeye kayıldığı düşünülebilir. Aynı mantıkla Atina
Asklepieionu’na

yapılan

başvurularda

göz

hastalıkları

ön

sıraları

alırken,

Amphiareion’da göğüs hastalıklarının öncelikli olduğu görülmektedir57.
Asklepieionlardaki en geleneksel tabu, saf olarak kabul edilen bu alana doğum ve
ölümün girmesinin yasak olmasıdır42. Asklepieiona geliş nedenleri hastalıklardan
korunmak için yalvarmaktan, iyi giden sağlık için şükrana kadar çok değişik olmakla
birlikte, en sık başvuru sebebi bir hastalıktan veya sakatlıktan kurtulmaktı. Bu
hastalıklar arasında basit baş ağrıları olabildiği gibi, sakatlığa neden olan yaralanmalar,
felçler, kısırlık ve hatta körlük gibi önemli durumlar da olabilmektedir42,45,58.
Tapınağın ziyaretçilere açılması da ayrı bir törendir41,42. Genellikle tapınaktaki
rahipler tarafından ışıklar söndürülmüş, tanrılar yüzlerini örten örtüler kaldırılarak
ziyaretçilerin adakları ile beslenmiştir. Daha sonra kapılar açılarak, bekleyen kalabalık
ziyaretçiler içeri alınmıştır40,41. Akşam olunca da aynı şekilde kapılar kapatılmış, ışıklar
yakılmış ve tanrıların örtüleri kapatılırak uykuya geçmeleri sağlanmıştır58,59.
Asklepieiona gelenler öncelikle moral ve fiziksel saflıklarından emin olmak veya
bunları sağlamak amacıyla bir dizi ön hazırlıktan geçirilirlerdi40,41. Hasta içeri girdikten
sonra öncelikle kutsal kuyuya götürülür, kükürt ve defne kullanılarak yapılan törensel
banyoda bir çeşit ruhsal ve fiziksel arınma sağlanırdı. Bazı tapınaklarda bu arınmanın
ardından hastaya, dinsel törenin bir parçası olmasını sağlayan özel beyaz kıyafetler
giydirilir, yüzük veya kemer gibi aksesuarlar takmalarına izin verilmezdi42. Bu kişiler
sabahın erken saatinde tapınağın kutsal alanına getirilip, sabah yükselen güneşi
karşılamaları sağlanırdı40-42. Buradaki törenin aşamaları; önce tanrıya dua etme,
sonrasında bir hediye verme ve son olarak da dileğini söyleme şeklinde
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gerçekleşmekteydi. Bazı bölgelerde tanrının heykeline dokunma da bu törenin bir
parçasıydı48.
Adak Antik Yunan kültlerinin merkezindeki en önemli törensel işlemdir. Adak
sunma genellikle, bir hayvanın boğazlanması şeklinde olmuş ve bu işlemi törensel bir
yemek takip etmiştir40,41. Arınmış ziyaretçiler, başlangıç olarak tapınağın içindeki
tanrının heykelinin veya resminin önünde bulunan masaya bal, peynirli kek, ekmek
somunu, pişmiş et veya meyve bırakarak tanrıya adak veya hediye sunmuştur41,42.
Bazen kurban edilecek hayvanlar törenden önce tanrıların önüne getirilmiştir. Daha
sonra kurban edilen hayvanın bazı parçaları kutsal ateşte yakılmış ve kalan et daha
sonra tapınakta veya bitişikteki ziyafet salonunda tüketilmek üzere masanın üzerine
konulmuştur42. Kurban edilen hayvanlar arasında öküz, boğa, domuz, koç ve horoz
vardır. Keçi ise Asklepios’u çocukken terk edildiği ormanda bulan ve onu büyüten
hayvan olarak kabul edildiği için Mora örneğinde olduğu gibi bazı bölgelerde adak
olmasından kaçınılmıştır39,42,48.
Tanrının heykelinin karşısında, beyaz elbiseler içinde diz çökerek dua eden
ziyaretçi daha sonra adağını bildirmiş, dileğini veya teşekkürünü belirttikten sonra ilahi
söylemiştir. Bazen bu ilahilere görevli koro eşlik etmiştir41,42. Bu arada dışarıdaki
ziyaretçiler de daha önce Asklepieiona gelerek tedavi görmüş kişilerin bıraktıkları
şükran yazıtlarını ve votivlerini incelemiş, bu sayede burada görecekleri tedavinin
kendilerini iyileştireceğine dair inançları güçlenmiştir41. Bazı durumlarda dilek
sahiplerinin gece uyku odalarına gitmeye ihtiyacı kalmamış, gün içindeki törenlerin
güçlü etkisi şikâyetlerinin geçtiğine inanmalarını sağlamıştır42.
Ancak hastaların önemli çoğunluğu gün batımında başlayacak olan rüyaya yatma
işlemini beklemiştir40-42. Abaton adı verilen inkübasyon odalarında rahipler her bir
hastaya bir ot şilte veya klinai adı verilen ve üzeri hayvan postuyla örtülmüş bir taştan
bir divan vermişlerdir41. Yaptığı yolculuktan, arınma ve yakarma törenlerinden bitkin
düşmüş ve başı dönmüş şekilde yatmaya gelen ziyaretçi, etrafında rahiplerin gezdiği ve
yılanların dolaştığı ve böylece kendisini sürekli rüya görebileceği uyku seviyesi olan
REM’de (rapid eye movements) tutacak olan bu mistik ortamın da etkisi ile kısa süre
içinde uykuya dalmıştır44.
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Bu aşamada Antik Yunan kültüründe çok önemli bir sosyal konuma sahip olan
bilicilik ön plana çıkmaktadır58. Geçerli inanış, rüyaların gelecekten haber verme
yeteneğinin kaynağının insanın iki katmandan meydana gelmesi anlayışıdır; görünen
vücut ve görünmeyen ruh. Ölüm ve uyku bu ikisini birbirinden ayırmaktadır. Ölümden
sonra ruh geri gelmemektedir ama uykudan uyandığında ruh yokluğunda neler
olduğunu hatırlayabilmektedir. Yeraltı dünyası kavramı ile gelişen ölü kültü anlayışına
göre

ölünün

ruhu

kendisini

rüyalarda

göstermeye

devam

etmektedir42,45.

Hippokrates’ten Galenos’a kadar birçok hekim de dâhil olmak üzere, kutsal bir alanda
yatılan uykuda yeraltı tanrılarının ve güçlerinin etkisiyle geleceğe dair işaretler
alınabileceği kanaati Helenistik dünyada tartışılmaz şekilde kabul görmüştür. Kâhinlerin
bu hayaletler aracılığı ile olacakları bilebildiği temeline dayalı olan bu anlayışta,
rüyaların da hayaletler sayesinde gelecekten haber verdiğine inanılmıştır53,58. Böyle bir
yerde uyurken görülen rüyaların hastalığın gidişatını tahmin etmeye yarayan gerçek bir
prognostik değere, tanıyı koydurma ve tedaviyi doğru bir şekilde yönlendirme
öngörüsüne sahip olduğuna inanılmıştır. Ancak burada önemli olan sıradan rüyalar
değil, Asklepieionlarda olduğu gibi tanrı tarafından gönderilen rüyalardır45,58.
Ziyaretçiler genellikle beyaz harmanisi, elinde asası ve yanında kutsal hayvanları
köpek veya yılan olan Asklepios’un yatakların arasında, koridorlarda dolaştığını ve
kendileri ile konuştuğunu ileri sürmüştür. Özellikle tanrının tezahürü (epiphany) olan
beyaz harmani, asa, köpek, yılan gibi imgeler hastaların tanrı ile karşılaştıkları fikrini
güçlendirmiştir58. Yukarıda değinildiği gibi Aristophanes “Plutus” adlı eserinde bu
konuyu işlemekte ve Zeus tarafından kör edilmiş olan varlık tanrısı Plutus’un gözlerinin
kutsal yılanın göz kapaklarını yalaması sonucu açıldığını anlatmaktadır52.
Rüyaların bazılarının kendileri tedavi edici olurken, bazıları da tedaviye aracılık
etmişlerdir. Çoğu rüyada mesajlar bilmece gibi konuşmalar veya sözcük oyunları ile
verildiğinden

deşifre

edilmelerine

ihtiyaç

duyulmuştur58.

Asklepios’un

şifreli

mesajlarının genellikle rahipler tarafından yorumlanması gerekmiştir. Bu aşamada
rahiplerin tanrının reçetelerini genişletmesi ve önerilen tedaviye başka öğeler eklemesi
sıklıkla karşılaşılan bir durumdu40,41,48.
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Tedavisi tamamlananlar varlık durumlarına göre teşekkür yazıtları, votivler, çeşitli
eşyalar veya para bırakmışlardır42,54. Genellikle tedavinin başarısını öven ve
minnettarlık bildiren teşekkür yazıtları mermer, bronz veya pişmiş toprak üzerine
işlenmiştir (Şekil 2.2). Votivler hastalığın çeşidine göre bronzdan yapılmış bacak, kafa,
meme, uterus, kulak ve göz gibi bedenin bir parçasını betimleyen objeler şeklinde
olabildiği gibi, pişmiş toprak veya mermer üzerine işlenmiş rölyefler şeklinde de
olmuştur (Şekil 2.3, 2.4). Bergama Asklepieionu’nda sıklıkla karşılaşıldığı gibi çeşitli
takılar, kumaşlar, tıbbi amaçlı malzemeler de adak olarak sunulmuştur 39,40. Adak olarak
sunulan eşyalar arasında Artemis’e çocuk sahibi olmak için yakaran ziyaretçilerin
getirdiği kıyafetlerden bahsedilmiştir56. Tanrının mucizelerine inanmayan bir kadını
tedavi ettikten sonra ondan istendiği gibi gümüş bir domuz heykelciği de bu eşyalar
arasında sayılabilir6. Para ise kör bir adamın adadığı gibi 20.000 altından, küçük
miktardaki gümüş bozukluğa kadar değişmiştir45,54.

2.3.2. Tedavi Yöntemleri

Asklepieionlardaki tedavi yöntemlerine ait bilgiler temel olarak Strabon ve
Pausanias

gibi

görgü

şahitlerinin

bildirdiklerine,

Aristides’in

Bergama

Asklepieionu’ndaki tecrübelerine ve Asklepieionlardan elde edilen yazıtlara ve votivlere
dayanmaktadır39-41,43,54,60.
Asklepieionlarda tedavi her şeyden önce rüyaya ve telkine (inkübasyon)
dayanmıştır60. Bazı durumlarda rüyanın mesajı oldukça açık olmuş ve hasta aldığı
mesajı hemen uygulamaya başlamıştır. Ancak çoğu kereler rüyada verilen şifreli
mesajın (genellikle rahipler tarafından) yorumlanması ve bu yoruma göre tedavinin
düzenlenmesi gerekmiştir40,41. Bazı durumlarda, doğrudan rüyanın kendisi çok etkili
olmuş ve hastanın rahatlamasını sağlamıştır2,48,60.
Rüyalarda önerilen tedaviler genellikle dönemin halk tıbbı uygulamaları ile
benzerlik göstermiştir. Bunlar arasında kutsal sular, şifalı otlar, merhemler, lapalar gibi
yöntemler vardır40. Yine dönemin Hippokratik tıp anlayışına uygun olarak, vücut
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Şekil 2.2. Asklepieionda sergilenen mermer bir yazıt (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2. 3. Asklepieionda ele geçirilmiş ve bugün Bergama Müzesi’nde sergilenen bronzdan yapılmış
kulak votivleri (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.4. Asklepieionda ele geçirilmiş ve bugün Bergama Müzesi’nde sergilenen bronzdan tabula ansata formunda teşekkür yazıtı
(Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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sıvılarının dengelenmesi amacıyla çeşitli diyetler, kusturma, kan alma gibi tedavi
yöntemlerinin yanı sıra küçük cerrahi müdahaleler ve ilaç uygulamaları da
yapılmıştır40,41,45. Bunlarla birlikte fizik tedavi amaçlı güneş, kaplıca veya çamur
banyoları gözde tedavi yöntemleri arasındadır40,41,44,45,61.
Rüya dışında hastaların tiyatro etkinliklerine katılmaları, müzik dinlemeleri,
portikolarda dolaşarak sosyal ortamlara girmeleri, kütüphanede zaman geçirmeleri,
tapınaklarda dua etmeleri de psikolojik durumlarını olumlu yönde etkilemiştir39-41.
Aslında hastaların tedavisinin daha Asklepieiona kabul edilirken başladığı söylenebilir.
Çünkü kültün geleneğine bağlı olarak Asklepieiona başvuranlar girişte bir ön
muayeneden geçirilmiş ve ölmek üzere olan ağır hastalar ve hamile kadınlar içeri
alınmamıştır1. Bu nedenle Asklepieiona kabul edilen hasta, rahiplerce ölme ihtimalinin
düşük olarak değerlendirildiğini bilmesi ve tapınakta iyileşeceğine dair inancını
koruması söz konusu olmuştur. Böylece hastalar daha içeri alınırken moralleri yüksek
tutulmuş ve iyileşmeleri için verilecek her türlü tedaviyi kabul etmeye hazır olmaları
sağlanmıştır1,44.
Tüm bunların yanında özellikle Epidauros’daki yazıtların şahitlik ettiği üzere,
kültün erken dönemlerinde kesik başların yerine konması, tanrının rüyada hastayı
ameliyat etmesi gibi birçok mucize tedavi öncelikli bir yere sahip olmuştur39-41,43,61.

2.4. Bergama Asklepieionu

Bugün İzmir’e bağlı bir ilçe olan Bergama (Pergamon), Kuzeybatı Anadolu’da yer
alan Mysia’da, Kestel (Kaitos) ve Bakırçay (Kaikos) nehirlerinin birleştiği bölgenin
kuzeyindeki tepeye kurulmuştur. Komşuları; kuzeyde Bithinia ve Marmara Denizi
(Propontis), güneyde Lydia, batıda Ege Denizi, doğuda ise Frigya’dır43.
Arkaik dönemlere kadar tarihlenen buluntuların ele geçirildiği Bergama, M.Ö. VII.
ve VI. yüzyıllardan itibaren yoğun bir yerleşime sahne olmuştur. M.Ö. IV. yüzyılda
Büyük İskender’in egemenliğine giren Bergama, onun ölümünü takiben önce
Antigonos, ondan sonra da Lysimakhos’un yönetimine girmiştir. Lysimakhos’un M.Ö.
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281’de öldürülmesiyle yönetim Lysimakhos’un generallerinden Philetairos’un eline
geçmiştir. Bergama’yı yaklaşık 20 yıl yöneten Philetarios’un ölümünün ardından başa
geçen yeğeni I. Eumenes, ülkesinin sınırlarını güneyde Kaikos Irmağı ve Hermos
Ovası’na, kuzeyde ise İda Dağı’na kadar genişletmiştir62,63.
I. Eumenes’in M.Ö. 241’de ölmesinden sonra yerine geçen yeğeni I. Attalos ile
başlayan Attalos (veya Bergama) Krallığı döneminde Bergama büyük bir ilerleme
kaydederek Mysia’nın başkenti olmuştur. Bu dönemde saray, tapınak, tiyatro gibi
yapılarla donatılan kent kulelerle ve surlarla çevrilmiştir. Galatlara karşı büyük bir zafer
kazanan I. Attalos zaferinin anısını ebedileştirmek için yıllık bir festival düzenlemiş ve
bugün Berlin Müzesi’nde bulunan Zeus Sunağı’nı inşa ettirmiştir. Helenistik dönemin
en görkemli yerleşim merkezlerinden olan Bergama Akropol’ünde; Zeus Sunağı’nın yanı
sıra Dionysos, Athena ve Demeter Tapınakları da inşa edilmiştir. Bergama antik
dünyanın en önemli kütüphanelerinden birisine sahipti. Rulo ve kodeks şeklindeki
200.000 kitaptan oluşan büyük kütüphane de Akropol’de bulunan yapılar arasındaydı62.
M.Ö. II. yüzyılın sonlarına doğru Roma İmparatorluğu’na bağlanan Bergama, M.S.
IV. yüzyılda Bizans egemenliğine geçmiş, daha sonra Anadolu’ya giren Türklerin
egemenliğine girmiştir63.

2.4.1. Tarihçe

Pausanias,

Bergama

Asklepieionu’nun

Bergama’nın

seçkin

kişilerinden

Aristaikhmos’un oğlunun geçirdiği kaza sonrası kurulduğunu bildirmektedir. Söylenceye
göre Aristaikhmos’un oğlu Arkhias Pindasos (Madra) dağında avlanırken ayak bileğini
burkar (veya kırar) ve Bergama’da kendini tedavi edecek birini bulamayınca
Yunanistan’a giderek Epidauros Asklepieionu’nda tedavi görür. Tedavisinden son
derece memnun kalan Arkhias, dönüşte kendi memleketi Bergama’da da böyle bir
tedavi merkezi kurmak istemiş, böylece M.Ö. 370 civarında, Epidauros ve Kos’tan
getirttiği asklepiadarla Bergama Asklepieionu’nun kurulmasını sağlamıştır39.

25

Asklepieion, şehrin batı kenarında, Akropol’den çok da uzak olmayan bir vadide,
şifalı kaynak sularının yanı başında, hastaların ihtiyacı olan inziva ve meditasyon için
uygun bir bölgeye yapılmıştır. Pausanias burada hastaların tedavi edici suyun sesini
duyabilme imkânına kavuştuklarından da bahsetmektedir39. Böylece hastaların
rüyalarında tedavileri için gerekli önerileri ve yardımı alacakları, Asklepieionda görevli
rahipler de uymaları gereken diyet ve diğer tedavi yöntemlerini açıklayacakları bir
ortam oluşmuştur39,50. O dönemde tanrı hekimin uygulamalarındaki başarı, bunlardan
fayda gören hastaların bıraktıkları teşekkür yazıtları ve votivlerden anlaşılmaktadır 45,54.
Her zaman bölgenin önemli bir merkezi olarak kalmayı başarmış olan Bergama,
altın dönemini M.Ö. II. yüzyıldaki Pergamon Krallığı sırasında yaşamıştır. Nitekim
Asklepieion da bu dönemde büyük bir şöhrete sahip olmuş ve hem hasta potansiyeli
hem de burayı ziyaret eden önemli hatipler, bilginler, hekimler ve tarihi şahsiyetler
nedeniyle başlı başına bir cazibe merkezi haline gelmiştir. M.S. II. yüzyılda tanrı
Asklepios adına sikkelerin basılmış olması Bergama Asklepieionu’nun yaklaşık dört
yüzyıl boyunca çok önemli bir çekim merkezi olduğunu göstermektedir63,64.
Asklepieionun parlak dönemlerinin sonu, 253-256 yılları arasında Bergama’yı yerle bir
ettiği düşünülen bir depremle gelmiştir. O dönemde Hıristiyanlığın giderek güçlenerek,
pagan inançlarına karşı çok sert mücadele vermesinin Bergama Asklepieionu’nun
sonunu tamamen getirdiği söylenebilir. Bergama’nın Osmanlı topraklarına katıldığı XIV.
yüzyılda ise Asklepieion sellerin getirdiği toprakların altında kalmış bulunmaktadır5.
Bergama Asklepieionu’nun 1927’deki keşfi tamamen bir tesadüf sonucu
olmuştur. Bu tesadüfü, o dönemde İzmir Müzesi’ni ve Efes ile Bergama Bölgesel
Müzelerini kurmakla görevli olan Aziz Ogan şöyle anlatmaktadır5:
“1927 yılında Prof. Dr. Teodor Wiegand başkanlığı altında Akropol’de o tarihlere
kadar ‘Kraliçenin bahçesi’ diye anılan ve kazı sonucunda teçhizat ve zahire depoları
sahası olduğu anlaşılan bu mahalde meşgul olunduğu sırada mevsimin güzel bir
gününde, aziz dostum Wiegand’la Ayvazali bahçesine kadar bir gezinti yapmıştık.
Ekim ayının sıcak bir günü idi. Biraz dinlenmek için burada yüksekçe bir yerde
bulunan cesim bir zeytin ağacının gölgesinde mola vermiştik.
…
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O sırada küçük taşlarla örülmüş bir duvar kalıntılarının yanından ve çalılıklar
arasından bir iki koyunun çıktığını ve arkasından da bunları bir sürünün takip ettiğini
gördüm. Sayıları elli altmışı aşan koyunların pek geniş olmayan çalılık arasında
barınmalarına imkân göremedim. Hakikaten bu merak uyandırıcı bir hadise idi.
Wiegand’ın da dikkat nazarını çekmekle beraber bahçıvandan sordum. ‘Oralarda bir
takım mağaralar vardır, hayvanlar orada barınırlar, şimdi de yayılmağa çıkıyorlar.’
cevabını aldım.
Virankapı’dan buraya kadar etrafı direkli –tıpkı Efes’de Arka ana caddesi gibi- yol
geldiğine göre bu mağaraların buradaki mevcudiyetinin bir mana taşıdığına şüphe
yoktu. Hemen orada bu mağaraların yanında küçük mikyasta bir araştırma ve sondaj
yapmağa karar verdik. Ve bahçe sahibine de ekiliş zararı olarak 40 lira ödedik.” 5.
Ekim 1928’de Prof. Dr. Teodor Wiegand başkanlığında başlayan Asklepieion kazı
çalışmaları 14 dönem halinde 1938’in sonbaharına kadar devam etmiştir. Kazıya
1936’da hayatını kaybeden Wiegand’dan başka Prof. Dr. Schede, Dr. Gerda Bruns ve
Mimar Hanson da başkanlık yapmıştır5.
Şekil 2.5 ve 2.6’da Bergama Asklepieionu’nun krokisi ve son dönemlerindeki olası
durumunun yeniden canlandırması görülmektedir.
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Şekil 2.5. Bergama Asklepieionu’nun krokisi (Mimar Serkan Arıcı’nın çizimi)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kutsal yol ve giriş
Dış avlu (küçük meydan)
Propilon
İç avlu (büyük meydan, tören yeri)
Kült nişi
Zeus-Asklepios Tapınağı
Sarnıç
Sütunlu avlu (peristil)
Kaplıca binası (alt dairesel kat-rotunda)
Kült nişi
İmparator salonu (kütüphane)
Kuzey sundurma (portiko)
Tiyatro
Batı sundurma (portiko)
Batı çıkışı
Batı alanı
Güney batı salonu
Küçük tuvalet
Büyük tuvalet
Güney sundurma – bodrum katı
Yeraltı geçidi
Helenistik dönem kuyuları
Roma dönemi havuzu
Kaya havuz – kült zamanı
Kaya havuz – Hellenik tapınak?
Kaya havuz – Hellenik tapınak
İnkübasyon odaları
İnkübasyon odaları
Çeşme
Hellenik güney duvarı – bodrum kat
Hellenik doğu duvarı

Şekil 2.6. Bergama Asklepieionu’nun yeniden canlandırması (Mimar Serkan Arıcı’nın çizimi)
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2.4.2. Genel Yapı

2.4.2.1. Kutsal Yol

Kutsal yol, ziyaretçilerin Asklepieiona girmek için kullanmayı törensel bir görev
saydıkları yoldur. Asklepieionun yapıldığı zamandan beri var olduğu düşünülen ve
bugünkü Virankapı’dan başlayan yol yaklaşık 950 metre uzunluğundadır5,64. Bu kapıdan
başlayan yol aynı zamanda kapının sağına düşen bölgedeki bir tiyatroya da uzanmıştır.
Asklepieiona yakın bölgede, günümüzde bile kullanılabilir durumda olan birbirine
düzenli yanaştırılmış kesme taşlarla döşeli yolun iki tarafında sütunlar yerleştirilmiştir
(Şekil 2.7, 2.8). Deubner, Virankapı civarındaki eski sütunların yapısından yola çıkarak,
bu yolun üzerinin kemerlerle örtülü olduğunu bildirmekte ve bu yolun İtalya
Spoleto’daki Madonna di Loreto Kilisesi’nin girişindeki kemerli yol gibi olduğunu
belirtmektedir64 (Şekil 2.9). Her iki tarafındaki kalıntılar yol boyunca dükkânların sıralı
olduğu düşündürmektedir (Şekil 2.10, 2.11). Bu dükkânlarda büyük olasılıkla
ziyaretçilerin ve tapınak görevlilerinin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli eşyalar ve belki de
hazır votivler, pişmiş topraktan ve metal teşekkür plaketleri satılmıştır5,64. Bu kemerli
yol, tapınak girişine 150 metre kala, yanlardan gelen yollarla birlikte taş döşeli geniş bir
meydana açılmıştır (Şekil 2.12). Bu geniş meydandan yan yana çıkan ve birkaç
basamaktan oluşan üç ayrı merdiven, Aristides’in “küçük liman – dış liman” adını
verdiği daha küçük bir meydana inmiştir40,41 (Şekil 2.13, 2.14).
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Şekil 2.7. Bergama Asklepieionu’na girmek için kullanılan sütunlu yol (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.8. Bergama Asklepieionu’na girmek için kullanılan sütunlu yol (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.9. Bergama Asklepieionu’na giden sütunlu yolun benzeri bir girişe sahip olan İtalya Spoleto’daki Madonna di Loreto Kilisesi
(http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Italy/Umbria/Perugia/Spoleto/photo759036.htm; Son Erişim tarihi: 22.12.2012)
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Şekil 2.10. Kutsal yolun iki tarafına sıralanmış ve muhtemel dükkân kalıntıları
(Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.11. Kutsal yolun iki tarafına sıralanmış ve muhtemel dükkân kalıntıları
(Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.12. Asklepieionun girişindeki üç yolun kesiştiği taş meydan (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.13. Küçük meydanın Asklepieionun güney-batısından genel görünümü
(Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.14. Küçük meydanın ortasında bulunan ve bugün Bergama Müzesi’nde sergilenen yılanlı sütun
(Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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2.4.2.2. Tapınağın Girişi ve Propilon

Kutsal yolun bitiminde ziyaretçileri tapınağın girişi karşılamıştır. Girişteki küçük
meydanın doğu, kuzey ve güney tarafları portikolar ile çevrilmişken, batı tarafında
tapınağın girişi yer almıştır. Girişin süsleyen ve destekleyen mermer sütunların Korint
tarzı başlıkları bulunmaktaydı5,64. Girişten meydana açılan üç kapıdan geçildiğinde ara
merdivenlerle büyük meydana inilmiştir.
Girişteki 4 adet Korint tarzı başlıklı mermer sütunları üzerinde, 4 metre
uzunluğunda, 12 metre genişliğinde üçgen şeklinde görkemli bir propylon (alınlık)
yükselmiştir5,64. Üzerinde;
Kl.
Xa/rac
Tò pro/Pulo[n]

“Claudius Charax propylonu bağışladı”
ibaresi bulunan alınlığın parçaları, halen tahminen bir deprem sonrası devrildiği
yerde durmaktadır (Şekil 2.15).
Bayatlı, alınlığın üzerinde bulunan heykel ve süslemelerden (akroter) geriye,
bugün müzede bulunan yan kısımdakinin (Şekil 2.16) ve orta kısımdakinin parçalarının
kaldığını

bildirmektedir5.

Propylonun

sağındaki

merdivenlerden

inildiğinde

kütüphaneye bitişik nişin, hastaların bakıcı tanrıçası ve doğumların koruyucusu kabul
edilen Artemis’e ait bir köşe olduğu düşünülmektedir5,64.
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Şekil 2.15. Claudius Charax’ın bağışladığı propylon (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.16. Bergama Müzesi’nde sergilenen Nike heykeli (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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2.4.2.3. Kütüphane

Propylonun sağ tarafındaki Artemis köşesinin bitişiğinde, kuzey portikonun doğu
köşesinde kütüphane binası yer almıştır (Şekil 2.17). Kütüphanenin iki muhteşem
kapısından biri kuzey portikosuna, diğeri büyük meydana açılmıştır. Bayatlı, Wiegand’ın
“bu kadar güzel renk uyarlığını ilk olarak burada görüyorum” sözleriyle kütüphanenin
tabanını

döşeyen

renkli

mermer

döşemeye

olan

hayranlığını

gösterdiğini

belirtmektedir5.
Bergamalı zengin ve dindar bir kadın olan F. Melitine tarafından bağışlanan
kütüphane binasının doğu tarafında bulunan duvarındaki nişte, bilimin koruyucusu
İmparator Hadrianus’un bugün Bergama Müzesi’nde bulunan heykeli yer almıştır. Diğer
duvarlardaki nişlerde ise rulo şeklinde parşömenler bulunduğu düşünülmektedir5,39,64.

2.4.2.4. Kuzey Portikosu

Asklepieionun kuzey sınırlarını belirleyen kuzey duvarı boyunca uzanan sundurma
(portiko), ziyaretçilerin ve konaklayanların gündelik yaşamlarında güneşten, yağmurdan
korunmalarını sağlamıştır (Şekil 2.18). Aristides’in aktardığı bir bilgi olan, burada tedavi
amaçlı olarak çıplak ayakla yürüyüşler için veya dini sebeplerle, tıpkı girişteki küçük
meydanda olduğu gibi, zeminde döşemenin bulunmaması dikkat çekicidir5,40 (Şekil
2.19). Uzunluğu 128 metre, genişliği 8,5 metre olan kuzey portikosunda, hastalar
yürüyüşler yapmış, gezmiş, oturmuş, uzanmış ve birbirleriyle sohbet etmiştir40,41.
Portikonun çatısını destekleyen İon tarzı başlıklara sahip olan sütunların önemli
bir kısmı günümüze ulaşmıştır ve ziyaretçilerin tapınağın eski görkemli halini gözlerinde
canlandırabilmeleri amacıyla tekrar yerlerine dikilmiştir5,64 (Şekil 2.20, 2.21). Bu
sütunların keşif esnasında saptanan hep aynı yöne devrilmiş olmaları durumu,
yıkılmalarına bir depremin veya yamaçlardan gelen toprak kaymasının neden olmuş
olabileceğini akla getirmektedir5,64.
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Şekil 2.17. Asklepieionun kuzey-doğu köşesinde yer alan kütüphane (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.18. Kuzey poritkonun batıdan görünüşü (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.19. Kuzey portikonun döşemesiz zemininin doğudan görünüşü (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.20. Kuzey portikoya ait İon tarzı başlıklı sütunlar (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.21. Kuzey portikoya ait İon tarzı başlıklı sütunlar (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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2.4.2.5. Tiyatro

Kuzey portikonun batı ucunda, sundurmanın dayandığı duvarın arkasında,
tepenin yamacına yapılmış olan “kutsal tiyatro” Asklepieionun en önemli sosyal
aktivasyon alanlarından birisi olmuştur5,40,64 (Şekil 2.22). Ancak burası da tıpkı
kütüphane gibi sağlıklı ziyaretçilerden çok, hastaların rehabilite edilmesi amacıyla
kullanılmıştır40,41. Yaklaşık 3.500 kişi alan ve oturma alanları (kavea) mermer olan
tiyatro, tek yürüme düzlemli (diazoma) ve birbirlerinden merdivenlerle (kerkides)
ayrılan beş bölüm halinde inşa edilmiştir. Ortada yer alan üçüncü bölümün ilk
basamaklarının farklı mimarisine bakarak, bu bölümün dönemin ileri gelenlerine
ayrılmış bir loca olduğu kabul edilebilir (Şekil 2.23). Ele geçen parçalanmış yazıtlardan,
tiyatro sahnesinin, belki de tiyatronun, adı okunamayan bir hayırsever tarafından
yaptırıldığı ve bu bağışı Asklepios-Athena-Hygieia üçlüsüne adandığı anlaşılmaktadır5,64.
Diğer Asklepieionlardaki emsallerine göre çok daha ince bir işçilikle beyaz
mermerden oluşturulmuş olan tiyatronun bu haliyle, hastaların tedavisinde önemli bir
rol oynayarak, moral ve motivasyon desteği sağlaması amaçlanmıştır5,64.

2.4.2.6. Batı Portikosu

Tiyatro köşesinden başlayarak güneye doğru uzanan batı sundurmasının, zemini
taş döşeli olup, İon tarzı sütunlarla desteklenmiştir (Şekil 2.24). Bu bölümün önünde
uzanan alanda Aristides’in çamur banyosu yaptığını söylediği “kutsal gymnasium”un
bulunma olasılığı hayli yüksektir40,41. Sundurmanın orta bölgesine doğru bir merdiven
olup, bu merdiven duvarında nişler bulunan bir salona açılmıştır (Şekil 2.25). Deubner
duvarlarında nişler bulunan bu salonun ne amaçla yapıldığının bilinmemekle birlikte
ders veya toplantı amaçlı kullanılmış olabileceğini bildirmektedir64. Sundurmanın güney
köşesinde tabanı ve duvarları mermer kaplı daha geniş bir oda yer almıştır.
Batı portikosu ile güney portikosunun birleştiği köşede, büyük toplantı salonunun
doğusunda ve odadan yarım kat daha aşağıda biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki
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tuvalet konumlanmıştır. M.Ö. II. yüzyılda antik dünyada var olan tuvaletlere göre
oldukça şık döşendiği düşünülen tuvaletlerden büyük olanının erkeklere, küçük olanının
ise kadınlara ait olduğu düşünülmektedir5,64.

2.4.2.7. Güney Portikosu

Kot farkı nedeniyle iki katlı olarak yapılan güney portikosu, tuvaletlerden, doğu
duvarına kadar uzanmıştır (Şekil 2.26). Kuzeydeki duvar ve sundurmanın temelindeki
sert kaya zemine karşılık bu bölgede zeminin yumuşak olması, güney portikosunun
temelinin daha derin kazılmasını gerektirmiştir. Böylece elde edilen zemin kat yapının
vadiye doğru kaymasına engel olmuştur5,64.

2.4.2.8. Büyük Meydan

Büyük meydan genellikle adak töreni başta olmak üzere birçok etkinliğin yapıldığı
bir çeşit iç bahçedir. Doğusunda Asklepieionun girişi, propylon, kütüphane, Asklepios
tapınağı, kuzey, güney ve batısında ise portikolar bulunmaktadır (Şekil 2.27). İlk
kurulduğu günden yıkılana kadar önemini hiç kaybetmeyen bahçe, Asklepieionun en
parlak dönemlerinde kuzey tarafındaki binalar, heykeller ve yazıtlar ile çok görkemli bir
görüntüye sahip olmuş, güney tarafı ise zemini beyaz mermer ile döşenmiş göz alıcı bir
bahçe durumunda kalmıştır64. Bu ikiye bölünmüşlüğün, külte ait törenler için bir
zorunluluk olması olasıdır. Bu geniş iç bahçede tapınağın kuruluşundan itibaren
geçirdiği

dönüşümleri

zeminde

bulunan

bina

temellerinden

tahmin

etmek

olanaklıdır5,64.
Büyük meydanın batı bölümüne yakın tarafında, havuzların arasında bulunan
bölgede Asklepieionun erken dönem yerleşimine ait temeller bulunmaktadır (Şekil
2.28). Deubner, bu temellerden en iyi korunmuş olanının büyük inkübasyon odasınınki
olduğunu, diğer odaların ise tam olarak ne için yapıldığının bilinemediğini
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belirtmektedir64. Helenistik dönemde eklenen bu binaların hastaların, büyük
meydandaki tören ve ziyaretçilerden etkilenmemesi için yüksek duvarlarla çevrili
olduğu düşünülmektedir5,64.

2.4.2.9. Kutsal Sular

Kaynak suları Asklepieionların en önemli unsurlarından olmuştur. Suya normal
ihtiyaç dışında hem kutsal arınma törenlerinde, hem de dönemin fizik tedavi
yöntemlerinde her zaman başvurulmuştur39,42,45. Asklepieion sınırları içinde kalan bir
kaynak çeşmenin, bir kutsal kuyunun ve üç havuzun varlığı suyun Bergama’da da aynı
şekilde önemli olduğunun göstergesidir. Bu çeşmelerden birine ait olan ve gövdesine
sarılmış iki yılan kabartmasının içinden su içerken betimlendiği yaklaşık 2 metre
çapındaki dev çeşme altlığı Ayasofya Müzesi dış narteksinin kuzey ucunda
sergilenmektedir (Şekil 2.29).

2.4.2.9.1. Kaya Havuz

Deubner ve Bayatlı, Asklepieionun batı portikonun ortalarına denk gelen yerde
bulunan ve basitçe bir kayanın oyulması ile oluşturulmuş havuzun iyice aşınmış dört
basamaklı bir merdiveninin bulunduğunu bildirmektedir5,64 (Şekil 2.30). Tapınağın
erken dönemlerinden kalma bu havuzun, Aristides’in yazılarında bahsettiği ve kış ve
ilkbahar aylarında, yağmurlu günlerde çamur banyosu yapıp, sonra da temizlendiği yer
olması büyük olasılıktır. Yine Aristides’in belirttiği ve yeni yılda kötülüklerden arınmak
için yıkanılan törensel alanın bu havuz olduğu düşünülmektedir40,41. Kutsal temizliğin
yapıldığı bu havuzun koruyucuları Asklepios kültünde de kabul gören nymphealardı5,64.
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Şekil 2.22. Tiyatronun batı köşesinden yukarıdan genel görünümü (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.23. Loca ve yanındaki kerkides (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.24. Batı portikonun kuzey-batıdaki tiyatronun üst kısmından görünümü
(Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.25. Batı duvarında bulunan merdiven (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.26. Asklepieionun güney sınırının tiyatrodan görünüşü (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.27. Büyük meydanın tiyatronun kuzey-batı köşesinden genel görünümü
(Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.28. Büyük meydanda asklepieionun batı sınırına yakın yerde bulunan erken döneme ait
inkübasyon odalarının güney-doğu yönünden görünümü (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.29. Ayasofya Müzesi’nde sergilenen çeşme altlığı (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.30. Asklepieionun batı sınırının ortalarına yakın yerleşimli kayaya oyulmuş havuzun kuzeyden görünümü (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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2.4.2.9.2. Mermer Havuz ve Kutsal Kuyu

Kuzey portikosunun batı ucuna yakın bir yerde ve erken dönem tapınak
kalıntılarının bitişiğinde bir havuz daha yer almaktadır (Şekil 2.31). İmparatorluk
döneminde inşa edilen bu havuzun duvarları ve tabanı diğer iki havuzdan farklı olarak
mermerden yapılmıştır64. Dört basamaklı mermer bir merdivenden inilen havuzun
etrafında bulunan mermer setler, kaplıca gibi hizmet gören bu havuza giren hastaların
güneşlenmeleri için oturma yeri oluşturmuştur5,64. Üzerinde herhangi bir çatı olmadığı
düşünülen havuza, hastaların içebilmesi için kurşun bir borudan su getirilmiştir64.
Mermer havuzun hemen güney sınırında bulunan kutsal kuyu bir kayaya
oyulmuştur (Şekil 2.32). Kuyu havuzdan daha eski tarihli olup sonraları havuza su
vermek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bayatlı, bu kuyunun temizliği sırasında çıkan
ağaç parçalarının, Aristides’in bahsettiği çınar ağacına ait olabileceğini ve kazı sırasında
bulunan kiremitlerin üzerine işlenmiş olan, tapınak ve kutsal çınar ağacı motifinin bir
tür marka olarak kullanıldığını bildirmektedir5,64.

2.4.2.9.3. İçme Havuzu

Kutsal kuyunun güneyinde ve büyük meydanın hemen hemen ortasında yer alan
kare tabana sahip bu havuz taşlarla örülmüştür (Şekil 2.33). Yedi basamaklı bir
merdivenle inilen havuzun üzerinde bir çatı olduğu tahmin edilmektedir64. Bu çatının
yanı sıra havuzda kullanılan mermer bariyerler tek gerçek kutsal su kaynağı olan bu
yapının temiz kalmasına özel bir önem verildiğini düşündürmektedir. Deubner, suyun
havuza mermer bir aslan başı heykelinden döküldüğünü belirtmektedir5,64.
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2.4.2.9.4. Çeşme

Kuzey portikosunun batısına yakın yerde bulunan kaynak çeşmesindeki suyun
Tanrı Asklepios’un ayaklarının dibinden çıktığına inanılmış ve bu nedenle kutsal olduğu
kabul edilmiştir (Şekil 2.34). Buradan çıkan suların, kil borular aracılığıyla tapınağın
diğer bölgelerine dağıtıldığı düşünülmektedir5,64.

2.4.2.10. Asklepios Tapınağı

Asklepieiona gelen kutsal yolun sonlandığı küçük meydanın hemen solunda
Asklepios’un tapınağı vardır. Bugün sadece temelleri kalmış olan bu binanın, hemen
güneyinde bulunan Telesphoros tapınağı ile birlikte, tapınaktaki diğer binalardan farklı
olarak silindirik bir şekle sahip olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 2.35). Girişte dört adet
Korint tarzı sütunla desteklenen bir portikonun olduğu düşünülen bina, 16 basamaklı
bir merdivenle büyük meydana açılmıştır64. Bayatlı, Rufinus tarafından yaptırılan bu
tapınağın bileşik bir kült ile Zeus-Asklepios tapınağı olduğunu, tapınağın girişinde
bulunan Asklepios heykelinin, imparator Marcus Aurelius (121-180) ve Commodus
(161-192) dönemlerinde darp edilmiş paraların üzerindeki Zeus-Asklepios resmi tipinde
olduğunu belirtmektedir5.

2.4.2.11. Telesphoros Tapınağı

Asklepios tapınağının hemen güney komşusu olan ikinci yuvarlak binanın nekahat
tanrısı olan ve rüyaları yorumlayan Telesphoros’a adanmış olduğu düşünülmektedir5,64
(Şekil 2.36, 2.37). Telesphoros Bergama’da özellikle II. yüzyılda çok tapılmış bir sağlık
tanrısıdır5. Heykellerde Asklepios ile birlikte de betimlenmiş olan Telesphoros, sivri
kukuleta benzeri şapkası, uzun mantosu ile bir çocuk veya cüce olarak gösterilmiştir.
İmparatorluk döneminde yaptırılan ve yaklaşık 60 metre çapında olan bina iki katlıdır64.
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Yıkılmış üst kata ait duvar kalıntılarındaki nişlere bakıldığında burada da çeşitli kutsal ve
önemli kişilerin heykellerinin bulunması ihtimal dâhilinde görünmektedir5,64. Bu kata
hem büyük meydandan gelen merdivenlerle, hem de alt kattan gelen merdivenlerle
ulaşmak mümkündür.
Plan olarak birbirinin içinde bulunan üç daireden oluşan alt katın kültün asıl kalbi
olduğuna inanılmaktadır64. Tapınağın alt katı bir yandan merdivenlerle üst kata
bağlanırken, diğer taraftan da yaklaşık 80 metre uzunluğunda, 2-2,5 metre genişliğinde
ve 2,7 metre yüksekliğindeki bir yeraltı geçidi ile çeşmelerin hemen önünden büyük
meydana açılmaktadır (Şekil 2.38, 2.39, 2.40). Asklepieiona gelen hastalar, bu etkileyici
yeraltı geçidinden geçerek rüyaya yattıkları ve tanrıdan aldıkları mesajları rahiplere
aktardıkları inkübasyon odalarına ulaşmışlardır5. Gece rüyaya yatmak için gelen
hastalar; büyük olasılıkla loş dehlizler, taş duvarlardan yansıyan ışıklar, kutsal yılanlar
ve etrafta beyaz harmanileri ile dolaşan tapınak rahiplerinin oluşturduğu büyüleyici
atmosferin de etkisi ile Asklepios’un gücüne çok daha inanarak tedaviyi
kabullenmişlerdir5,64.
Telesphoros mabedinin alt katında bulunan çeşmelerin ve havuzların, hastaların
hem su ihtiyacını karşıladıkları, hem de fizik tedavi amaçlı kullanıldıkları düşünülebilir 64
(Şekil 2.41). Üst kata ait taraçanın da yine hem sosyal hem de tedavi amacıyla güneşten
yararlanmaları için yapıldığı sanılmaktadır5,64 (Şekil 2.42).
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Şekil 2.31. Büyük meydanın kuzey-batı köşesine yakın bir yerde bulunan mermer havuz
(Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.32. Mermer havuzun yanında bulunan kutsal kuyu (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.33. Büyük meydanın ortasında bulunan taş döşemeli havuz
(Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.34. Tanrı Asklepios’un ayakları dibinden çıktığına inanılan
suyun aktığı çeşme (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.35. Asklepieionun güney-batı köşesine yakın yerleşimli Zeus-Asklepios ortak kültüne ait tapınağın temel kalıntıları (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.36. Telesphoros mabedinin dairesel yapısı (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.37. Telesphoros mabedinin dairesel yapısı (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.38, 2.39. Telesphoros mabedine giden tünelin büyük meydandaki girişi (Fotoğraflar: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.40. Telesphoros mabedini büyük meydana bağlayan tünel (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)

Şekil 2.41. Alt katta bulunan çeşmelere ait kalıntılar (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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Şekil 2.42. Telesphoros mabedinin kısmen yıkılmış olan üst katının genel görünümü (Fotoğraf: Prof. Dr. T. Akça)
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamızın başlangıcında Bergama Asklepieionu’nun faal olduğu dönemde
yazılmış metinler ve o dönem hakkında yazılmış daha geç tarihli metinler üzerinde
çalışılmıştır. Daha sonra Bergama Asklepieionu ve Bergama Müzesi ziyaret edilmiştir.
Asklepieion ve müzede bulunan teşekkür yazıtları incelenerek fotoğraflanmış ve Mersin
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Ceyhun Dora
tarafından günümüz Türkçe'sine çevrilmiştir. Bu metinler ve yazıtlardan elde edilen
bilgiler, günümüz tıbbının bakış açısıyla değerlendirilmiştir.
Çalışmamızda

Bergama

Asklepieionu’nda

Asklepios’a

adanmış

teşekkür

yazıtlarının ayrıntılı bir dökümünün yapıldığı Altertümer von Pergamon (Bergama Eski
Eserleri) adlı kataloğun VIII-3 numaralı Die Inschriften Des Asklepieions (Asklepieion
Yazıtları) cildi temel alınmıştır6. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nce Erich Boehringer’in
yönetiminde yayınlanan ve Bergama kazılarını içeren katalog 16 ana ciltten oluşmakta
ve seri hala devam etmektedir. Temel aldığımız “Altertümer von Pergamon Band VIII 3
Die Inschriften Des Asklepieions” 1969’da Walter de Gruyter & Co. tarafından Berlin’de
basılmıştır. Kataloğun “Inschriften – Yazıtlar” ana başlığının “C” maddesi olan ve 102143. sayfalar arasında yer alan “Weihungen - İthaf” bölümünde bildirilmiş toplam 89
yazıt Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi
Ceyhun Dora tarafından günümüz Türkçesine çevrilmiştir.
Kataloğun yanı sıra Boulanger’nin “Aelius Aristide et la sophisti ue dans la
province d Asie au e si cle de notre re. Paris: E. De Boccard, 1968.”40 (Aelius Aristides
ve II. Yüzyılda Asya’da Sofistlik) ile Aelius Aristides’in Bergama Asklepieionu’nda
geçirdiği süre içinde kaleme aldığı yazıların bulunduğu ve Leonard L Thompson’un
İngilizceye çevirdiği “The First Book of the Sacred Stories of Aelius Aristides”41 (Aelius
Aristides’in Kutsal Öyküleri, I. Kitap) adlı eserleri incelenerek, Asklepieionda uygulanan
tedavi yöntemleri tıbbi bakış açısıyla tekrar gözden geçirilmiştir.
Dönemin ünlü seyyahları Pausanias’ın “The Description of Greece. London:
Thomas Davison, 1875.”39 (Yunanistan’ın Betimlemesi) ile Strabon’un “The Geography
of Strabo: Vol. I-II-III. Trans. Hamilton HC. London: Henry G. Bohn, 1856.” 43 (Strabon’un
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Coğrafya’sı; Bölüm: I-II-II) adlı eserlerinin yanı sıra Asklepios kültü ve Asklepieionlarla
ilgili olarak daha geç dönemlerde yazılmış eserler incelenmiştir.
Bu süreçte Bergama Asklepieionu ve Bergama Müzesi’nde inceleme ve araştırma
yapılmış, burada bulunan teşekkür yazıtları ve votivler okunarak, fotoğraflanmıştır.
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4. BULGULAR

4.1. Yazıtlar

Bergama Asklepieionu’nda bulunan yazıtların bir bölümü sahada bırakılmış olup,
bir kısmı ise Bergama Müzesi’ne taşınmıştır. Gerek Asklepieionda gerekse müzede
bulunan yazıtlar herhangi bir sınıflandırma mantığı ile sergilenmemektedir. Sağlığına
kavuşmak için Asklepieionu ziyaret edenlerin teşekkür yazıtlar, dönemin yöneticilerine
ithaf edilmiş övgü gibi farklı içeriklere sahip yazıtlar ile bir arada bulunmaktadır. Bu
nedenle Erich Boehringer’in katoloğuna öncelik verilmiş ve sağlık nedeniyle adanan
yazıtlar incelenmiştir.
İncelenen yazıtların ve votivlerin ayrıntıları bu bölümde iki ana çizelge üzerinden
açıklanmıştır. İlk çizelgede (Çizelge 4.1) yazıtların ve votivlerin fiziksel özellikleri toplu
halde taktim edilmiş, ikinci çizelgede ise (Çizelge 4.2) tek tek fiziksel özellikleri ve
içerikleri üzerinde durulmuştur. Yazıtların önemli bir kısmının parçalanmış ve doğa
şartlarının etkisiyle yıpranmış olması nedeniyle içeriklerde yer yer eksikler
bulunmaktadır. Bu nedenle yazıtların içeriklerinde okunamayan veya tam olarak
yorumlanamayan bilgiler çizelgede çarpı (x) işaretiyle bildirilmiştir. Yazıtların ikisi
dışında uygulanan tedaviye ait ayrıntılar bulunmadığından hangi sebeple adandığı
genel olarak bildirilmiş ve ayrıntılara girilmemiştir.
Walter de Gruyter & Co. tarafından 1969’da Berlin’de basılmış olan “Altertümer
von Pergamon Band VIII 3 Die Inschriften Des Asklepieions” 6 (Bergama Eski Eserleri,
Bölüm VIII 3 Asklepieion Yazıtları) adlı kataloğun “Inschriften – Yazıtlar” ana başlığının
“C” maddesi olan ve 102-143. sayfalar arasında yer alan “Weihungen - İthaf”
bölümünde bildirilmiş toplam 89 yazıtın 66’sı mermer, 22’si bronz ve biri de
kireçtaşıdır. Mermer yazıtlar en sık altar formunda, altlık ve mermer blok şeklinde olup,
bir yazıt da Yunan ve Roma mimarlıklarında, sütunların üstüne oturan ve iki sütun
arasındaki uzaklığın üstünü örten büyük, uzun taş kirişlerin oluşturduğu bölüm yani
arşitrav şeklindedir. Bronz yazıtlar ise en sık tabula ansata adı verilen ve iki tarafından
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asılmasını sağlayacak kanat çeklinde çıkıntılara sahip olan küçük levhalardır. Bu
levhalardan ikisinde birer çift kulak, birinde ise bir çift göz şeklinde kabartmalar
bulunmaktadır. Kireçtaşı yazıt ise altar formunda yapılmıştır. Bu ithaf yazıtlarının
ayrıntılı dökümü Çizelge 4.1’de sunulmuştur.
Çizelge 4.2’de yazıtların içerikleri bulunmaktadır.
Asklepieiona teşekkür yazıtı bırakanların büyük kısmı Bergamalı olmakla birlikte,
Bithinya’dan, İskenderiye’den, sade vatandaşların yanı sıra Romalı tüccarlar, lejyon
askerleri gibi çeşitli bölge ve mevkiden insanlar da Tanrı’ya sunumda bulunmuşlardır.
Bunların arasında “sahne ışıklarının altındakilerin hekimi” olarak anılan ve muhtemelen
gladyatörler ile ilgilenen bir hekim (42 sıra numaralı yazıt), bir başrahip (65 sıra
numaralı yazıt) ve bir de senatör (77 sıra numaralı yazıt) ilginç kişilikler olarak karşımıza
çıkmıştır. Toplam 13 ithafın kadınlar tarafından yapıldığı saptanmıştır. Burada ilginç
olan 23 sıra numaralı yazıtta adı geçen Epiktesis’in bir asklepiad yani rahibe olmasıdır.
İthaf yazıtlarının 53’ünde doğrudan Asklepios’un ismi geçmektedir. Bunun yanı
sıra 40 sıra numaralı yazıt tam okunamamakla birlikte ismin Artemis veya Asklepios
olma olasılığı fazladır. Yine 43 ve 57 sıra numaralı yazıtlarda da büyük olasılıkla
Asklepios’un ismi vardır.
Hygieia’nın ismi kendisine ithaf edilen toplam 11 yazıtın dokuzunda Asklepios ile
birlikte anılırken, birinde de musalarla birlikte anılmıştır. Bu yazıtların ikisinde
Hygieia’nın Roma mitolojisindeki karşılığı olan Salus ismi kullanılmıştır.
Yazıtların üçü Apollon’a, ikisi Telesphoros’a adanmıştır. Artemis’e adanan dört
yazıtın yanı sıra 67 sıra numaralı yazıtta ithaf edilen kişinin Koronis veya Artemis olması
olası iken, 64 sıra numaralı yazıtta Artemis ile birlikte Hekate’ye ithaf bulunmaktadır.
Yazıtlar içinde bir adet moireler ve nymphealara, bir adet Nikephoros’a, bir adet
de Panakeia’ya ithaf vardır.
Bugün Bergama Müzesi’nde bulunan ve 72 sıra numaralı yazıtta bahsedilen
Örostia’nın (Eu)rwjt[i/]a) Hygieia ile bir tutulmuş olma veya birleşik bir HygieiaAsklepios kültü olma olasılığı yüksektir. 75 sıra numaralı sütun altlığı ise Demeter’e
ithaf edilen tek yazıt olmanın yanı sıra, Asklepieiondaki Demeter kültüne ait tek kanıt
olma özelliğini taşımaktadır.
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Çizelge 4.1. “Altertümer von Pergamon Band VIII 3 Die Inschriften Des Asklepieions”de yer alan ithaf
yazıtlarının ayrıntılı dökümü

Beyaz
(n=52)
Altar
Altlık
Levha
Mezar taşı
Güneş saati
Blok
Arşitrav/baştaban
Sütun kalıntısı
Stele
Propilon
Mermer parçası
Saçak korniş
Bilinmeyen
Tabula Ansata
Kulak
Göz
Bileklik
Halka

14
10
5
1
1
10
1
1
2
1
3
1
1
1

YAZITLAR (n=89)
MERMER (n=66)
Mermer – rengi Mavi-Gri
Açık
Mavi
belirtilmemiş
(n=4) mavimsi (n=2)
(n=5)
(n=2)
3
1
2
2
2
2
1

Siyah
(n=1)

KİREÇTAŞI BRONZ
(n=1)
(n=22)
1

1

15
3
1
2
1
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Çizelge 4_2. “Altertümer von Pergamon Band VIII 3 Die Inschriften Des Asklepieions”de yer alan ithaf yazıtlarının içerikleri

Adağın Fiziksel Özellikleri
Sıra
Katalog
Numarası Numarası

Adağın Metin-Şekil İçeriği

Envanter
Numarası

Levha
No

Üretim
Malzemesi

Şekil

Sunan Kişi

Sunulan Kişi

Sunuluş Nedeni

1

63

X

21

Beyaz mermer

Tabula ansata

Aemilius Sabinus ve
Aemilius Herennianus
(Romalı tüccarlar)

Zeus-Asklepios

Barbarlardan
koruduğu için

2

64

X

22, 23,
24

23 adet beyaz
mermer

Blok

?

Tanrı ve imparatorların
isimleri var

?

3

65

1933, 33

25

Beyaz mermer

Stel

Demetrios oğlu
Menestratos

Asklepios Soter ve Hygieia

Sağlığına
kavuştuğu için

4

66

1932, 19

25

Beyaz mermer

Levhanın sağ üst
köşesi

X

Asklepios Soter ve Hygieia

X

5

67

1931, 15
Latince

25

Beyaz mermer

Votiv altar

Sextus Nonii
Quinctiliani veya oğlu

6

68

1930, 16
Latince

25

Beyaz mermer

Sağ tarafı ve diğer
kısımları kırık levha

X

7

69

1932, 12

25

Beyaz mermer

Kırıkları olan levha

X

8

70

St 1961,
185

25

Beyaz damarlı
mavi-gri mermer

Levha

X

Asklepios Soter ve Hygieia

9

71

1938, 4

X

Bronz

Tabula ansata

Pergamonlu Attalos
oğlu Attalos

Asklepios Soter ve Hygieia

10

72

1933, 88

28

Beyaz mermer

Votiv blok

Oneso

11

73

1929, 24

26

Beyaz mermer

12

74

X

26

Beyaz mermer

Saçak kornişi
Üzerinde votiv için
iki delik bulunan
blok

Likinius
Leukios Albinious
(İskenderiye’den bir
Romalı)

65

Asklepios ve Salus
(Hygieia’nın Roma
Versiyonu)
Asklepios ve Salus
(Hygieia’nın Roma
Versiyonu)
Zeuksippos Asklepios Soter
ile Hygieia

X

X
Buyruk üzerine
Duacı

Asklepios, Hygieia, Koronis
ve Epione
Asklepios Soter

Birçok ölümcül
tehlikenin
sağaltıcısı olarak
Tanrıların
buyruğu ile
X

Asklepios Soteri

X

Çizelge 4.2 (devam). “Altertümer von Pergamon Band VIII 3 Die Inschriften Des Asklepieions”de yer alan ithaf yazıtlarının içerikleri
Adağın Fiziksel Özellikleri
Sıra
Katalog
Numarası Numarası

Envanter
Numarası

Levha
No

Üretim
Malzemesi

Adağın Metin-Şekil İçeriği
Şekil

Sunan Kişi

Dübel deliği
bulunan blok
Dübel deliği
bulunan blok

Sunulan Kişi

Sunuluş Nedeni

Asklepios Soteri

Rüya için

Asklepios Soteri

Rüya için

Asklepios Soteri

Rüya için

Asklepios Soteri

X

Asklepios Soteri

Tedavi için

Asklepios Soteri

Duacı

13

75

1938, 5

26

Beyaz mermer

14

76

1938, 6

26

Beyaz mermer

15

77

X

X

Beyaz mermer

Küçük altar

16

78

X

27

Mermer

Büyük altar

17

79

1933, 93

27

Taban

18

80

1933, 39

27

Beyaz mermer
Açık, mavimsi
mermer

Bithinia Nikea'dan
Menetheus
Bithinia Nikea'dan
Menetheus
İtalyan lejyonundan
bir asker
Pisidia Antiocheia C.
Flavonius Anicianus
Sanctus
Flavianus

Taban parçası

Apfion

19

81

1934, 27

27

Bronz

Tabula ansata

20

82

1934, 13

29

Bronz

Tabula ansata

Sotas'ın oğlu Sotas ile
Dionysia
Hermos

21

83

1934, 20

29

Bronz

Tabula ansata

X

22

84

1958, 9

29

Bronz

Tabula ansata

23

85

P 103

X

Beyaz mermer

Küçük altar

24

86

1930, 6

28

Kireçtaşı

Küçük altar

25

87

M 1959 53

31

Bronz

Tabula ansata

26

88

28

Mavi, gri mermer

Votiv tabanı

27

89

1930, 32
X,
Wiegand,
Abh. 1932,
34f. B 9.

Treptos
Asklepieion rahibesi
Epiktesis
Euteuria
Roman Gentile
Marcius
Kos'tan Iulia Paulla

X

Bronz

İki kulak olan
tabula ansata

Atiki

Asklepios Soteri

Kulak tedavisi
için

28

90

31

Bronz

Tabula ansata

Lais

Asklepios Soteri

Duacı

M 1961
219

66

Asklepios Soteri
Asklepios Soteri
Nikephoros Asklepios
Soteri
Asklepios Soteri

Bulaşıcı veya
salgın hastalık?
Duacı
Duacı
X

Asklepios Soteri

X

Asklepios Soteri

Göz tedavisi için
Tedavisi için
duacı
X

Asklepios Soteri
X

Çizelge 4.2 (devam). “Altertümer von Pergamon Band VIII 3 Die Inschriften Des Asklepieions”de yer alan ithaf yazıtlarının içerikleri
Adağın Fiziksel Özellikleri
Sıra
Katalog
Numarası Numarası

Envanter
Numarası

Levha
No

Adağın Metin-Şekil İçeriği

29

91

M 1959
127

30

30

92

1933, 92

28

31

93

1931, 29

43

32

94

1933, 58

43

Üretim
Malzemesi
Yaldızlanmış
(kaplanmış)
bronz
Mavi mermer
Kaymaktaşı,
beyaz mermer,
su mermeri
Beyaz mermer

33

95

1934, 8

43

Mermer

34

95b

1931, 12

43

Beyaz mermer

Küçük altar
Küçük yuvarlak
votiv altlığı
Küçük altar

35

95c

X

X

Beyaz mermer

X

36
37
38
39

96
97
98
99

43
43
X
29

Beyaz mermer
Beyaz mermer
Beyaz mermer
Bronz

Mezar taşı parçası?
Parça
Sütun kalıntısı
Plaket

40

100

43

Beyaz mermer

Küçük altar

Pantagathe Claudia

Artemis? Asklepios?

41

101

1958, 302
St 1961, 56
1929, 14
M 1962 79
1932, 17a
(daha
sonra
1933, 81)
1933, 18

Elpis
Androma…?
Artemidor…?
Korintos
Herod
X
Aleksandros

45

Beyaz mermer

Küçük altar

Asklepios

42

102

1934, 21

45

Beyaz mermer

Parçalanmış kalın
mermer blok

Gaius Varronius
Caria Milas'tan sahne
ışıklarının
altındakilerin
(gladyatörlerin?)
doktoru Menoitas

43

103

1929, 23

34

Beyaz mermer
güneş saati

Levha

P. Aelius İngenuus

Asklepios?

44

104

1929, 19

43

Beyaz mermer

Levha parçası

P. Aelius Nicon

Asklepios

Şekil

Sunan Kişi

Sunulan Kişi

Sunuluş Nedeni

İki kulak

Fabia Sekunda

Asklepios Soteri

Rüya için

Heykel altlığı

Menestrate ile oğulları

Asklepios Soteri

Duacı

Küçük votiv altlığı

X

Asklepios Soteri

Şükran

X

Asklepios Soteri

X

X

Asklepios Soteri

X

Asklepios Soteri

X

Asklepios

X

Asklepios Soter ve Hygieia
Asklepios Soteri
Asklepios Soteri
Asklepios Soteri

X
X
X
Yakarı
Çocuklarını
iyileştirdiği için?
Çocuğu olduğu
için?
X
Trochaischen
(bir uzun ve bir
kısa heceli ölçü)
ile teşekkür
sunusu

67

Asklepios

X

Çizelge 4.2 (devam). “Altertümer von Pergamon Band VIII 3 Die Inschriften Des Asklepieions”de yer alan ithaf yazıtlarının içerikleri

Sıra
Katalog
Numarası Numarası

Adağın Fiziksel Özellikleri
Envanter Levha
Üretim
Numarası
No
Malzemesi
Beyaz kaba
1930, 10
34
mermer

Adağın Metin-Şekil İçeriği
Şekil

Sunan Kişi

Xenodochos veya
Senodochos
Suriye'deki lejyondan
Bronz
Tabula ansata
Lucius Flavius
Kırmızı damarlı,
Azatlı imparatorluk
beyaz lekeli siyah Mezar taşı parçası?
kölesi Bergamalı
mermer
Carpophorus
Bronz
Tabula ansata
Agathopous
Bronz
Bileklik
?

Sunuluş Nedeni

Asklepios

X

Asklepios

X

Asklepios

X

Asklepios
Asklepios

45

105

46

106

47

107

48
49

108
109

1931, 30 =
1932, 5
LATİNCE
M 1961, 8
1934, 6

50

110

1934, 5

31

Bronz

Tabula ansata

Herakles

Asklepios

51
52
53
54
55

111
111b
111c
112
113

1934, 4
1959, M 3
M 1959, 10
1931, 16
1934, 12

31
30
32
44
31

Bronz
Bronz
Bronz
Mermer
Bronz

Tabula ansata
Göz plaka
Bileklik
Küçük altar
Tabula ansata

Iulius Doros
Tapari
Agathoneike
Ammion
Charesios

Asklepios
Asklepios
Asklepios
Asklepios
Asklepios

56

113b

VTS 1963,
40.

44

Beyaz mermer

Profilli stele

Dione

Tanrıların tanrısı Asklepios

57

113c

OH 1964 S
I.

44

Beyaz mermer

Profilli plaka

X

Asklepios?

58

114

X

44

Beyaz mermer

Altlık

Büyük Asklepios

59

115

1930, 26

44

Beyaz mermer

Dikdörtgen blok

X
Markos Trifanos'un
oğlu Markos

Duacı
Duacı
Oğlu Theo'nun
iyileşmesi için
Duacı
Duacı
Duacı
Duacı
X
Gümüş ayna
hediye ettiğini
bildiriyor
Homerik
Asklepios
ilahileri tarzında
X

?

X

60

115b

30

Bronz

61
62

116
117

VTM 1964,
34
1934, 11
1934, 7

31
X

63

118

1931, 17

42

1933, 97

33
45
31
32

Arşitrav / baştaban

Sunulan Kişi

Proklus

Apollon

Duacı

Bronz
Bronz

Tabula ansata
Kulak
Tabula ansata
Tabula ansata

Ammion
Iulia Balbilla

Apollon
Artemis

Rüya için
Rüya için

Beyaz mermer

Tütsü altarı

X

Artemis'e ait

X

68

Çizelge 4.2 (devam). “Altertümer von Pergamon Band VIII 3 Die Inschriften Des Asklepieions”de yer alan ithaf yazıtlarının içerikleri
Adağın Fiziksel Özellikleri
Sıra
Katalog
Numarası Numarası
64
119

Adağın Metin-Şekil İçeriği

Envanter
Numarası
1933, 98

Levha
No
34

Üretim
Malzemesi
Beyaz mermer

Şekil

Sunan Kişi

Sunulan Kişi

Sunuluş Nedeni

İkiye ayrılmış blok

Attalos

X
Rüya için

65

120

1931, 31

35

Mermer

Altar

Başrahip Euthydemos

66

121

1930, 1

35

Beyaz mermer

X

67

122

1931, 2

44

Beyaz mermer

X

Artemis? Koronis?

Tedavi için

68

123

1933, 27

35

Mavi mermer

Küçük altar
Altarın sağ üst
kenarı
Dikdörtgen votiv
altlığı

Hekate ve Artemis
Apollon, Artemis ve bu
ikisinin annesi Leto'ya
Hygieia

Bokros'un kızı Aspasia

Hygieia ve Musalar

Ululamak için

69

124

1934, 10

36

Beyaz mermer

Ayaklık

Marcus Iulius
Quadratus

Moire'ler ve Nymphealar

Ululamak için

70

125

1932, 18

36

Beyaz mermer

Yuvarlak

Pergamonlu Hermes

Telesphoros

İmparator
Trajan'ın zaferini
kutlamak için

X

71

126

72

127

1929, 18a,
(daha
sonra
1938, 2)
X

73

128

X

37

Mermer

Altlık

Fl. Nikomahos

Panakeia

74

129

1933, 29

37

Votiv altlığı

X

Aphrodis

75

130

1958, 4

37

Beyaz mermer
Açık, mavimsi
mermer

Rüya için
Kurtarıcı olduğu
için
Şiir

Sütun altlığı

X

Demeter

X

X

Beyaz mermer

Tütsü altarı

Sumphoros

Telesphoros

Tedavi için

37

Beyaz mermer

Altar

Rodoslu Zenodotos

Örostia

Halk beyiti

Elpis

Elpis adına
yapılan heykelin
sunumunun
yazıtı
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131

1930, 20

39

Beyaz mermer

Dikdörtgen heykel
altlığı

77

132

1932, 36

38

Gözenekli beyaz
mermer

Altar

Romalı senatör C.
Iulius Nabus

Taras

Rüya için

78

133

1932, 39

38

Beyaz mermer

Altar

Asklepiades

Bütün tanrılara

X

69

Çizelge 4.2 (devam). “Altertümer von Pergamon Band VIII 3 Die Inschriften Des Asklepieions”de yer alan ithaf yazıtlarının içerikleri
Adağın Fiziksel Özellikleri
Sıra
Katalog
Numarası Numarası

Adağın Metin-Şekil İçeriği

Envanter
Numarası

Levha
No

Üretim
Malzemesi

Şekil

Sunan Kişi

Sunulan Kişi

Sunuluş Nedeni

Aelius Iulius Tatianus

Yeraltı tanrılarına ve Ti.
Claudius Paulinus
X

Duacı

Votiv altlığı

Kratinos

X

Duacı

Küçük votiv altlığı

Mitres
Nikobulos veya
Nikobule

X

Duacı

X

Minnet anıtı

Mermer parçası

Ioulios Meidias

X

Tedavi için

Altar parçası
Propilon

?
Claudius Charax

?
Bağış

Beyaz mermer

Yatay blok

X

33

Bronz

Halka

X

X
Asklepion
Nike, Eros ve oğulları
Nikeros
X

42

Beyaz mermer

Mermer parçası

Ammion

X

Rüya için

79

134

1931, 7

41

Beyaz mermer

Votiv altlığı

X

80

135

1933, 32

39

Altlık

81

136

1932, 8

41

82

137

1933, 31

39

83

138

1933, 36

39

84

139

1933, 40

41

85
86

140
141

1930, 14
1930, 7

41
40

Beyaz mermer
Beyaz kaba
mermer
Beyaz mermer
Mavi-gri mermer
parçası
Delikli beyaz
mermer
Mavi, gri mermer
Beyaz mermer

87

142

1930, 35

40

88

143

89

144

1933, 101
St 1961,
168

Votiv altlığı
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X

X
X

Teşekkür yazıtlarının 15’inde sadece duacı olma ifadesi (eu)xh/n) saptanırken,
10’unda rüya gördüğü (kat )oÃnerion) veya rüyasında tanrı kendisine göründüğü için
bağışçı minnettarlığını bildirilmiştir. Dört yazıtta yönteminden bahsetmemekle birlikte
bağışçının gördüğü tedavi (qerapeuth/j) için teşekkür ettiği saptanmıştır.
Yukarıdakilerden farklı olarak, üç yazıtta tedavi yöntemi bildirilmeksizin hastalığın
kendisinden bahsedilmekte olup, bunlardan birindeki ifade tartışmaya açıktır:
Sıra numarası 24 olan ve kireçtaşından yapılmış küçük altarın bağışçısı gözünün
tedavisi nedeniyle minnettarlık bildirirken, 27 sıra numaralı ve üzerinde iki kulak
kabartması bulunan bronz tabula ansatanın bağışçısı da kulaklarının tedavisi için
minnettarlığını bildirmektedir. Tartışmalı olan 40 sıra numaralı beyaz mermerden
yapılmış küçük altar ise Pantagathe Claudia adlı kadının çocuğu için Artemis’e veya
Asklepios’a (sunağın o kısmı kırık olduğu için sadece tahminde bulunulabilmekte)
teşekkürlerini sunmaktadır. Yazıt “e)phko/wi veya e)phko/w” teriminin “lütuf, iyilik,
kutsama vb.” anlamına gelebileceği düşünülerek sağlıklı çocukların kutsanması veya
hasta çocukların iyileşmesi için lütufta bulunma şeklinde yorumlanabilir. Ancak
kataloğun yazarı Boehringer “u(peÜr te/knwn” teriminin çocuk sahibi olamamayı yani
infertiliteyi tarif ettiğini bildirerek bu yazıtın çocuk sahibi olan bir kadının
minnettarlığının ifadesi olduğunu ileri sürmektedir. Ancak bu yazıtta da iyileşme veya
çocuk sahibi olmanın yöntemi hakkında bir bilgi olmayıp sadece sonuç için teşekkür
bulunmaktadır.
Dönemin tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek açısından iki yazıt
diğerlerinden ayrılmaktadır:
Mayıs 1933’de büyük meydandaki Helenistik ve Roma dönemi çeşmelerin
arasındaki kuyunun yakınlarında bulunan 84 sıra numaralı delikli beyaz mermer parçası
açıkça kan alma işleminden (FlebotomhqeiÜj) bahsetmektedir (Şekil 4.1, Çizelge 4.3).
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Şekil 4.1. Flebotomiden bahseden 84sıra numaralı mermer yazıt
(Boehringer E. Altertümer on Pergamon. Band VIII 3. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1969)

Şekil 4.2. Yapılan bağışlardan bahseden 10 sıra numaralı
mermer yazıt
Boehringer E. Altertümer on Pergamon. Band VIII 3. Berlin:
Walter de Gruyter & Co., 1969
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Çizelge 4.3. Flebotomiden söz eden 84 numaralı yazıtın Yunanca (Yunan ve Latin harfleriyle) ve
Türkçe metni.
'Iou/lioj Meidi/[aj]
FlebotomhqeiÜj
u(poÜ tou= muoÜj
kataÜ e)pitaghÜn a)ne/qhk[e]
Iulios Meidias
phlebotometheis
hypo tu myos
kata epitagen anetheke
Kas altından flebotomi tedavisi gören Iulius Meidias tanrı buyruğunca yaptırdı.

Aslında bu yazıt Bergama Asklepieionu’nda bulunan ve bir tedavi yönteminden
bahseden tek örnektir. Boehringer yazıtın üçüncü satırındaki “u(poÜ tou½ muoÜj”
ifadesinin flebotominin kasın altından yapıldığını tarif ettiğini belirtmektedir.
1933’ün güzünde büyük meydanın batısında yapılan çalışmalarda bulunan 10 sıra
numaralı beyaz mermer blokta ise Oneso adlı bir kadın tarafından Asklepieiona
bağışlanan malzemeler sıralanmaktadır (Şekil 4.2, Çizelge 4.4).
Çizelge 4.4. Asklepieiona bağışlanan malzemelerden söz eden 10 numaralı yazıtın Yunanca (Yunan
ve Latin harfleriyle) ve Türkçe metni.
)Asklhpiw=i U
( g/?iei/? [ai]
Korwni/di )Hpio/nh[i]
a)nei=ken )OnhswÜ

[.] G, daktu/lion xruje/[o]n, e)sh=taj g /, w)o/n[i-]
[o]n, ei)ko/na, na/reka,
. SIVLWMATA, ujtoÜn
[l]h/kuon, pinaki/[dion] kaiÜ oÀja aÃlla
[...7-8...] NKLITOI
[...7…] pi/jtew[j-]

[K]at )e)pitaghÜn i(er[aÜ]
u(pe/r te Ge/mellon [kaiÜ]
)Eparo/diton e)piane(nt )h( proana
ei=j<a> xalki/a z%/dia
e /, a)rgu/rea d /, ku/eon,
Asklepio Hygieia
Koronidi Epione
3, daktylion khryseaneiken Oneso
on, esthetas 3, othonikat’ epitagen hiera
on, eikona, nartheka,
hyper te Gemellon kai
silomata, ksyston
Epaphroditon epilekython, pinakiphanent’ he poanadion kai hosa alla
theisa khalkia zodia
(…) nklitoi
5, argyrea 4, kyethon
(…) pisteos
Oneso Asklepios, Hygieia, Koronis ile Epione’ye tanrı buyruğunca kutsal eşyaları Gemellos ile
hayatta olan(?) Epaphroditos için adadı, daha önce de sunu bırakmış olan Oneso 5 bronzdan yapılma ve
4 gümüşten yapılma figür, 3 hacamat kabı, altın yüzük, 3 elbise, keten bezi, heykelcik, merhem kutuları,
… , lekythos, küçük levha, ne kadar çok başka … sundu.
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Bağışlanan malzemeler arasında beş bronz, dört gümüş insan figürini, bir altın
yüzük, cüppe veya resmi bir elbise, kanvas parçası, cilalı bir merhem kutusu, narteks ve
bir kap bulunmaktadır. Bunların içinde özellikle üç obje özellikle ilginçtir: “na/rhka;
na/rhc” (nartheka=narteks) olarak ifade edilen narteks ateş saklama kabı anlamına
geldiği gibi, antik sözlüklerde merhem kutusu anlamına da gelmektedir. Yine “ku/eon”
(kyathon; kyatos; cy’athus) olarak ifade edilen kap, su-içki için kullanıldığı gibi kan alma
kabı olarak da kullanılmaktadır. Son olarak “[l]h/kuon (lecython-lecythos) ile ifade
edilen malzeme de bir tür merhem kabıdır.

4.2. Aelius Aristides’in “Kutsal Rüyaları”

Roma İmparatorluğu döneminde Mysia’da (Balıkesir) doğan büyük Yunan söz
ustası Aelius Aristides’in (117-181) günümüze ulaşan eserleri 55 adet söylev ve retorik
üzerine 2 adet çalışmayı içermektedir40. Bu söylevlerden beşi tam biri de yarım olmak
üzere altı tanesi Bergama Asklepieionu’nda gördüğü tedavilerle ilgili olup, tapınak tıbbı
konusunda çok önemli bir kaynak durumundadır40,41.
Aristides’in Bergama Asklepieionu’nda gördüğü tedavileri anlattığı altı söylevinde
geçen hastalıklar ve tedavi yöntemleri kendi sözleri ile şöyle sıralanabilir:

4.2.1 Hastalıklar

Aristides’in kendisinde var olduğunu söylediği hastalıklar çok geniş bir yelpazede
yer almaktadır40,41.
Onun hastalıkları konusunda saplantıya varan aşırı hassasiyeti, hangisinin ne
derecede önemli ve ağır olduğunu ayırt etmeyi oldukça zorlaştırmaktadır. Fiziksel
hastalıkları arasında nezle ve soğuk algınlığı gibi basit şikâyetlerin yanı sıra, astım olarak
yorumlanabilecek “korkunç öksürük, boğulma, tıkanma” gibi müphem ifadeler yer
almaktadır. “Kan tükürme”, diğer şikâyetleri ile birlikte yorumlandığında ciddi akciğer

74

sorunlarına işaret edebileceği gibi, diş ağrıları ile birlikte yorumlandığında bir diş eti
sorununun abartılı anlatımı da olabilir.
Yoğunluğunu kestirmenin mümkün olmadığı çeşitli ağrıların arasında en sık
tekrarlananlar; baş ağrısı, diş ağrısı, kulak ağrısıdır. Hazımsızlık ve mide ağrıları
Aristides’i Tanrı’ya sıklıkla başvurmak zorunda bırakan şikâyetler arasında yer
almaktadır.
Kas ve kemik ağrılarıdan muzdarip olması kronik romatizmal bir hastalığın
varlığını göstermektedir. Bunun yanı sıra lumbago ve boyunda ankiloz da Aristides’in
sözünü ettiği sorunlar arasındadır.
Aşırı terleme, ateş ve zaman zaman vücudunun çeşitli yerlerinde çıkan şişlikler
her türlü hastalığa işaret edebileceği gibi, tamamen Aristides’in kendi abartılı yorumu
da olabilir. Yüz felcinden bahsediyor olması da abartı kuşkusunu artırmaktadır.
Psikolojik şikâyetler arasında ise anksiyete ilk sırayı alırken, bunu uykusuzluk
izlemektedir. Opsitotonik (kasılma) nöbetler ise çok ciddi nörolojik bir sorunun işareti
olabileceği gibi, onun nörotik ve hipokondriak kişiliğinin yansıması olarak da
yorumlanabilir.

4.2.2 Tedavi Yöntemleri

Tanrı Asklepios’un Aristides’e önerdiği tedaviler de tıpkı hastalıklarında olduğu
gibi oldukça geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Bunların arasında çeşitli ilaçlar ve
diyetler ilk sırayı almaktadır. İlaçların yanı sıra hidroterapi, egzersizler ve güneş tedavisi
de oldukça yoğun olarak önerilen tedaviler arasındadır. Kan alma ve lavman yapma ya
da müshil kullanma zaman zaman tedaviler arasında kendisine yer bulurken, sihir ve
mental destek de Aristides’in yarar gördüğünü söylediği tedavi yöntemleri
arasındadır40,41,48,61:
Aristides, bal ve meşe palamudu karışımı; balsam; kireç suyu (kalsiyum hidroksit);
baldıran; kaynatılmış kuru üzüm; pelinotu; tuzlu veya tuzsuz yağ; demir oksit; yaban
soğanı ve binlerce başka ilaçlar kullanıldığını ifade etmektedir.
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“Tanrı’nın hizmetkârı ve yardımcısı” olduğu için su diğer önemli bir tedavi
aracıdır. Aristides sıcak banyolar, deniz, nehir ve havuz tedavilerinin yanı sıra kar ve
çamur banyoları da uygulamıştır.
Diyet tedavisi bazen o öğündeki menünün bir kısmının yenmemesi şeklinde
olurken, bazen de bir tür gıdanın (et, balık, sebze vb.) hiçbir şekilde alınmaması
şeklinde olmuştur. Genellikle dispeptik şikâyetler için verilen tedavi ajanlarına ve
uygulamalarına örnek olarak sirkeli absent (pelin otu ile yapılan anasonlu yeşil bir içki);
yumurta ve bitkiler; emetik olarak bal ve meşe palamutu; şarabın zaman zaman
yasaklanması ve serbest bırakılması; kümes hayvanları dışında hayvan etinin veya yeşil
salata dışında sebzenin dönem dönem yasaklanması; tatlısız veya balıksız diyetler
sayılabilir.
Soğuk kış günlerinde çıplak ayakla koşu, at binme ve zorlu deniz seferleri gibi ağır
fiziksel egzersizler ile

birlikte

Asklepieionun taraçalarında, bahçelerinde

ve

portikolarında güneşlenmek, masaj ve deri friksiyonları da tedavi seçenekleri
arasındadır.
Kan alma ve lavman yapma ya da müshil kullanma da tedavi yöntemlerinden
bazılarıdır.
Bu tedavilerin yanı sıra arkadaşı ve özel öğretmeni Zosimos’u ölümün eşiğinden
döndüren bazı gizli sihirli sözcükler de bulunmaktaydı. Ancak Aristides bunların
gereksiz yere telaffuz edilmesinin doğru olmadığını söylemektedir.
Tanrı sadece tedavi reçeteleri önermekle kalmamış, Aristides’in kariyeri ile de
ilgilenmiş, onu yazı yazma konusunda da motive etmiştir. Aristides’e göre “kendisi bir
deha değil”dir, “ürettiklerinin hepsi efendisi, patronu, koruyucusu ve kurtarıcısı olan
Asklepios’un eseri”dir. Kurtarıcısının ismin duyduğunda kalbi “haz ve minnettarlık” ile
dolmaktadır. Asklepios ismini duymak onun için insan hayatından bile değerlidir. Bunun
yanı sıra oyunlara ve tiyatro gösterilerine katılmak, tapınağın bahçesinde ve
portikolarında diğer ziyaretçilerle sohbet etmek de tapınağın inandırıcılığını, dolayısıyla
iyileştirici gücünü artırmaktadır.
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5. TARTIŞMA

Antik Yunan tıbbı birbirinin içine geçmiş iki temel boyut oluşmaktadır. Bunlardan
ilki kısaca tapınak tıbbı olarak da adlandırılan majik/mistik tıp uygulamalarıdır1,2,65.
Hastalıkların ve ölümün kötü ruhlardan, kötü cinlerden, kara büyü ve büyücülerden,
tanrılara itaat etmemekten, tapınmamaktan ve ritüelleri olması gibi uygulamamaktan
insanlara ceza olarak gönderildiği fikrine dayanan majik/mistik tıbbın sağaltım
yöntemleri de benzer yönde olmuştur65,66. Sağaltma genellikle bir büyücünün veya
rahibin törensel işlemleri ile sağlanmaktadır. Bu törenler bir yandan kötü ruhlara karşı
emredici söylemler içerirken, diğer yandan da tanrılara yakarma niteliği taşımaktadır.
Böylece hastalar daha erken dönemlerde garip tören kıyafetleri giymiş, etkileyici
masklar veya boyalarla yüzüne genellikle korkunç bir ifade vermiş bir büyücünün, yine
genellikle elinde bir davul veya asa ile kendinden geçerek vücuttaki kötü ruhun
çıkmasını veya iyi ruhun vücuda girmesini emreden hareketlerini ve sözlerini içeren
etkileyici bir tören ile şifa aramıştır65-67. Mistik tıp anlayışının iyice yerleştiği daha geç
dönemlerde ise kendini, üzerinde tanrılara has bir omzunu kapayan beyaz harmaniler
ve elinde yine tanrılara has bir asa olan bir rahibin karşısında bulmuştur. Gizemli sözler,
dualar ve ilahiler aracılığı ile tanrılarla iletişime geçen rahibin karşısındaki hasta, tıpkı
büyücünün karşısında olduğu gibi iyileşeceğine inancı tam olarak heyecanlı bir esrime
içine girmiştir. Böylece telkin, dinsel ve büyüsel, her iki yöntemin de temel dayanağı
olmaktadır65,67. Büyücüye veya rahibe gittiğinde iyileşeceği inancını içinde barındıran
hasta bazen zaten müdahaleye gerke duymaksızın iyileşeceği için, bazen de içinde
hissettiği yüksek manevi desteğin immün sistemini güçlendirmesine bağlı olarak
iyileşmiş; tahminen bazı basit hastalıklardan veya kendisinde var olduğuna inandığı
hastalıklardan kurtulmuştur65-67. İyileşmeyen hastaların sağaltma törenine kendini tam
olarak veremeyen inançsızlar olarak suçlandıklarını düşünmemek için herhangi bir
nedenimiz yoktur.
Din fikrinin gelişmesiyle artan bu uygulamalar M.Ö. V. yüzyıl civarında
Epidauros’ta yapılan Asklepios tapınağı ile en güçlü ve gelişmiş haline erişmiştir53,59.
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Böylece kişisel majik/mistik uygulamalardan çok daha organize ve genel bir tapım
konusu olan bir zemine geçiş söz konusu olmuştur. Bu durum, inanç ve telkin temeli
üzerine kurulmuş olan Asklepios kültünün güçlenerek yayılmasını ve neredeyse
tartışmasız bir otorite olmasını sağlamıştır42,68. Öyle ki bu tapınakların ziyaretçileri
arasında sıradan halkın yanı sıra, şehrin ve ülkenin ileri gelenleri, yöneticiler, sanatçılar,
söz ustaları, hatta rahipler ve hekimler gibi çok çeşitli katmanlardan insanlar
bulunmaktadır68,69. Kimi kaynaklara göre kendisi de bir süre Bergama Asklepieionu’nda
eğitim almış olmasına rağmen hastalıkları ve tedavilerini daha gerçekçi zeminde
irdeleyen Galenos dahi bir hastalığında Bergama Asklepieionu’nu ziyaret ettiğini
belirmektedir70.
Bu bağlamda, tüm bu tapımlardan yaklaşık 2.500 sene sonra dahi benzer umut
yolculuklarının, üstelik de neredeyse bütün ritüelleri ile aynı şekilde, yapılmaya devam
ettiğini birçok örnekten sadece birisi olarak Antakya Harbiye’de bulunan Şeyh Yusuf el
Hekim türbesine yapılan ziyaretlere bakarak söyleyebiliriz71.
Öte yandan Asklepios kültü ile yakın ilişki içinde bulunan Hippokrates’in
kişiliğinde

kendini

ifade

eden

akılcı

tıp

anlayışı

ise

hastalıkların

oluşma

mekanizmalarında dinsel ve büyüsel öğeleri reddetmektedir22,23. Binlerce yıllık bir
geleneğin karşısına çıkan bu anlayış gerçek bir devrim niteliğindedir. Antik dönem Uzak
Doğu felsefelerinde uzlaşma arayışı hâkimken, Antik Yunan felsefesi düşünürleri kendi
öğretmenlerine, rekabet ya da dayanışma içinde olduğu meslektaşlarına eleştirel
bakmayı benimsemiştir. Hippokrates, hastalıkların kötü ruhların veya tanrıların cezası
olarak görülemeyeceğini ve tıpkı evreni dengede tutan unsurlar gibi, kendisi de evrenin
küçültülmüş bir örneği olan insanın içinde var olan unsurların dengesinin bozulması ile
hastalıkların meydana geldiğini ileri sürmektedir23. Böylece hastalıktan çok hastanın
kendisine dikkatini veren, ve aktif girişimden çok, en azından zarar vermeme anlayışına
uygun olarak, “bekle ve izle” görüşünü benimseyen bir tıp anlayışı ortaya çıkmıştır72.
Doğanın en büyük iyileştirici olduğunu ve hekimin görevinin hastalıkların ortaya
çıkmasına neden olan bozulmuş doğal uyumu tekrar sağlanmaktan ibaret olduğunu
düşünen Hippokrates’in ileri sürdüğü dört humor teorisi, günümüz bilim anlayışına
göre geçerli olmayan ve anlamsız mekanizmalara dayandırılmış bir modeldir22,23.
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Bununla birlikte, o dönemin hekimlerine hastalıkların belirtilerini bir etyopatogenez
düşüncesi üzerinden izleme yaklaşımını ve aynı belirtileri veren hastalıklarda benzer
tedavi yöntemlerinin uygulanabileceği fikrini aşılamıştır22. Bu anlayış değişikliği tedavi
yöntemlerini kökten etkilemiş ve törensel yöntemlerden ampirik ve rasyonel tedavi
yöntemlerine geçişi sağlamıştır.
Hippokratik tıp anlayışında vücuttaki humorların dengesini sağlamak çok önemli
olduğundan, bu yöntemler arasında; kan alma, deriyi kazıyarak kanatma, kusturma,
lavman ve özellikle diyet çok önemli yer tutmaktaydı22,23,72. Ayrıca vücudun dışarıdan
görülen cilt veya meme tümörleri gibi lezyonlarına ve travmatik ya da başka nedene
bağlı yaralara yapılan küçük cerrahi müdahaleler; kanamalar için turnike veya
koterizasyon uygulamaları; kırık ve çıkıklarda bandaj ile sabitleme gibi işlemler de aynı
anlayışın ürünü olarak majik/mistik törenlerin yerini almaya başlamıştır1,2,65.
Aslında tüm bu yöntemler zaten daha önce cerrahlar, sınıkçılar, halk hekimleri
tarafından tıptan ayrı olarak uygulanmakta olup, bu Hippokratik dönemde tıbbın içine
dâhil edilmişlerdir. Kullanılan ilaçlar lapa, merhem, hap, pesser, ovül veya suppozituvar
şekillerinde olabilmiştir. İlaçlar hazırlanırken tarçın, kakule ve safran gibi hoş kokulu
katkılar da kullanılmıştır. Yara temizliği ve pansumanlarda enflamasyonu ve püyü en
aza indirecek şekilde çeşitli bitkiler ve şarap eklenmiş kaynatılmış su kullanılmıştır65-67.
Yarayı kuru tutmak ve iyileşmesini sağlamak için bakır ve kurşun tuzları veya bunların
oksitli formları gibi bazı mineraller tercih edilmiştir. Hekim gerektiğinde yarayı sütüre
etmiş, apseyi boşaltmış, trepanasyon yapmış, akciğerleri söndürmek için yapay
pnömotoraks sağlamış ve püyü drene etmek için göğüs boşluğuna dren koymuştur66.
Gangrene giden bir ekstremiteyi ampüte etmek de hekimin becerileri arasında yer
almıştır1,2,65-67.
Hastalıkların belirtileri ve nedenleri üzerine dikkatlerin çevrilmesine neden olan
laik tıbba geçiş süreci birkaç binyıldan beri devam etmekte olan majik/mistik tıp
anlayışını temelden sarsmış ve o günkü anlamda bilimsel tıbbın da önünü açmıştır.
Ancak bu dönüşüm sürekli olarak tek bir doğrultuda olmamış, iki tıp anlayışı, çoğu
zaman birbirine rakip olarak ancak zaman zaman da birbirlerinin yerine kullanılarak ve
birbirlerini tamamlayarak, yüzyıllar boyunca dalgalanmalarla ilerleme göstermiştir1,66.
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Diğer medeniyetlerin tarihinde de yaşandığı üzere, Hippokratik tıbbın, tedavide
geleneksel halk tıbbının ve mistik yaklaşımların yerini tamamen alması söz konusu
olmamıştır1,2. Özellikle artrit, gut, migren, epilepsi, impotans, infertilite ve sıtma gibi
kronik, epizodik hastalıklarda, hastalar hekimlerin yetersizliklerini hissettikleri anda
büyücüleri ve rahipleri bir umut olarak görmeye devam etmişlerdir. Tahminen ataklar
arasındaki sakin geçen dönemleri de iyileşmeye yorarak, ikinci atakta da hastalıklarının
tekrarladığını düşünmüşlerdir1,2.
Etkileri günümüzde de yer yer devam eden tıp anlayışı bilimsel tıp pratiği ile
sürekli bir yarışma içinde olagelmiştir1,2. Ancak yine de tapınak tıbbı ile Hippokratik
tıbbı birbirine tam birer rakip olarak görmek doğru bir yaklaşım değildir. Her iki anlayış
da birbirinden etkilenmiş ve birbirini beslemiştir. Her iki anlayışın ortak noktası hastaya
kulak vermek ve onunla konuşmaktır. Asklepieion tıbbı bunun hemen arkasına bitkileri
ve en son olarak da cerrahiyi koymuş, Hippokrates de “ilaç, bıçak, koter” sıralamasında
ısrar etmiştir22,23. Hippokrates’e göre eğer koter de fayda etmiyorsa, o hastalık “tedavi
edilemez” iken, Asklepieion tıbbı mucizeden ümidi kesmemiştir22,23.
Hippokratik tıbbın hasta başı uygulamaları; yani hastanın ayrıntılı bir anamnezinin
alınması, dikkatli bir fizik muayene yapılması, idrar, gaita örneklerinin incelenmesi ve
sonuçta da bulguların daha önceki hastalardakiler ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi,
onu tapınak tıbbından ayrılan özellikleridir22,23. Bununla birlikte, bu anlayış tapınak
tıbbının hastayı yönlendirebilme ve ikna edebilme özelliğinden de sonuna kadar
faydalanmıştır73. Hippokrates doğanın aynı zamanda tanrısal bir varlık olduğu fikrinde
olmuştur. Her ne kadar tapınak tıbbının uygulamalarına sonuna kadar karşı çıksa da
dua etmeye ve kendini tanrıya adamaya da karşı çıkmamıştır. Hippokrates’e göre dua
etmek iyi bir şeydir, ancak insan tanrıya yakarırken bir yandan da elini uzatmayı
bilmelidir22,23,74. Aynı şekilde filozofların iddialarına saygı göstermek, şüpheciliği
engelleyen bir durum değildir. Çünkü Hippokrates’e göre, doğaya ait bilgiler sadece
felsefe ile değil, aynı zamanda uygun tıbbi çalışmalar yapılarak elde edilebilmektedir74.
Hippokrates büyüsel tedavileri küçümsemekle birlikte rüyaları asla göz ardı
etmemiştir. Hastalar genellikle rüyayı batıl inanç temelinde tamamen huşu içinde
değerlendirirken, Hippokrates rüyayı kişinin fizyolojik durumu ile ilişkilendirmek çabası
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içinde olmuştur. Bazı rüyaların ilahi bir şekilde önsezi işareti olmasına karşılık,
diğerlerinin açıkça

isteklerin gerçekleştirimi

olarak

yorumlanması gerektiğini

düşünmüştür. Bu nedenle hekimlerin ilgilenmesi gereken sadece sembolik bir şekilde
hastalıklarla ilgili görülen rüyalardır, çünkü bunların tedaviye yönelik mesajlar içeriyor
olması muhtemeldir22,23. Dönemin Yunan ve genel olarak Akdeniz dünyasında, rüyalara
özel bir anlam yüklemenin tanrılarla ilişki kurmanın en kolay ve en kısa yolu olduğuna
inanılmıştır. Platonculara göre rüyalar gelecekten haber getirmektedir. Sokrates ise
rüyalarla esin perileri musalar arasında bir ilişki olduğunu düşünmüştür. Aynı şekilde
Phytogorasçılar ve Stoacılar da rüyalara büyük önem vermişlerdir75.
Buna karşılık ortaya çıktığı ilk dönemlerde tamamen telkine ve inanca dayalı
törenlerle yönlendirilen tapınak tıbbının da, geçen yüzyıllar boyunca Hippokratik tıbbın
yaklaşımlarını kendisine eklemlemesi kaçınılmaz olmuştur. Nitekim ilk örneklerden biri
olan Epidauros’taki uygulamalar ile son ve en görkemli örneklerden biri olan
Bergama’daki tapınak tıbbı uygulamaları arasında belirgin yöntem farklılıkları göze
çarpmaktadır39-42.
Tapınak tıbbının en önemli parçası “inkübasyon” olarak adlandırılan “tapınak
uykusu” eylemidir44,45. İnkübasyon aslında uzun süreli açlık, tecrit ve (belki de) bazı
halüsinojen maddelerin kullanıldığı bir takım ön ayinlerin devamında ilahi rüyalar
görme umuduydu. Asklepios’un resminin veya heykelinin önünde, bir hayvan postunun
üzerinde uyumak tüm Asklepieionlarda standart bir uygulamaydı39-41. Bazı hastalar
Tanrının dokunması, tapınaklarda beslenen kutsal hayvanlar olan yılanın veya köpeğin
yalaması ile aniden iyileştiklerini bildirmiştir. Şanslı hastalar Asklepios’un tedavi için
rüyaya bizzat kendisinin “geldiğini” öne sürmüştür. Tanrı bazen kabızlık için basit sebze
rejimleri önermiş, ama bazı hastaları gözlerine kan sürmeye veya buzlu nehirlerde
yüzmeye yönlendirdiği de olmuştur40,41. Bazı durumlarda tedavinin veya iyileşmenin
gerçekten Asklepieionlarda sağlanan dinlenme, temiz hava alma, doğru beslenme,
umut veya öneri sunma sayesinde olduğu mutlaktır. Ayrıca gerçek spesifik tedavi
sağlanamasa bile, dini ritüellerin ve tanrının önerileri sonrasında gerginliğin ve
anksiyetenin ortadan kalkmasına bağlı olarak bazı psikosomatik şikayetlerin geçmiş
olması da olasıdır40,41,76.
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Hamile kadınların doğum için tapınağa alınmamasına karşın, infertilite için
başvuran ve ziyaretten sonra hamile kalan kadınlar olduğu teşekkür yazıtlarından
anlaşılmaktadır57. Bunun yanı sıra baş ağrısı, genel halsizlik-güçsüzlük durumları, körlük,
kellik gibi sorunlar Asklepieiona başvurma nedenleri arasındadır57,74.
Özellikle M.Ö. V yüzyılda kurulan Epidauros Asklepieionu’nda bulunan çok
miktarda teşekkür yazıtı bize Asklepieionlarda uygulanan tedaviler ile ilgili ayrıntılı bilgi
vermektedir39,55. Örneğin beş yıl boyunca hamile dolaşan Kleo ve sadece hamile kalmak
istediğini söyleyip doğurmak istediğini söylemediği için kızını üç yıl boyunca karnında
taşıyan Pelleneli Ithmonike’nin hikâyeleri Asklepieiona gelip orada uykuya yatmaları ile
mutlu sona erişmiştir39,44. Her ikisi de çocuğunu kucağına almış ve tanrıya şükretmiştir.
Bir başka yazıtta, biri dışında tüm parmakları felçli olan ve rüyasında zar oyunu
oynarken tanrının parmaklarını yakalayıp tek tek esneterek tedavi ettiği “inançsız” bir
adamın öyküsü yer almaktadır39,44. Atinalı Ambrosia’nın öyküsü de yine inançsızlık ve
tapınak tedavileri ile alay eden bir kadının utandırılması hakkındadır. Bu öyküde tek
gözü kör olan Ambrosia inanmamasına rağmen tapınağa gelir ve uykuya yatar. Tanrı
rüyasında Ambrosia’nın görmeyen gözünü çıkarır ve oraya ilaç döker. Sonra da kadına
inançsızlığının saçmalığını hatırlatması için tapınağa gümüş bir domuz bağışlamasını
emreder. Sabah olduğunda kadın artık iki gözüyle de görebilmektedir39,44. Birinin
yuttuğu sülükler Asklepios tarafından toraksı kesilerek dışarı çıkartılan, diğerinin
karnındaki solucan tanrı tarafından karnı kesilerek çıkartılan ve yarası dikilen iki kadının
öyküleri de yazıtlarda yer almaktadır39,44. Rüyaya yattığında başına sürülen ilaçla
kellikten kurtulan, kaybettiği sesine yeniden kavuşan, çenesinden bir mızrak ucu
çıkarılan ziyaretçilerin anlattıkları da diğer mucizevi tedavilere örnekleridir44,45,54,56.
Tapınaklardaki yazıtlar, buluntular ve dönemin edebi eserlerinden anlaşıldığı
kadarıyla Asklepieionlarda iki temel hastalık grubu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi
körlük, felç gibi tedavisi mümkün olmayan hastalıklardır. Bu hastalıkların tedavi
öykülerinde tamamen mucizevi yöntemlerden bahsedilmektedir. Bazı şüpheciler bu
yazıtların “hipokondriaklar tarafından kasıtlı olarak bırakılan sahte ve deli saçması
kanıtlar” olduğunu ve eğer tedavi edilemeyenler de yazıt bırakmış olsalardı, onlara ait
daha fazla kanıt bulunabileceğini ileri sürmektedir. Bu şüphecilerden birisi de günümüz
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komedyasının yaratıcısı olarak kabul edilen Aristophanes’tir (M.Ö. 456-386).
Aristophanes Eşekarıları veya Yargıçlar adlı oyununda yine Güney Yunanistan’da yer
alan Aigina’da bir Asklepieion olduğundan bahsetmektedir. Dilimize çevrilmemiş olan
Plutus (Servet Tanrısı) adlı oyununda ise iki Atinalının Zeus tarafından kör edilen servet
tanrısı Plutus’u Epidauros’daki Asklepieiona götürmelerini ve oradaki uygulamaları
ayrıntıları ile anlatmaktadır. Bu oyunda hastanın Asklepieiona giriş töreninin
komikliğinden, adak olarak getirilen keklerin rahipler tarafından tüketilmelerinden ve
Plutus’un gözlerini yalayarak körlüğünü gideren kutsal yılanlardan sivri bir alaycılıkla
söz edilmektedir51,52.
Asklepieionlarda tedavi edilen diğer grupta ise baş ağrısı, ateş, öksürük, mide
ağrısı gibi sıradan iyileşebilir hastalıklar yer almaktadır44,45. Bunlarda tamamen
dönemin Hippokratik tıp anlayışına uygun olarak diyet, egzersiz, güneşlenme, temiz
hava gibi tedavi yöntemleri uygulanmıştır44,45,55. Aslepieionlarda aynı zamanda basit
kırıklara-çıkıklara ve yaralara cerrahi müdahaleler de yapılmıştır6,39,77.
Elimizdeki verilere dayanarak tapınak tedavilerinin ilk beş yüzyılında tıp sanatının
neredeyse hiç uygulanmadığını söylemek mümkündür. Yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla
Tanrı mucizevi tedavilerini tek başına uygulamakta; rahipler ile tapınak görevlilerine
sadece ritüeller sırasında ihtiyaç duyulmaktadır39,42. Aynı şekilde inkübasyon sırasında
gerçek bir hekimin tanrı imiş gibi davranarak tedavi uyguladığına dair bir kanıt da
yoktur. Zaten o dönemde bahsedilen tedavilerin körlük, felç gibi tedavisi imkânsız
hastalıklarda uygulanmış olması da bunlarda gerçek bir hekimin yer alma olasılığını
azaltmaktadır39,54. Tedaviler tıpkı Hıristiyanlık dönemindeki kutsal öykülerde olduğu
gibi tamamen mucizevidir. Ancak yazıtların bırakıldığı dönemlerde tapınakların
dışındaki dünyada Hippokratik laik tıp uygulamaları gündemdedir1. Asklepieiona
gelenleri yönlendirmek amacıyla kullanılan yazıtlar bir yana, özellikle ilerleyen
yüzyıllarda basit hastalıklar için dönemin güncel tıp uygulamalarından yararlanıldığını
düşünmek için kanıtlar mevcuttur. M.S. II. yüzyıla tarihlenen bir yazıt, mide ağrısı ile
gelen Marcus Julius Apellas’ın tanrının önerileri doğrultusunda ekmek, peynir, marul,
maydonoz, ballı süt ve kireç suyu (kalsiyum hidroksit solüsyonu) diyetine ek olarak
şaraplı banyo kürleri, koşu egzersizleri yaptığını bildirmektedir44. Bu yazıt inkübasyonun
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mucizevi tedavilerden çok çağdaş tıp sanatı uygulamalarına ait tavsiyelerin alınmasına
hizmet etmeye başladığını göstermektedir. Öyle ki, Apellas’ın Tanrıdan daha hızlı bir
iyileşme talep etmesi üzerine tedaviye tüm vücudunun hardalla ve tuzla ovulması da
eklenmiştir43,44.
Bu ve benzeri örnekler tapınak tıbbının artık kendisinden iyice ayrılmış olan laik
tıbba yönelişini açıkça ortaya koymaktadır. Hippokratik tıbbın başarısı karşısında
Asklepieionlar popülerliklerini devam ettirebilmek için ciddi bir dönüşüme ihtiyaç
duymuştur. Ancak bu dönüşümün tapınak tıbbının asıl dayanağı Asklepios’u dışlaması
söz konusu olamayacağından, tanrının yine rüyalara girmesi gerekmiştir. Dönüşümün
son dönemlerinde tanrının kendisinin bizzat gerçekleştirdiği mucizevi tedavilere çok
daha az yer gündeme gelmiş; tanrı sıklıkla tedavi yolunu gösteren öneriler vermekle
yetinmiştir40,41. Bu öneriler ağırlıklı olarak çağdaş Hippokratik tıp uygulamalarını ve
sağlığa zarar verecek etkenlerden korunmak için yapılacakları kapsar olmuştur.
Tedaviler daha uzun ve yorucu olmaya başlarken, yazıtlardaki güven verici kesin tedavi
ifadeleri ortadan kalkmış, her hastalığı çözen mucizevi elin yerini, sıkı rejimler ve sıkı
tedavi süreçleri almıştır. Tedaviler arasında sıcak-soğuk banyolar, egzersizler, beden
hareketleri, güneşlenmeler, diyet düzenlemeleri, kan alma, ilaç ve merhemler sıklıkla
yer almıştır77. Aristides’in de bildirdiği gibi Asklepieionlar M.S. II. yüzyılda tedavi
süreçlerinin uzun sürmesi ve başlıca cazibe unsurunun şifalı sular olması nedeniyle
daha çok tedavi amaçlı konaklama yerlerine dönüşmüştür40,41.
Tam bu noktada M.Ö. IV. yüzyıl civarında kurulmuş olan ve asıl şöhretini tapınak
tıbbının son zamanlarında M.S. I. ve II. yüzyıllarda yapan Bergama Asklepieionu’na göz
atmak uygun olur. Bergama Asklepieionu, uygulanan tedavilerin ayrıntılarını
göstermesi bakımından Epidauros’takine göre çok fakir bir yazıt koleksiyonuna sahiptir.
Bu koleksiyonda bulunan teşekkür yazıtlardan sadece ikisi Bergama’da uygulanan
tedaviler konusunda kısmi bilgi içermektedir6. Ancak Bergama Asklepieionu’nun tıp
tarihine mal olma yönünden asıl büyük şansı ve kendisini incelemekle tapınak tıbbı
ayrıntılı bir bilgi edinilebilir olmasını sağlayan özelliği, Aelius Aristides’in burada
geçirdiği yıllara ait eserleridir40,41.
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Roma İmparatorluğu döneminde Mysia’da doğan Grekoromen sofist Aelius
Aristides’in (117-181) günümüze ulaşan eserleri 55 adet söylev ve retorik üzerine iki
adet çalışmadır40. Bu söylevlerden altı tanesi Bergama Asklepieionu’nda gördüğü
tedavilerle

ilgili

olup,

tapınak

tıbbı

konusunda

çok

önemli

bir

kaynak

durumundadır40,41,44,78.
Çeşitli kaynaklarda Aristides’in Bergama Asklepieionu’nunda M.S. 144’den ya da
146’dan itibaren aralıklı olarak 4-5 yıl tedavi gördüğü tahmini yer almaktadır40.
Horstmanshoff Aristides’in yaklaşık 17 yıl boyunca Asklepion’a gelip gitmiş olması
gerektiğini hesap etmiştir78. Aristides’in “Sacred Orations”u (Kutsal Söylevler) genellikle
tıbbi konular üzerinedir40,41. Tanrı Asklepios’un talimatı ile yazmaya başladığını belirttiği
ve sayısız seyahatleri sırasında bir kısmının kaybolduğunu söylediği anılar, Aristides’in
kendi hastalıkları ve bu hastalıkların tedavisi için tanrılara ve hekimlere yaptığı
başvuruların bir dökümü niteliğindedir40,41,45,48,79.
Antik çağ tarihçileri, Aristides’in Sacred Orations’una eleştirel yaklaşmakta;
metnin farklı anlamlar yüklenebilir olması ve berrak olmayan tarzı nedeniyle
inandırıcılıktan uzaklaştığını iddia etmektedir78,79. Bu çerçevede birçok yazar
Aristides’in anılarının altında psikolojik sorunlar aramayı tercih etmektedir. Sacred
Orations’dan yola çıkarak Aristides’in kişiliğine yönelik spekülatif değerlendirmeler
yapılmakta; yaklaşımının “baskılanmış politik hırslarının dışa vurumu”, “Hıristiyan tarzı
kişisel bir din yaratmak arayışı”, “Asklepios’ta bulduğu ideal baba figürünü yansıtma”,
“Freudian bakış açısıyla histerik bir hipokondriaka ait homoseksüel eğilimlerinin
ifadesi,” “narsizim” olduğu öne sürülmektedir78,79. “Profesyonel bir hasta” olarak
Aristides’in sağlığının kötü olmasından hoşnutluk duyması da olasılıklar arasındadır.
Aristides Asklepios kültüne bağlanmadan birkaç yıl önce Nil kıyısındaki Elephantine’e
yaptığı yolculukta hastalanmış ve sağlığını İskenderiye’de varlığını sürdüren bir MısırYunan harmanı olan ve Roma İmparatorluğu döneminde kendisine iyileştirici güçler
atfedilen Serapis kültünde aramıştır. Aristides büyük olasılıkla Elephantine’de iken
Mısır’ın Helenik dönemi öncesinde inkübasyon tedavisi de uygulamakta olan İmhotep
kültü ile tanışmıştır78. Bu durum bir açıdan onun Asklepios kültüne içtenlikle
bağlanmasını da açıklamaktadır48,80,81.
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Ancak hangi gözle bakılırsa bakılsın Sacred Orations döneme ait ilk elden bilgiler
içermesi nedeniyle göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir kaynaktır40,41. Aslında eserin
sadece ilk söylevinin birkaç paragrafında tedaviler hakkında zamansal olarak kesintisiz
bilgi aktarılmaktadır. Esere konu edilen Aristides’e uygulanan tedaviler ve sağlanan
olanaklar, hem Bergama Asklepieionu’nunda kullanılan tıbbi yöntemlerin ayrıntılı
açıklamalarını içermekte hem de dönemin hekimlerinin biyografilerine katkı
sağlamaktadır. Eser özellikle dönemin tıp anlayışını, tıbbın dışındaki bir gözün bakış
açısından göstermesi yönünden de nadir ve değerli bir örnektir41.
Aelius Aristides’in Asklepios ile ilişkisi bir Roma yolculuğu sırasında yaşadığı soğuk
algınlığı ile başlamıştır. Romalı hekimler Aristides’in baş, kulak ve diş ağrılarını, ateşini
ve astımını bir türlü geçirememiş, o da İzmir’e döndüğünde hekimlere danışmak
zorunda kalmıştır. Fırtınalı yolculuktan şikâyetleri daha da artmış olan Aristides, İzmirli
hekimlerin önerisi ile İzmir ve Klazomenai (bugünkü Urla sınırları içinde bir İyonya
kenti) arasındaki banyolara devam etmiştir. Tanrı Asklepios kendisine ilk defa burada
görünmüştür40,41. Asklepios Aristides’e

daha sonraları çok

farklı

biçimlerde

görünmüştür. Bunlar arasında Apollon, Athena, tapınak ziyaretçilerinden birisi, çeşitli
yabancılar, bir konsül, Telesphoros, Serapis, Platon görüntüsü altında Hermes,
Demesthones, Lysias, Sophokles ve İmparator Hadrianus vardır80. Aristides’in tanrıyı
görmek için tapınakta standart düzen içinde uykuya yatması gerekmemektedir. Tanrı
Asklepios ona her zaman ve her yerde; evde, yolculukta, gündüz veya gece
görünmektedir. Aristides Tanrı ile iletişimini “bizzat kendisinin geldiğini ve bana
dokunduğunu hissediyorum; uykumun arasında onu görmek istiyorum ve görüntü
kaybolacak diye sıkıntı duyuyorum; yarı uyur yarı uyanık, yarı gerçek yarı hayal onu
hissediyorum ve saçlarım kafamın üzerinde dikiliyor” sözleriyle anlatmaktadır.
“Coşkunluğun verdiği hazla ağlıyorum ve herhangi bir acı hissetmiyorum” derken de,
bu tür duyguların dile getirilmesinin zorluğundan bahsetmektedir40,41,81.
Tanrının ilk tedavi önerisi kış soğuğunda çıplak ayakla koşması olmuştur. Bu
buluşmanın üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra Aristides ilk kez Bergama
Asklepieionu’na gitmiş ve rüyaya yatmıştır. İlk gece tanrı Aristides’e değil sadece
arkadaşı ve öğretmeni Zosimos’a görünmüştür. Tanrı tapınağın ziyaretçilerinden konsül
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Salvios şeklindedir ve Aristides’in yazdıklarından bahsederek onları “Sacred Orations”
“kutsal söylevler” olarak adlandırmıştır40. Tedavisi için ise sıcak veya soğuk banyoda
uygulayabileceği balsam, sabun, üzüm ve başka bazı maddelerin karışımını
kullanmasını, kutsal kuyuda yıkanmasını ve açık havada yağla bütün vücudunu
ovalamasını önermiştir41. Aristides’in iddiasına göre Tanrı’nın her tedavi önerisi
başkalarınınkilere göre çok daha etkili ve sağlığı için faydalı olmuştur40,41,48,81.
Yine soğuk bir kış günü Tanrı Aristides’e çamur banyosu yapıp, kutsal kuyuda
yıkanmasını emretmiştir. Aristides talimatları yerine getirmiş ve tapınağın çevresini
koşarak üç kez dolanmış, bu tedaviden sonra kendisini çok iyi hissetmiştir. Onun
yaptıklarını taklit etmeye çalışan bir arkadaşı soğuktan paralitik bir spazm geçirmiş ve
vücut ısısı güçlükle normale döndürülmüştür41. Hekimlerin şiddetli itirazlarına rağmen
bütün vücudunu çamur ile sıvayıp Zeus tapınağının salonunda oturma veya kuzey
rüzgârının estiği buz gibi havada sadece keten bir giysi ile dışarı çıkarak yıkanma
Aristides’in soğuk kış günlerinde sıklıkla uyguladığı tedavi yöntemleri arasında yer
almıştır41. Aristides’in iddiası bu tedavilerin romatizmalarına iyi geldiğidir40,41,48,81.
Tanrının Aristides’e emrettiği diğer tedavi yöntemlerinden birisi de damardan
kan aldırmadır (flebotomi)41. Bir defasında Tanrı çok fazla miktarda kan aldırmasını ve
daha sonra da Kaikos’da yıkanmasını emretmiştir. Derhal yün kıyafetlerini üzerinden
atıp yüzmeye koşmuş olan Aristides, vücudunu çok keyif verici bir ısının kapladığını
anlatmaktadır41. Aristides bir başka sefer tanrının ayak bileğinden kan aldırmasını
emrettiğini ancak çok az kan aktığını söylemektedir40,41,81.
Bir diğer paradoksal tedavi uygulaması, Aristides’in boğazındaki bir sorun için
hekimlerin gargara ve aşırı ihtimam önermelerine karşın, tanrının emirlerine uyarak
kum ve toz fırtınası altında boğazını tahriş edecek bir yolculuk yapmasıdır. Aristides
yolculuğun sonunda kendisini çok iyi hissetiğini bildirecektir40,41.
Özellikle sırt ağrılarının olduğu dönemlerde ata binme de Asklepios’un Aristides’e
emrettiği tedaviler arasındadır41. Doğum yeri olan Hadriani’de gördüğü bir rüyada
Zosimos onu at sırtında zorlukla karadan takip etmekteyken, deniz yoluyla
İskenderiye’ye gitmiş ve orada tanrı için yazdığı ilahileri okuyan çocukları görmüştür.
Aristides bu rüyanın etkisiyle at sırtında uzun bir gezi de yapmıştır. Yine Hadriani’de
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iken yüksek ateş ve şiddetli ağrılarının olduğu bir günde gördüğü rüya üzerine atına
atlamış ve süt ailesini ziyarete gidip geri dönmüştür40,41.
Asklepios’un Aristides’e önerdiği hijyen/sağlığı koruma önlemleri arasında; soğuk
su ile yıkanma, kan aldırma, vücudunu çamur veya kumla sıvama, çıplak ayakla uzun yol
yürüme, açık havada egzersiz yapma ve ata binme sayılabilir40,41,81.
Diyet Aristides’e önerilen en önemli tedavi unsurlarından birisi durumundadır.
Aristides Tanrı’nın önerileri ile fındık, incir ve hurmayı ekmekle birlikte bir tür emetik
olarak tüketmiştir. Ayrıca Asklepiakos adındaki hekimin hazım için verdiği bir bileşimi
de kullanmıştır. Daha sonra bu ilacı Tanrı’nın verdiği ve aslında kokusuna tahammül
edememesine rağmen emre karşı gelmeyerek memnuniyetle kullandığı başka bir
dörtlü karışımla değiştirmiştir40,41.
Tanrı kusturucu olarak bal ve meşe palamudunu, pürgatif olarak ise mercimek ve
arpa suyunu sıklıkla önermiştir. Aristides bir keresinde Asklepios’un lavman önerisini
hekimine ilettiğinde, hekimi onun narin vücuduna bakarak, bu müdahalenin onu
öldüreceğini söylemiş ve lavman yaptırmamasını tavsiye etmiştir. Ancak Aristides
anılarında hekimi dinlemediğini ve lavman yaptırdıktan sonra kendisini çok iyi
hissetiğini bildirmektedir40,41.
Aristides Asklepios’un ona önerdiği ilaçların sayılamayacak kadar çok olduğunu
bildirmektedir41. İçerikleri zaman zaman değişse de bunların çoğu dispepsiyi gidermeye
yönelik diyetler olup bulgular bölümünde ayrıntılı olarak aktarılmıştır. 40,41,48,81.
Tüm bu hastalık-tedavi hikayeleri arasında Aristides’in karnında gelişen bir şişliğin
hikâyesi oldukça çarpıcıdır41: Tanrının bedeninde su toplanmasına karşı onu rüyasında
uyarmasının hemen sonrasında Aristides’in kasığında bilinmeyen bir sebeple bir şişlik
gelişir. Çok şiddetli ağrı ve ateş yapan, apse ya da fıtık olması muhtemel bu şişlik için
hekimler insizyon veya koterizasyon gibi cerrahi temelli çok radikal tedavi önerilerinde
bulunmuş ancak tanrı ona sabretmesini söylemiştir. Hekimlerin tüm itirazlarına karşın
Aristides dört ay çıplak ayakla egzersiz yaparak ve at binerek tedaviye başlamıştır. Daha
sonra rüyasına dayanarak tüm vücudunu tuzlu bir karışımla ovalamış ve kendi ifadesine
göre arkadaşları ile hekimler hayretle tümörün kaybolduğunu görmüştür. Tedaviyi
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tamamlamak için tanrının emriyle vücudunu yumurtayla ovmuş ve tamamen
iyileşmiştir40,41,48.
Aristides bazen rüyasında gördüğü simgeleri yorumlayarak ertesi günkü
tedavisini planlamış, bazen de doğrudan rüyasında tedavi önerileri almıştır40,41. Bir
örnekte rüyasında boğazına bir kemik battığını ve kendisini kanatınca tamamen
iyileştiğini görerek ertesi gün kendisinden kan aldırdığını anlatmaktadır41. Başka bir
rüyasında ise tanrının kendisine Tanrıça Athena şeklinde göründüğünü ve purgatif
olarak Attika balı önerdiğini bildirmektedir48. Üçüncü bir örnek ise uzun süren mide
ağrısı üzerinedir. Aristides anılarında bu ağrı için tanrının işaretlerini takip ederek
uzunca bir süre banyo yapmadığını, banyo yapmaya kalktığında ise şikâyetlerinin
arttığını anlatmaktadır41. Bu süreçte rüyasına giren bir yabancının yemek borusundan
aşağıya ekşi ve tütsülenmiş birşeyler boşalttığından bahsetmektedir. Sonrasında bu
rüyadaki ekşinin susadığı halde bir şeyler içmemesi için işaret olduğunu anladığını
anlatmaktadır. Böylece ihtiyacı olsa bile banyo yapmaması gerektiği mesajını
almıştır40,41.
Tüm bu anılar boyunca Aristides dönemin laik hekimleri ile de ilişki içinde
olduğunu bildirmektedir40,41. Örneğin Tanrı Asklepios’un ölümden döndürdüğü yakın
arkadaşı Zosimos tıp konusunda becerikli birisidir. Hekimlerle olan dostane ilişkilerine
rağmen Aristides, Asklepios’u sağlık konusunda tek otorite olarak tanımıştır. Onlar ne
kadar karşı çıksa da, ne kadar kendi önerilene uymadığı taktirde öleceği tehditini
savursa da, “tek gerçek hekim” olarak nitelendirdiği Asklepios’un söylediklerini “büyük
bir aşkla” yerine getirdiğini, sağlığına hep onun önerileri sayesinde kavuştuğunu
belirtmektedir40,41,
Aslına bakılırsa, rüya telkinleri bir kenara konduğunda, Aristides’in Asklepios
kültü ile tanışmasına yol açan Roma’daki ilk hastalığı sırasında laik doktorların kanlı
ishal yapana kadar salatalık kürü ile purgasyon uygulamaları ve kan almaları ile
Bergama Asklepieionu’nda gördüğü tedavi yöntemleri arasında çok da bir fark
yoktur22,23. Ancak Aristides laik doktorların tedavilerini şiddetle reddetmekte, tanrının
önerilerine uymaktan başka bir seçeneği olmadığını defalarca belirtmektedir.
Anılarında “Tanrıdan gelenlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rüyalarının ne anlama
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geldiğini öğrenmek isteyenler yazdıklarımı iyi yorumlamalıdırlar. Böylece Tanrı ve onun
hayali ile yaptığım konuşmaları kaydettiğim hem düz yazı hem de dizelerde her türlü
ilacı bulabilir.” demektedir41. Aristides’e göre Asklepieion “insanlığın ortak evi”dir.
Orası “en iyi korunan ve güvenli bir liman, en geniş kalabalıkları bile içine alabilecek
kapasitede ve kurtuluş palamarlarının Asklepios’a tutunduğu, tüm sakin sulardan daha
güvenli” bir yerdir. Öyle ki tapınaktan ayrıldığında kendisini Tanrı’nın koruyucu
kalkanından mahrum hissetmektedir40-42,81. Horstmanshoff ve arkadaşlarına göre
Aelius Aristides gerçek bir henoteisttir; diğer tanrıların varlığını reddetmeden tek bir
tanrıya inananmaktadır79.
Aristides’in verdiği bu bilgiler tapınak tıbbının ilk olarak ortaya çıktığı M.Ö. V.-IV.
yüzyıl pratiklerine göre önemli farklılıklar içermektedir1,2,41,73. Tapınak tıbbının ilk
dönemlerine ait yazıtlarda hastaların sadece Tanrı Asklepios ile iletişim içinde oldukları
ve onun mucizevi tedavileri ile iyileştikleri anlatılmaktadır39. Bu anlamda Epidauros’dan
günümüze gelen yazıtlar oldukça açık dayanaklar sunmaktadır. Yazıtlara göre tanrı
hasta uyurken bizzat kendisi cerrahi uygulamaktaydı44. Epidauros’a ait bilgilerde genel
olarak yardımcılardan çok fazla bahsedilmemektedir39,44. Bu dönemin etkisi ile tapınak
tıbbı sadece inkübasyon ile özdeşleştirilmiş ve Asklepieionların mistik geleneklerine
dayanarak neredeyse sadece telkin tedavisi uyguladıkları ön yargısı yerleşerek
günümüze kadar gelmiştir. Oysa Aristides’in “pa/ntes oi( periÜ toÜn qeoÜn qerapeutai/”
(Tanrı -Asklepios- adına tedavi eden herkes) sözleri ile belirttiği yardımcılar hastaların
oturmasına, kalkmasına yardım etmek, özellikle felçli hastaları tapınağa ilk gelişlerinde
desteklemek, tanrının emirlerini takip etmek ve cerrahi müdahale sırasında hastayı
tutmak gibi görevleri üstlenmiştir39-41,82,83.
İsmi bilinmeyen ve karnındaki apse nedeniyle tapınakta rüyaya yatan bir adamın
karnını Asklepios’un bizzat keserek apseyi boşaltması ve adamın uyandığında yerleri
kan içinde bulmasının anlatıldığı M.Ö. IV. yüzyıla ait yazıt Epidauros’un ilk
dönemlerindeki mucizevi tedavilere etkileyici bir örnektir39,44. Yine aynı döneme ait
başka bir yazıta göre Tanrı İamata’nın karnını açmış ve onu tedavi etmiştir39,45. Buna
karşın M.S. II. yüzyılda Aristides doktorların cerrahiden başka bir çaresi olmadığı
uyarılarına rağmen tanrının karnındaki apseyi banyo, egzersiz ve vücuduna uyguladığı
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bazı ilaçlar yoluyla tedavi ettiğini anlatmaktadır40,41. Horstmanshoff Aristides’in bu
anısından ve doktoru Theodotus’un onu zaman zaman Asklepieionda ziyaret ederek
rüyalarını yorumluyor olmasından yola çıkarak kendisine cerrahi öneren doktorların
şehirde değil, tapınakta çalışıyor olmaları gerektiğini öne sürmektedir79. Von Staden ve
Nutton da Asklepieionlarda rahip hekimlerin bulunduğunu ileri sürmektedirler25,84.
Caton Atina Asklepieionu’na ait yazıtlarda Hiereus veya Hierophant olarak adlandırılan
ve seçimle gelen başrahiplerin bazılarının hekim olduğunu bildirirken, Walton da yine
Atina Asklepieionu’nda ca/koroj adı verilen rahiplerden bazılarının hekim olduğunu
ileri sürmektedir42,45.
Bu bilgilerin ışığında Asklepieionların rahiplerle hekimlerin birbirlerinden
etkilendikleri ve bilgilerini birbirlerine aktardıkları bir ortam yarattığını, rahiplerin
hekimlerden dönemin laik tıp sanatı uygulamalarını öğrenirken, hekimlerin de
hastaların tapınaktan etkilenmelerinin ve onun tarafından yönlendirilmelerinin sırlarını
öğrendikleri düşünülebilir. Aslında bu oldukça aktif ve koordine bir ilişkidir. Hippokrat
yemininin diğer tanrılarla birlikte Asklepios’u anarak başlamasından da anlaşılacağı
üzere, M.Ö. V. yüzyılın sonlarında hekimler Asklepios’u sanatlarının kurucusu ve
koruyucusu olarak görmekteydiler. Bir hekim olan Eryximachos’un M.Ö. 416’daki
Platon’un Sempozyum adlı eserinde Asklepios’u hekimlik sanatının kurucusu olarak ilan
ettiğini belirtmesi ile başlayan süreç, M.S. I. yüzyılda İmparator Claudius’un hekimliğini
yapan Stertinus Xenophon’un Kos Asklepionu’na bir kütüphane bağışlamasına, su
kaynaklarını geliştirmesine ve tanrının rahibi olarak burada hizmet etmesine kadar
uzanmıştır. Aralarında Marcus Aurelius’un hekimi olan Galenos’un da bulunduğu
“hekim” asklepiadlar Atina’dan Karia-Nysa’ya, oradan da İzmir’e dek yayılan bir
geleneğin temsilcisi olmuşlardır85.
Asklepios’un soyundan gelen anlamında kullanılan asklepiad terimi, tanrı ile onun
insan meslektaşları arasında çok sıkı bir bağ kurulmasına yardımcı olmuştur. Bu temel
bağ ve simbiyotik ilişki hekimlerin hastalar arasındaki kabul görme oranlarını
yükseltirken, diğer yandan da kültün yaygınlaşmasını sağlamıştır83,85. M.Ö. IV. yüzyılda
aralarında asklepiadların da bulunduğu hekimler tanrı adına kurbanlar kesip, adına
yeminler etmişlerdir. Kültle hekimlerin ilişkisini ortaya koymak açısından oldukça ilginç
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olan bu kurban ve adaklar, hem hekimlerin bizzat kendileri hem de tedavi ettikleri
hastaları için olmuştur85.
Walton, bu ilişkinin gereken tedavinin ritüelik veya akılcı olmasına göre
şekillendiğini; rahiplerin ve hekimlerin zamanı geldiğinde sahneyi birbirlerine terk
ettiğini ileri sürmektedir42. Ona göre bazı bölgelerde Asklepieionlar aslında bir hastane
gibi rol oynamaktaydı ve törensel tedaviler tamamen fonda yer almaktaydı. Yine
Walton, Atina’da iyi eğitimli kimselerin daha çok laik hekimleri tercih ettiğini
belirtmektedir42. Aslında Bergama Asklepieionu’nda bulunan ve bir doktora ait olduğu
düşünülen yazıtın da bu ilişkinin varlığını desteklediğini; doktorların en azından
bazılarının da Asklepios’un inananlarından olduğunu, bireysel veya grup olarak ona
adak adadıklarından yola çıkarak kabul etmek gerekmektedir6. Oysa özellikle M.S. ilk iki
yüzyılda tanrının bizzat kendisinin müdahale uyguladığı tarzı terk ettiği ve genel olarak
tedavi önerilerinde bulunduğu, adeta bir danışman-akıl hocası gibi davrandığı
görülmektedir. Aristides’in anılarında açıkça Asklepios’un tıbbi önerilerde bulunduğu
ve bunları yorumlama ve uygulama işini ise çoğunlukla tapınakta görevli rahiplerin
üstlendiği bilgisi yer almaktadır40,41.
İlerleyen yüzyıllarda Asklepios ile insan meslektaşları arasındaki dengenin
insanlar lehine değiştiği gözlenmektedir. Tanrı Asklepios hekimlik sanatının kurucusu ve
koruyucusu olarak saygı görmeye devam etmesine karşın, tedavi alanını hekimlere terk
etmiştir73. Asklepieionu ziyaret eden hastalar, tanrıdan kendilerini hekimlerin
yöntemleri ile tedavi etmesi beklentisi içine girmişlerdir. Bu beklenti, Tanrı’nın tedavi
yöntemleri çağdaşı laik doktorların uyguladığı yöntemlerle örtüşmesi sonucu
doğurmuştur. Dönemin dört humor anlayışına uygun olarak, Asklepios hastalarına
diyet başta olmak üzere çeşitli egzersizler, hidroterapi yöntemleri, merhem ve lapalar,
ortopedik sorunlar için sabitleme işlemleri, purgatifler, kusturucular, kan alma ve
muhtemelen başka küçük cerrahi müdahaleler önermiştir41,73,75. Geçmişte bizzat
yaptığı işlemler görmeyen gözü çıkarıp yerine ilaç dökmek gibi tamamen mucizevi
tedaviler olan tanrı, zaman içinde bunların yerini alan laik tıbba ait uygulamaları ise
tapınaktaki asklepiadlara bırakmıştır39,42. Sonuç olarak denebilir ki, hekimler
Asklepios’a kült içinde hak ettiği saygıyı göstermiş ancak hekimlik sanatı kendi
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uygulamalarını dayatarak kültü asimile etmiştir. Artık tanrıdan beklenen, hekimlerin
tedaviyi reddettileri veya başaramadıkları körlük, kellik, sağırlık, dilsizlik, infertilite, felç
gibi tedavisi imkânsız veya gut, uykusuzluk, mide hastalıkları gibi kronik hastalıklardaki
mucizevi girişimler olmuştur.
Bu anlamda Bergama Asklepieionu’nda bulunan ve ilkinde bir tedavi uygulaması
için duyulan şükran dile getirilmiş, ikincisinde ise tapınağa bağışlanan tıbbi malzeme
listelenmiş iki yazıt ayrı bir önem kazanmaktadır.
Yazıtların ilki olan Mayıs 1933’de büyük meydandaki Helenistik ve Roma dönemi
çeşmelerin arasındaki kuyunun yakınlarında bulunan ve Boehringer’in 40 envater
numarası ve 41 levha numarası ile bildirdiği 84 numaralı delikli beyaz mermer
parçasında açıkça damardan kan alma işleminden (FlebotomhqeiÜj=flebotometheis)
bahsetmektedir. Aslında bu yazıt Bergama Asklepieionu’nda bulunan ve bir tedavi
yönteminden bahseden tek örnektir6.
Molière’in 1673’de yazdığı Hastalık Hastası adlı oyunda da bahsettiği ve hatta
günümüzde bile sınırlı olarak uygulanan kan alma işlemi, dört unsurun dengesini
sağlamak amacında olan Hippokratik tıp anlayışının en yaygın uygulamalarından
birisidir. Bununla birlikte Hippokratik tıptan çok daha önceleri de bilinmesi ve
uygulanması söz konusudur1,2,86. Ebers papirüsündeki iki metin hacamat şeklinde kan
alma işleminin Antik Mısır’da uygulandığını göstermektedir87. Ancak kan alma işlemini
tıbbın gündelik uygulamaları arasına sokan Hippokrates olmuştur. Hippokrates teknik
olarak hem “veneseksiyon” yani veni açarak, hem de “hacamat” yani deriyi çizerek
kanatma yöntemini kullanmaktaydı22,23.
Antik dönemde kan alma işlemi, mistik yaklaşım çerçevesinde sağlık ve refah
vermeleri için tanrılara bir tür adak sunma eylemidir85. Daha erken dönemlerde yapılan
flebotomiler ise genellikle kişiyi hasta eden “kötü ruhu” dışarı çıkaran büyüsel temelli
uygulamalar olmuştur. Asklepieionlarda yapılan kan alma işlemlerinin başlangıçta belki
mistik temelli olduğu, zamanla Hippokratik tıp çerçevesinde humor dengesini
sağlamaya yönelik uygulamalar haline geldiğini düşünmek doğru bir yaklaşım gibi
durmaktadır.
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Bedii Şehsuvaroğlu bir makalesinde Bergama Asklepionu’nda bulunan ve
Bergama Müzesi’nde sergilendiği raftaki bir fotoğrafını yayınladığı toprak bir kabın kan
alma kabı olduğunu öne sürmüştür77. Eğer varsa bu kap, Aristides’in ve yazıtın
söylediklerini doğrulayarak Bergama Asklepionu’nda kan alma işleminin yapıldığının
açık bir göstergesi olması dışında da topraktan yapılmış olması nedeniyle ayrı bir
özelliğe sahiptir. Prof. Dr. İlter Uzel makalede geçen toprak kan alma kabı için, bronz,
mermer veya camdan yapılan diğer örneklerinden farklı olarak bugüne kadar saptanan
tek toprak örnek olduğu değerlendirmesini yapmaktadır. Bergama Müze Müdürlüğü ile
yaptığımız sözlü görüşmede adı geçen kabın envanterde ve depolarda bulunmadığını
öğrendik.
Bu yazıttaki önemli bir ayrıntı Boehringer’in de bildirdiği üzere, yazıtın üçüncü
satırındaki “u(poÜ tou½ muoÜj” ifadesinin flebotominin kasın altından yapıldığını tarif
etmesidir. “Flebotomi” venin açılması anlamına gelmektedir ve bu işlem için kullanılan
önkol venleri tamamen yüzeysel yerleşimlidir. Tüm vücutta venler genel olarak
yüzeysel

yerleşirken,

arterler

yaralanma

olasılığını

azaltacak

şekilde,

daha

derinlerdedir. Bu çerçevede yazıtta geçen “kasın altı” ifadesinin ne anlama geldiği
tartışmalıdır. Burada bir arterin açılmasından bahsediliyorsa, işlemin hızlı kan kaybı
nedeniyle öldürücü olacağı açıktır. Bu bir teşekkür yazıtı olduğuna göre, yazıtı bırakan
kişinin tedaviden fayda gördüğünü varsaymak gerektiğinden, “kasın altı” ifadesinin,
Boehringer’in öne sürdüğü gibi koltuk altındaki derin yerleşimli venleri tarif ettiği
düşünülebilir. Yine de rutin uygulamaların çok dışında ve teknik olarak da antekübit
yani önkol venlerine yapılan müdahaleye göre çok daha güç ve tehlikeli olan koltuk altı
yaklaşımı pek olası görünmemektedir. Buna karşın yüzeyel venlerin sorunlu olduğu
durumlarda daha derinde bulunan büyük venlere ulaşmak için kas diseksiyonundan söz
edilme olasılığı daha yüksektir. Daha başka kanıtlara ulaşılmadığı sürece, bu haliyle
yazıtı

ayrıntılara

bakılmaksızın,

flebotomi

uygulanmasının

bir

kanıtı

olarak

değerlendirmekten fazla bir yorum yapmak doğru olmayacaktır.
Bergama Asklepieionu’nda Hippokratik tıp pratikleri uygulandığının göstergesi
olarak yorumlanabilecek ikinci yazıt ise 1933’ün güzünde büyük meydanın batısında
yapılan çalışmalarda bulunan ve Boehringer tarafından 1933, 88 envanter numarası ve
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28 levha numarası ile bildirilen 10 numaralı beyaz mermer bloktur6. Bu yazıtta Oneso
adlı bir kadın tarafından Asklepieiona bağışlanan malzemeler sıralanmaktadır.
Bağışlanan malzemeler arasında beş bronz, dört gümüş insan figürini, bir altın yüzük,
bir cüppe veya resmi bir elbise, dikilmemiş keten, bir cilalı merhem kutusu, bir narteks
ve bir kap bulunmaktadır. Bunların içinde özellikle üç obje özellikle ilginçtir:
Yazıtta “na/rhka; na/rhc” (nartheka=narteks) olarak ifade edilen çakşır otu
(Ferula communis 'gigantea') aslında ağaçsı bir bitki olup boyu 180-250 santimetre
arasında değişebilmektedir. Antik dönemde öğretmenlerin sopa yapmak için
kullandıkları bitkidir ve isminin kökeni “ferire” yani “vurmak” fiilinden gelmektedir.
Yaprakları küçük dilimler halindedir ve bu haliyle büyük bir rezeneyi andırdığı için “dev
rezene” olarak adlandırılmıştır26. Kalın sapının içi süngerimsi boşluklarla dolu olduğu
için oldukça hafif ve dayanıklıdır. Bu özelliği sayesinde yaşlı ve zayıf insanlar tarafından
baston olarak veya kırılan ekstremiteleri sabitlemek için kullanılmıştır22,23. Bitkinin bir
diğer özelliği çok kuru ve yanıcı olmasıdır. Bu da Yunan mitolojisinde ateşi taşıyan bitki
olarak özel bir yer edinmesini sağlamıştır. Mitolojiye göre Prometheus ateşi tanrılardan
çalıp insanlara vermek için yeryüzüne getirirken Ferula communisi kullanmıştır. Bitkinin
sapının kalın ve içinin boşluklarla dolu olması ve kuru ve yanıcı bir özelliğe sahip olması
efsaneye giriş sebeplerini açıklamaktadır34.
Bitkinin ateş taşımada kullanılmasından hareketle narteks sözcüğü anlam
genişlemesine-kaymasına uğramış; önce ateş kabı sonra genel olarak kap-kutu karşılığı
kullanılır olmuştur. Bu bağlamda narteks aynı zamanda merhem ve benzeri malzemeler
konulabilen küçük kutu anlamına da gelmektedir88. Aslında bu, bir narteksin bir
Asklepiona sunulmasını yeterince açıklayabilecek bilgidir. Ancak daha da ilginci
“narteks”in Heras’ın, Cratippus’un ve Soranos’un ilaçlar hakkındaki eserlerine de
verdikleri isim olmasıdır89,90. Özellikle Cicero’nun yazdıklarına dayanarak M.Ö. I.
yüzyılda yaşamış olan Bergamalı bir peripatetik olan Cratippus’un rüyalar ve doğaüstü
ilham dışında kehaneti reddettiğini biliyor olmamız, onun eserinin bir kopyasının
tapınağa hediye edilme ihtimalini akla getirmektedir82. Boehringer’in kitabenin yazı
stilinin Bergama Krallığı dönemine ait olduğunu bildirmesi de bu konuda spekülatif bir
yaklaşıma dayanak oluşturabilir6.
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Yazıtta adı geçen ikinci önemli malzeme; “ku/eon” (kyaton; kyatos; cy’athus)
olarak ifade edilen kaptır. Su veya içki içmek için kullanılan ve genellikle gümüş veya
bronzdan yapılan cyathus, bu kelimeyi Yunancadan almış olan Romalılar tarafından
başka bir kaptan sıvı boşaltmaya yarayan bir tür kepçenin adı olarak da kullanılmıştır.
Bugünkü ölçüyle 0.137 litre olan üç cyathus aynı zamanda bir kişinin içtiği şarap
miktarını ölçmeye de yaramaktaydı26,91. William Smith’in editörlüğünü yaptığı 1873
tarihli sözlükte cyathusun aynı zamanda hacamat yaparak ya da yapmaksızın bardak
çekme için kullanılan bir kap olduğu da bildirilmektedir92.
Yazıtta [l]h/kuon (lecython-lecythos) olarak ifade edilen üçüncü malzeme ise
bir yağ-merhem şişesi olarak tanımlanmaktadır88.
Bu yazıtta adı geçen her üç malzemenin de dönemin laik tıp uygulamalarında
kullanılan malzemeler olduğu ve tahminen rahiplerin isteği üzerine, ihtiyaç duyulan
malzemeler olarak hediyelerin arasına eklendiğini düşünmemizin önünde herhangi bir
engel yoktur. Bu da tapınak tıbbı anlayışının çağdaş laik tıp sanatı uygulamalarını
bünyesine katarak değişim gösterdiği değerlendirmesine bir kanıt sağlamaktadır.
Bergama Asklepieionu’nun kuruluş efsanesinde; Pausanias Aristaikhmos’un oğlu
Arkhias’ın avlanırken burkulan (veya kırılan) ayak bileğini Epidauros Asklepieionu’nda
tedavi ettirdiğinden bahsedilmektedir39. Bu anekdot bile, daha M.Ö. IV. yüzyılda
Asklepieionlarda sadece mistik tıp uygulanmadığının bir göstergesi olarak kabul
edilebilir.
Şehsuvaroğlu makalesinde Bergama Asklepionu’nun duvarına Plutarkhos’un bir
sözünün işlendiğinden bahsetmektedir. Buna göre yazıda “Eskülap kendisine müracaat
edenleri yaralarını, hümmalarını, sancılarını ve sair iztiraplarını gayet latif efsanelerle
tehsir ve telkin etmek, teskin edici posyonlar içirmek, şaklar yapmak ve hariçten ilaçlar
tatbiki ile iyi eder” (Tehsir: büyülemek, mecazen kendine bağlamak, kendine hayran
bırakmak; Posyon: sıvı ilaç; Şak: cerrahi kesi) denmektedir. Şehsuvaroğlu ayrıca 1952
itibariyle “bugün Bergama Müzesi’ni süsleyen ve Asklepiondan çıkan fildişi veya tunç
aletler de Asklepionlarda yapılan küçük cerrahi müdahalelerin birer şahididirler”
demektedir. Bununla birlikte bu konuya ait herhangi bir fotoğraf veya kaynak
göstermemektedir ve bugün Bergama Müzesi’nde Asklepieiondan çıkarılmış herhangi
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bir tıbbi alet bulunmamaktadır. Buna karşın gerek Aristides’in yazdıklarından, gerekse
Asklepieiona

verilen

hediyelerin

dökümünün

yapıldığı

bu

yazıta

bakarak,

Şehsuvaroğlu’nun bu tespitinin doğru olduğunu varsaymak gerekmektedir40,41,77.
Şehsuvaroğlu yine aynı makalesinde Bergama Asklepieionu’nda görev yapan rahiplerin
aynı zamanda hekim olduklarını da ileri sürmektedir77.
Aslına bakılırsa bugüne kadar ele geçen ve tahminen Hippokratik dönemden geç
Roma İmparatorluğu dönemine tarihlenen çok çeşitli cerrahi alet bize o dönemde
cerrahların yoğun bir şekilde cerrahi uygulama yaptığının kanıtı durumundadır.
Günümüzde kullanılan cerrahi aletlere çok benzeyen bistürilerin, kancaların, uvula
forsepslerinin, kemik matkaplarının ve forsepslerinin, kateterlerin ve mesane
sondalarının, vajinal spekulumların ve hatta dönemin “siyah hekim çantaları”
denebilecek alet kutularının, tapınak dışı ortamlar kadar tapınaklarda da kullanıldığını
düşündürecek kadar bulgu ve belge vardır93. Atina Asklepieionu’na bağışlanmış olan
aletlerin arasında; koterler, problar ve kan alma kapları bulunmaktadır. Üstelik bu
bağışların kimler tarafından yapıldığının bilinmemesi, bağışçıların hekim olma olasılığını
da gündeme getirmektedir. Benzer bağışlar Pire Asklepieionu’nda da görülmektedir85.
İzmir’in Değirmendere mevkiindeki bir antik dönem yerleşim alanı olan
Kolophon’da ele geçirilen aletler de Bergama civarında Hippokratik tıp uygulamalarının
yoğun bir şekilde yapıldığına kanıttır94,95. Hollanda’nın İzmir Başkonsolosu Alfred O van
Lennep tarafından 1912’de ele geçirilip daha sonra Johns Hopkins Üniversitesi Tıp
Tarihi Müzesi’ne intikal eden, yaşadığı dönemin önemli bir hekiminin mezarında
bulunmuş olan bu alet kolleksiyonu 36 parçadır. Bu parçalar arasında bronzdan kan
alma kapları, mesane kataterleri, kancalar, elevatör, bıçak-spatula-kaşık-iğne sapıforseps gibi cerrahi malzemeler ve mermerden bir ilaç karıştırma tablası
bulunmaktadır94,95.
Van Straten, Atina Asklepieionu’na ait votiv rölyeflerden birinde bir çift cerrahi
aletin göründüğünden bahsetmektedir. Van Straten’in bildirdiğine göre Acharnai’li
Telemakos’un betimlendiği bir rölyefte ayakta duran Asklepios ile Hygieia’nın
arasındaki duvarda asılı halde bir forseps ve bir kan alma kabı görünmektedir54.
Atina'daki Enneakrounos çeşmesi yakınında bulunan ve yine efsanevi bir hekim olan
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Amynos'a adanmış bir tapınakta, Acharnai’den Lysimachos’un oğlu Lysimachides’u
boydan boya varisli bir sağ bacak biçimli votivi taşırken betimleyen rölyef de M.Ö. IV.
yüzyılda Asklepieion benzeri başka tapınakların varlığını ve buralarda yapılan
tedavilerin çağdaş laik tıbba ait doğasını ortaya koymaktadır96.
Cicero, Asklepios’un Arcadia’da probu icat eden hekim olarak ünlendiğini ve atel
uygulayan ilk cerrah olarak kabul edildiğini bildirirken, M.Ö. I. yüzyılda Asklepieionlarda
laik tıp uygulamalarının varlığına dayanak oluşturmaktadır97.
Antik Yunan uygarlığı M.Ö. IX. yüzyıldan itibaren, vatandaşların kutsal ile iletişime
geçtiği bir “tapınak kültürü” halinde ortaya çıkmıştır3. Çeşitli özellikteki tanrıların ve
tanrıçaların ikametgâhı ya da makamı olan tapınaklar dini ilkelerin ve inanışların
etrafında organize edilmiş ortamlar olmuş ve bu durum dini günlük hayatın ayrılmaz bir
parçası yapmıştır. Her an her yerde bulunabilme özelliğine sahip olan çok çeşitli tanrılar
ve tanrıçalar insanların tüm aktiviteleri için koruyucu ve kollayıcı bir özellik kazanarak
sosyal hayatın istikrarının garantisi haline gelmiştir1,2. Bu aktivitelerin içerisinde sağlık
elbette her zaman öncelikli bir konuma sahip olmuştur. Tapınaklar acı, hastalık ve ölüm
gibi insani olaylara kutsal bir anlam kazandırarak, cemaatlere bölünmüş bir toplum
sistemi yaratmışlardır3.
Asklepieionların ortaya çıkması ve yaygınlaşması Yunan dünyasında gelir
dağılımındaki eşitsizliğin arttığı, buna bağlı olarak da fakirleşen halkta hastalıkların,
sakatlıkların ve ölümlerin sıkça görülmeye başlandığı bir döneme denk gelmektedir42.
Aynı dönemde ulaşımın kolaylaşması, solunum ve sindirim sistemini etkileyen bulaşıcı
hastalıkların özellikle sıtma epidemilerin artmasına neden olmuş, sosyal hayattaki
hareketlilik de hastalıkların, yaralanmalar ve ölümlerin de artmasını tetiklemiştir7,8,27.
Böylece ortalama yaşam süresi 35-40 civarında olan Antik Yunan dünyasında kadim
sağlık tanrısı Apollon’dan geleceği gören bilicilere, büyücülerden cerrahlara oradan da
beden eğitimcilere ve herbalistlere kadar uzanan geniş bir yelpazede şifa arayışı
başlamıştır32. Bu arayış sonunda önce bölgesel, sonra da Yunanca konuşulan dünyanın
tümüne kadar yayılacak olan bir sağlık tanrısı yani Asklepios kültü ile zirve yapmıştır42.
Bu toplumsal koşullar göz önüne alındığında Asklepieionlar sağlık arayışındaki bir
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toplum için umut kapısı olmanın yanı sıra ciddi bir sağlık ekonomisinin ortaya çıkmasına
da yol açmıştır98.
Konunun çarpıcı yanı bu yükselişin sadece tapınak tıbbında değil, onunla hemen
hemen eş zamanlı olarak ortaya çıkan Hippokratik tıp anlayışında da meydana gelmiş
olmasıdır22,23. Her iki yönelimin eş zamanlı yükselişi hastalıkların getirdiği sıkıntıların ve
iyileşme arayışlarındaki yeni tutumlar ile davranışların bir ürünü olarak görülebilir.
Üstelik mistik ve majik tıp anlayışını dışlayarak laik tıbbın temelini atan Koslu
Hippokrates de Asklepios kültü ile yakın ilişki içinde olmuştur1,7. Yine de başlangıçta,
laik tıp sanatı uygulayıcıları ile tapınak tıbbı arasında bir mücadele veya sürtüşme
olduğuna dair çok fazla bir kanıt yoktur. Laik hekimler dönemin çok tanrılı Yunan
dünyasında yaşıyor olmaları nedeniyle hem kendi inançları hem de hastalarının
inançları temelinde Asklepios kültüne açıkça karşı çıkmamıştır2,8. Aksine zaman zaman
Asklepios festivallerinde yer almış, doğanın da tanrısal bir gücünün olduğunu kabul
etmiş, bu bağlamda bitkisel ilaçları tanrının elleri olarak görmüş olmaları gibi
ipuçlarından hareketle tapınak tıbbı ile iyi geçinmeye gayret ettikleri söylenebilir11.
Galenos’un bizzat kendisinin rahatsızlığı için Bergama Asklepieionu’nu ziyaret ettiğini
bildirmesi ve Bergama Asklepieionu’nda bulunan ve bir hekime ait olduğu düşünülen
42 numaralı teşekkür yazıtı bu duruma örnek olarak verilebilir.
Tanrı Asklepios da çağdaşı olan diğer bütün tanrılar gibi, kendisine başvuran
insanları ağrılarından ve acılarından kurtarmak için çaba göstermiştir42. Ayrıca basit bir
dua ve tapınağa yapılacak düşük maliyetli bir ziyaret tahminen hastalara çok cazip
gelmiştir. Tapınağa yapılan yolculuk ve tanrı ile iletişime geçme fikri, iyileşme umudu
açısından hastalara çok güçlü bir güdülenme sağlamıştır42,45. Tapınağın içindeki
belgeler/votivler ve yazıtlar da hastaların beklenti ve umutlarını beslemiştir. Giriş
törenleri, kurbanlar, adaklar, dualar ve son olarak da rüya odaları hastaların tanrısal
gücü yanlarında hissetmelerini sağlamış ve iyileşmede telkinin rolü ön plana çıkmıştır48.
Ayrıca tapınakta kalınan süre içinde iletişimde olunan diğer hastaların kişisel iyileşme
hikâyeleri de efsanenin etkisinin katlanarak artmasına yardımcı olmuştur. Üstelik
hastalıkla ilişkilendirilmiş rüyaların tedavide yol gösterici olduğu bizzat Hippokratik tıp
uygulayıcıları tarafından da kabul edilmiş bir durumdur. Laik-rasyonel tıbbın sınırlı
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olması, tedavi edilemeyen hastalıkların fazla olmasına yol açmış ve insanlar giderek
tanrısal güçlerden daha fazla yardım ister hale gelmişlerdir48,58.
Aelius Aristides gibi tapınakta çok uzun süreler geçiren inananlara bakarak,
Asklepieionların asıl tedavi gücünü ortak yaşam paylaşımından aldığını söylemek bir
yanıyla yanlış olmayacaktır41. İyileşme umudu besleyerek birlikte yaşayan insanlar,
verdikleri moral destek sayesinde birbirlerini kısmen iyileştirmişlerdir. Bu durumun
modern örneklerini radikal tedavisi bugünün şartlarında çoğu zaman imkânsıza yakın
olan onkoloji vakalarında da görmek mümkündür. Günümüzün onkoloji kliniklerinde
hastaların birbirlerini ziyaretlerinin, sohbetlerinin ve moral desteklerinin yoğunluğu,
diğer kliniklerdeki hastalarla karşılaştırılamayacak kadar fazladır. Kronik hastalıklara
yakalanmış olanların kurduğu danışma-dayanışma grupları, hastalar arası iyileştirici
etkileşmelere bir diğer örnektir.
Bu çalışmada, tıp tarihi açısından Antik Yunan dünyasının tıp anlayışındaki
dönüşümün izleri sürülmektedir. Dolayısıyla bir yandan belirli bir tarihsel ipucu tıp
tarihi açısından tarihi bir olguya dönüştürülmekte, diğer yandan da bu tarihi olguların
günümüz tıp anlayışı bakımından yorumlanması gerçekleştirilmektedir. Böylelikle bu
çalışmada bir yandan tarihsel, diğer yandan da yorum araştırmalarıyla ilgili felsefi bir
disiplin olan “hermeneutik” yöntem kullanılmaktadır. Collingwood’un da belirttiği gibi,
“tarihsel düşüncenin kendine özgü özellikleri olan bir nesnesi vardır. Uzay ve
zamandaki artık olup bitmeyen tek tek olaylardan oluşan geçmiş, matematiksel
düşünmeyle kavranamaz. Çünkü matematiksel düşünme uzay ve zamanda özel bir yeri
olmayan nesneleri kavrar. Onları bilinir kılan da kendilerine özgü uzay-zamansal yerden
yoksun oluşlarıdır. Geçmiş teolojik düşünceyle de kavranamaz, çünkü bu çeşit
düşünmenin nesnesi tek bir sonsuz nesnedir; tarihsel olaylar ise sonlu ve çoktur.
Bilimsel düşünmeyle de geçmiş kavranamaz, çünkü bilimin keşfettiği hakikatler şu anda
algıladığımız şeylerde örneğini bulan deney ve gözlem yoluyla temellendirildiğinde
doğru diye bilinir; oysa geçmiş uçup gitmiştir ve bizim onun hakkındaki tasarımlarımız
hiçbir zaman bilimsel varsayımlarımızı doğruladığımız

gibi doğrulanamaz.” 99.

Collingwood’un bu düşünceleri tarihin diğer bilimlerden ayrı bir yapısı olduğunu
gösterir. Tarihçinin nesnesi ortada yoktur. En fazla yazıtlar, tarihi anlaşmalar,

100

mektuplar gibi ele alınan nesne hakkında ipucu niteliği taşıyan belgeler söz konusudur.
Ancak bunların birbirine nasıl bağlanacağı, bu belgelerin anlamlarının ne olduğu da yine
tarihçinin işidir. Dolayısıyla tarihçi önce elindeki belgenin hangi olguya ait bir ipucu
olduğuna karar vermeli, sonra bu ipucu ile o olgu arasında bağlantıyı doğruyu inşa
etmelidir.
Bu çalışmada ele alınan “olgu” mitoloji kaynaklı tıp anlayışının tarihin belirli bir
anında, Antik Yunan’da belirli bir dönemde, bugünün tıp anlayışına benzer bir yola
girmesidir.

Ancak tarih iyimser bakış açılarının dile getirdiği gibi, doğru bir çizgi

üzerinde ilerlemez. Sık sık geri dönüşlerle ilerler. Bu çalışmada ele alınan tarihsel
olgunun bir hakikat olduğuna ilişkin pek çok açık ipucu da vardır. Bu çalışmada,
Bergama Asklepieionu’ndaki teşekkür yazıtları bu dönüşüm olgusunun delilleri olarak
ele alınmaktadır. Tarihin nesnesi “res gestae” yani geçmişte yapılmış insan eylemleri
olduğuna göre, geçmişten kalan eyleme ve belirli bir olgunun göstergesine ilişkin ipucu
olarak, Bergama’daki teşekkür yazıtlarının tarihsel bir kaynak olarak değeri tartışma
konusu olmayacak derecede kesindir. Artık söz konusu olan şey, Collingwood’un da
belirttiği gibi kanıtın yorumlanmasıdır: “Burada kanıt tek tek belge denen şeylerin ortak
bir adıdır, belge ise şimdi ve burada var olan, tarihçinin, üzerinde düşünerek, geçmiş
olaylar hakkında sorduğu soruları yanıtlayabileceği türden bir şeydir. Burada da yine,
kanıtın özelliklerinin neler olduğu ve nasıl yorumlandığı konusunda sorulacak bir sürü
güç soru vardır. Ama bizim bu aşamada bunları sormamıza gerek yok. Bunlar nasıl
yanıtlanırsa yanıtlansın, tarihçiler tarihsel işlemin ya da yöntemin özünde kanıtı
yorumlamaktan oluştuğu konusunda uyuşacaklardır.”99.
Bu ipuçlarının yorumlanmasıyla elde edilecek olan, insanın yaptığı şey yoluyla
insanın ne olduğunun öğretmesidir. Kültür ürünlerinin yorumlanması sorunu felsefe
tarihinin önemli uğraş alanlarından birisidir. Felsefede yorumlama sorununa eğilen
disiplinin adı “hermeneutik”tir. Hermeneutik, adını bir Yunan tanrısı olan Hermes’ten
alır. Hermes’in başka görevlerinin yanı sıra bir görevi de tanrıların sözlerini insanların
anlayabileceği hale getirmektir. Antikçağda tanrı Hermes tanrıların buyruklarını
insanların anlayabileceği bir dile çevirerek açıklama görevini üstlenmiş bir tanrıdır 35.
Gadamer kavramın kaynaklandığı yer olan tanrı Hermes’e bakarak “yorumsama
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etkinliği daima bir başka dünyaya ait bir anlam bağlamını o an içinde yaşanılan dünyaya
aktarma etkinliği olmuştur” demektedir100. Bu kullanım biçimi aslında düşüncenin ifade
edilmesi anlamında “hermeneuia”nın esas anlamı için de geçerlidir. Sözcüğün bu
anlamı daha sonra da korunarak, hermeneutik kutsal alana ait olanın, özellikle kutsal
ve otoritatif iradenin ölümlüye yani dinleyene açıklanması etkinliği olmuştur.
Hermeneutik kavramının kökleri antik Yunan felsefesine kadar uzanmaktadır.
Hermeneutik “hermeneuein” (ἑρμηνεύειν) kelimesinden türetilen bir kavram olup;
“tercüme, açıklama, yorumlama” anlamlarına gelmektedir. Hermeneutikte başka bir
dünya ve başka bir dilden gelen anlam bütünlüğü, bireyin sahip olduğu dil ve kültüre
tercüme edilir101.
Fakat bugün yorumsamadan söz edilen her durumda, bu terim yeniçağın bilim
geleneğiyle bağlantılı olarak kullanılır. Yorumsamanın yeniçağdaki ortaya çıkışı modern
bilim ve yöntem kavramının ortaya çıkışı ve gelişmesiyle paralellik gösterir. Yeniçağda
Hermeneutik başlıklı ilk kitap 1654 yılında J. Dannhauser tarafından yazılmıştır. O
zamandan beri dört tür hermeneutikten söz edilmektedir: Teolojik hermeneutik, Filolojik
hermeneutik, Hukuksal hermeneutik, Felsefi hermeneutik102.
Bugün ise Hermeneutik, genel anlamda, herhangi bir ifade, anlam, metin ya da
sanat eserini yorumlama sanatıdır. Bu bakımdan hermeneutik, menin anlam
katmanlarını açık hale getirmek ve bu yolla anlamı anlaşılır kılma öğretisidir. Bu
çalışmada anlamı belirli bir tarihsel problem açısından ele alınan nesne, Bergama
Asklepieionu’ndaki teşekkür yazıtlarıdır. Bu çalışmada ele alınan teşekkür yazıtları
döneminde Bergama’da tedavi gören kişilerin, minnettarlık duygusuyla, tedavilerini
sağlayan Asklepios’a teşekkürlerini içermektedirler. Ancak bu teşekkür metinleri aynı
zamanda tedavi sürecinde izlenen yollar hakkında da bilgiler içermektedirler. Böylece
birer metin olarak bu yazıtlar iki katmanlı bir anlam dizisine sahiptirler. Öncelikle belirli
bir içeriğe sahiptirler. Ardından bu içeriğin ancak modern tıbbın ortaya çıkmasıyla
aşikâr olan ikinci bir anlam gelmektedir. Bu ikinci anlam ise, bu çalışmanın doğrudan
konusunu oluşturmaktadır. Bu ikinci anlamın açığa çıkabilmesi bugün modern tıp adı
verilen yöntemsel bütünlüğün inşası sayesinde olanaklı hale gelmiştir. Böylelikle
hermeneutik yorumsama süreci bu çalışmayı bir tarih çalışması olduğu kadar, aynı
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zamanda insan türünün tarihinin belirli bir anında, belirli bir kültürde var kıldığı bir
başarının anlamlandırılması biçimine de dönüştürmektedir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİ

Elimizdeki bulgulara; votivlere, teşekkür yazıtlarına ve dönemin yazılı
kaynaklarına bakarak Asklepieionlarda uygulanan tedavi yöntemlerinde yüzyıllar içinde
ciddi bir dönüşümün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle tapınak tıbbının parlak
döneminin son iki yüzyılında (M.S. I. ve II. yüzyıllar) hipnozdan ve uyku sırasında
gerçekleştirilen mucizevi tedavilerden bahsedilmez olmuştur.
Uyku sırasında hastaya önerilen tedaviler arasında egzersizler, sıcak ve soğuk
banyolar, dikkatli bir şekilde düzenlenen beslenme planları, bazı ilaçlar, temiz hava,
güneş ve iyi bir istirahat bulunmaktadır. Tanrı Asklepios tapımı ile başlayan ve
rüyalarda hastalıkların tedavi edildiği tapınak tıbbı, hekimlerin tapınak içinde etkin
olmaları ile birlikte görevini zaman içinde Hippokratik tıbba terk etmiş ve kült ile laik tıp
bir anlamda bütünleşmiştir.
Artık tedaviler gece çalışan tanrının bir anda yarattığı mucizeler olmaktan çıkıp,
Asklepieionda uzun zaman konaklamayı gerektiren kapsamlı uygulamalar haline
gelmiştir. Konaklama süresinin uzaması ve uygulamaların tıbbileşmesi hastaları izole
etme gereğini gündeme getirmiş, Bergama örneğinde açıkça görüldüğü gibi tapınak
uykusu mekanı portikolardan odalara taşınmıştır.
Asklepieionların geçirdiği dönüşümde başvuran hastaların tedavi yöntemleri ile
ilgili talepleri kadar tapınaklara gelmelerine sebep olan hastalık türlerinin de önemi
olsa gerektir. Tapımın başlangıcında tedavisi imkânsız veya kronik hastalıklar için
tapınaklara başvuran hastaların yerini, son dönemlerde baş ağrısı, mide şikâyetleri,
halsizlik gibi laik tıp uygulamaları ile giderilebilecek hastalıklara yakalanmış olanlar
almıştır. Nitekim Asklepieiona başvuran hastaların kutsal yolun başlangıcında ayrıntılı
bir muayeneden geçirilmesi ve ölmeye yakın hastaların tapınağa kabul edilmemesi de
bu değerlendirmeyi destekleyici bir bilgidir. Hamile kadınları elemek için hekim olmaya
gerek olmadığı düşünülse bile, son aşamaya gelmiş ve ölme olasılığı yüksek hastaların
ayıklanması için bu muayene aşamasında bir hekime gerek olduğu açıktır.
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Yine spekülatif olmakla birlikte, kültte yer alan Hygieia laik tıp uygulamalarının bir
parçası olan sağlığı korumaya yönelik bakımı ve temizliği; kültün bir diğer elemanın
olan Telesphoros ise yine laik tıbbın gereği olan ve hastalık sonrası iyileşme döneminde
iyi bir bakım alarak istirahat etmeyi temsil etmektedir.
Bergama Asklepieionu’nda bulunan yazıtlar ve Aelius Aristides’in anıları M.Ö. V.
yüzyıldan, M.S. II. yüzyıla kadar hastaların tedavisi konusunda bu tapınak özelinde
gerçekleşen ciddi bir dönüşümün ipuçlarını vermektedir. Bu saptamayı daha sağlam
temellere oturtmak adına yeni kanıtlara ulaşmak üzere müzede ve ören yerinde
bulunan materyalin tıbbi bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi ve kaçırılarak
dünyanın çeşitli bölgelerine dağılan objelerin izinin sürülerek geri getirilmesi de
Bergama Asklepieionu’nun daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır.
Geçmişi çözümleme adına yürütülecek bu ve benzeri çalışmaların yanı sıra
Bergama Asklepieionu’nu yaşayan bir tıbbi cazibe merkezi haline getirerek dünya
kültürüne kazandırmak öncelikli hedef olmalıdır. Böyle bir merkez bünyesinde
yürütülecek olan psikoterapi çalışmaları hekim tanrının anısına da bir tür saygı duruşu
olacaktır.
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ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Tamer Akça 1966’da İstanbul’da doğmuş ve ilköğrenimini İstanbul Erenköy Zihni
Paşa İlkokulu’nda tamamlamıştır. Orta öğrenimini İstanbul Fenerbahçe Lisesi’nde yapan Dr.
Akça, tıp eğitimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi’nde almış ve 1989’da tabip
teğmen olarak mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini 1995–1999 arasında Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda yapmıştır. Dr. Akça
genel cerrahi alanında 2006’da üniversite doçenti olmuş, 2012’de Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi Genel Cerrahi A.D.’nda profesör kadrosuna atanmıştır. Tıp tarihi ve etik alanındaki
doktora eğitimine 2009’da Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde başlamıştır.
Dr. Akça’nın görev yaptığı kurumlar ve birimler; 1989-1995 döneminde İstanbul-Kartal
2nci Zırhlı Tugay Komutanlığı; 1995–1999 arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa
Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı; 1999–2001 arasında Siirt 3ncü Komando Tugayı
Seyyar Cerrahi Hastanesi; 2001-2007 arasında ve 2009’dan bugüne kadar Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Yardımcı Doçent ve Doçent olarak); 2004’de Norveç
Bergen Üniversitesi Haukeland Üniversite Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi
(misafir uzman olarak); 2007-2009 arasında İstanbul-Kadıköy Universal Hospital’dir. Dr. Akça
halen Meme ve Endokrin Cerrahisi Birimi’nde çalışmalarına devam etmektedir.
Üstlendiği idari görevler; İstanbul-Kartal 2nci Zırhlı Tugay Sıhhiye Bölük Komutanlığı,
Revir Baştabipliği ve Sağlık Şube Müdürlüğü (1990-1995); Siirt 3ncü Komando Tugayı Seyyar
Cerrahi Hastanesi Başhekimliği (1999-2000); Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve
Eğitim Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (2001–2002); Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdür Yardımcılığı (2002–2006) ve Cerrahi Teknikerliği Program
Koordinatörlüğü (2004 -2006); Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Disiplinler Arası Meme
Hastalıkları Çalışma Grubu Kurucu Üyeliği (2004); Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve
Etik Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı’dır (2009-2011).
Dr. Akça’nın yazdığı-yayına hazırladığı kitaplar, Adana Nobel Tıp Kitabevi’nce 2002’de
basılan “Washington Cerrahi El Kitabı”(Çeviri Editörü); Birinci baskısı Mersin Üniversitesi’nce
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2007’de, ikinci baskısı ise Adana Nobel Tıp Kitabevi’nce 2007’de yapılan “Meme Kanseri
Gerçeği: Sormaya Korktuğunuz Sorular ve Yanıtları” (Editör ve Bölüm Yazarı); Adana Nobel Tıp
Kitabevi’nce 2008’de basılan “Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene” (Editör ve Bölüm
Yazarı); İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 2009'da çıkan “99 Sayfada Meme Kanseri” (Prof. Dr.
Süha Aydın ile Ortak Yazar) Adana Nobel Tıp Kitabevi’nden 2011’de yayınlanan “Tüm Yönleriyle
Meme Kanseri”dir (Prof. Dr. Süha Aydın ile Ortak Editör). Kitaplarının yanı sıra her üçü de
internet üzerinden yayınlanan “Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve
Folklorik Tıp Dergisi”, “Breast Case” ve “CausaPedia” dergilerinin editörlüğünü yapmaktadır.
Dr. Akça Türk Cerrahi Derneği üyesidir.
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