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Tıbbın serüveni:
Mitoloji, Ritüeller ve Sanat
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“ARS LONGA, VİTA BREVİS,
OCCASİO PRAECEPS, EXPERİMENTUM
PERİCULOSUM, İUDİCİUM DİFFİCİLE” DER
HİPPOKRATES… “SANAT UZUN, HAYAT
KISA, FIRSAT KAÇICI, DENEYİM ALDATICI,
KARAR ZOR.”

YRD. DOÇ. DR.
SİNEM TUNA
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Hippokrates

Tıp bilimini ve hekimliği bir
"Sanat" olarak tanımlayan İyon
hekim, "Corpus Hippocraticum" adlı
eserinde, insanlık tarihi kadar eski
olan fal, büyü ve dinsel ritüelleri
tedavi yöntemi olarak reddetmiş,
tıbbın bilimsel ilkelerini aktarmıştır.
Geçen binlerce yıl Hippokrates’ı
doğruladı. Ne var ki insanoğlu
fal, büyü ve tedavi ritüellerinden
vazgeçemedi.
Primitif insanın, doğayı
tanımaya başlaması hastalıkların da
belirlenmesini ve tedavi yöntemlerinin

geliştirilmesini sağlamıştır. Doğanın
gücü karşısında yetersiz olduğunu
anlayan insan, hastalıkların nedenini
doğaüstü güçlerde aramıştır.
Doğayı gözlemlemeyi sürdürerek
tedavi yöntemlerini de geliştirmiştir.
Hastalıkları vücuda giren kötü
ruhlara, insan ruhunun bedeni terk
etmesine, öfkeli tanrılara, yasakların
çiğnenmesine ve bazen de büyücülere
bağladılar. Hastalıkların pençesinden
kurtulabilmek için de din, büyü
ve tıbbı bir araya getirdiler. Dini
topluma aktarmak ve uygulatmaktan
sorumlu olan papaz ve şamanların,
tedavi etme görevleri daha da önem
kazandı.
Beden ve ruhun birbirini
tamamladığına inanan şamanlar,
hastalıkları bedendeki bir eksiklik
ya da fazlalık olarak nitelendirdiler.
Vücudun eksik bölümünün geri
getirilmesini "endorcisme", vücuda
fazlalık yapan kötülüğün, vücuttan
uzaklaştırılmasını ise "exorcisme"
ile sağladılar. Hasta, şamana
götürülmeden önce rüyalar ve öte
dünya ile iletişim kurularak tedavi
edilmeye çalışılırdı. Bütün bu çabalar
sonuç vermezse şaman devreye girer
ve kendi özel yeteneklerini sergilerdi.
Vücudun hastalıktan kurtulması ise
şamanın önderlik ettiği topluluk
tarafından dans ve müzik eşliğindeki
kutlanırdı.
Su, insanlık tarihinde uygarlığın
işareti olmakla birlikte, ölüm ve
yaşamın da simgesiydi. Suyun
gücü, mitlerde kendilerine pek çok
görev atfedilen tanrı ve tanrıçalarla
anlatılmıştır. Üretken, verimli ve
bazen de yıkıcı… Bir su kültürü
olan Mezopotamya’da da doğaüstü
güçlerin, büyü ve ritüellerin,
tıpta önemli yeri vardı. Havada
dolaşan kötü ruhların ve cinlerin,
insan vücuduna girerek, hastalığı
yarattıklarına inanılmıştır. En etkili
tedavi yöntemi de büyüdür. Yazılı
kaynaklar bize Mezopotamya’da çok
geniş bir büyü havuzunun olduğu
göstermektedir. Babadan oğula geçen
bir meslek olan papazlık, büyünün
toplumdaki yerini de belirlemiştir.

Mezopotamya’da tıbba bilimsel
yaklaşım, ilk olarak Babil kralı
Hammurabi döneminde gerçekleşmiştir.
Hammurabi Kanunları olarak
adlandırılan hukuksal metinlerde
tıp mesleği ve hekimlikle ilgili
düzenlemelere de yer verilmiştir.
Mezopotamya’daki bu gelişmelerin,
Batı’da modern tıp biliminin
gelişimine sağladığı katkı da göz
ardı edilemez.
Yine bir su kültürü olan Mısır’da
tıp, çok tanrılı bir inanç sisteminin
sınırları içinde gelişme göstermiştir.
Mısırlı hekimler tapınaklarda
yetiştirilmiş, aynı zamanda din
adamı olan kişilerdi. Kötü ruhlar
ve şeytanlar, hastalıkların temel
nedeni olarak görülmekteydi ve
hastalıklardan kurtulmanın en etkili
yöntemi de büyülerdi. Zaman içinde
büyülerin yerini, tanrılara edilen
dualar almıştır. Panteon'daki bazı
tanrılara hastalıklardan koruma
görevi atfedilmiştir. Panteon'un
en önemli temsilcilerinden güneş
tanrısı "Ra", kızı "İsis" ve ay tanrısı
"Thoth" tedavi eden tanrılar arasında
sıralanmıştır. Sekhmet (Hathor) ise
salgın hastalıkları yaymaktan ve
yine bu hastalıkları tedavi etmekten
sorumluydu.
Mısır’da M.Ö. 3. bin yılda
saray erkanından vezir İmhotep,
tanrılaştırılarak kutsanmış ve sağlık
tanrısı olarak görevlendirilmiştir.
Adının anlamı “Barış İçinde
Gelen”dir. Aynı zamanda mimar
ve astronomdur. İmhotep bir mimar
olarak ilk piramitleri tasarlamış ve
inşa ettirmiştir.
Gözlerinden birinin güneşi,
diğerinin ayı simgelediği tanrı
Horus’un göz simgesi olan "R",
ilerleyen dönemlerde anlam
değiştirerek, günümüzde hekimlerin
kullandığı bir simge olan "Rp"ye
(prescription) dönüşmüştür. Babası
Osiris’in, amcası Seth tarafından
öldürülmesi üzerine intikam almak
isteyen Horus’un, sol gözü Seth
tarafından parçalanır. Tıp biliminin
kurucusu olarak kabul edilen tanrı
Thoth, Horus’un kör gözünün
parçalarını toplar, ancak bir parçayı
bulamaz. Bu eksik parçayı da kendi
sihir gücüyle tamamlar ve Horus’un
gözünü görür duruma getirir.
Horus’un gözü bir simgeye
dönüşerek ileri görüşlülüğü,
vücut dokunulmazlığını ve sonsuz
doğurganlığı temsil eden bir muska
gibi kullanılmaya başlanmıştır.

Korunması istenen nesnenin üzerine
"Horus’un Gözü" çizilmiştir. Batı
dünyasına Galen’le giren bu simge,
mistik sembollerle birlikte kullanılmıştır.
Tıbbın dışına da çıkan göz simgesi,
Portekizli denizciler tarafından
gemilerin pruvalarına kötülüklerden
korunmak amacıyla yerleştirilmiştir.
Mısır tıbbı denildiğinde kuşkusuz
"mumyalama" başlı başına ele
alınması gereken bir konudur.
Mumyalama ritüeli, tanrı Osiris’in
erkek kardeşi Seth tarafından
öldürülmesine dayanır. Halk arasında
en çok sevilen tanrılardan biri olan
Osiris, doğanın yeniden canlanmasını
ve tarımsal üretimi sembolize
etmektedir. Zaman içinde yer altında
yaşamayı seçmiş ve ölülerin tanrısı
olmuştur. Babası öldükten sonra
Mısır’ın kralı olan Osiris, kardeşi
İsis’le evlenerek, ülkeyi yönetmeye
başlar. Yeni kentler kurar, halka
tarımı ve şarap üretmeyi öğretir. İlk
tapınakların yapılmasına önderlik
eder. Mısır’da adil bir yönetim sistemi
kurar. Ancak erkek kardeşi Seth,
Osiris’in bu başarısı ve halkın ona
olan sevgisi karşısında büyük bir
kıskançlık duyar. Osiris için verdiği
bir ziyafette Seth, bir hile ile

Şaman Tören Dansı

Tanrı Horus'un gözü

Hammurabi

Ay Tanrısı "Thoth"

Beden ve ruhun birbirini
tamamladığına inanan
şamanlar, hastalıkları
bedendeki bir eksiklik
ya da fazlalık olarak
nitelendirdiler. Vücudun
eksik bölümünün geri
getirilmesini "endorcisme",
vücuda fazlalık yapan
kötülüğün, vücuttan
uzaklaştırılmasını ise
"exorcisme" ile sağladılar.
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Tanrı "Horus"

kardeşini kefene sararak Nil Nehri'ne
atar. Eşi Osiris’e olanları öğrenen İsis,
hemen onu aramaya koyulur. Osiris’i
bulunca Seth’den korumak için bir
bataklığa getirir. Ancak Seth, bu
defa parçalara ayırır. İsis, vücudun
parçalarını tekrar birleştirir ve Osiris’i
hayata döndürmek için büyüden
ve ritüellerden yararlanır. Osiris’in
vücuduna ait parçaların birleştirilmesi,
ilk mumyalama işlemi olarak kabul
edilmiştir.
Mısır’da binlerce yıl uygulanan bir
ritüel olan mumyalama, 70 gün süren
bir işlemi gerektiriyordu. Organların
vücuttan çıkarılmasından sonra
vücudun mikrop ve bakterilerden
arındırılması amaçlanmaktaydı.
Her bir organın ayrı bir ritüelle
ve cerrahi aletlerle vücuttan
çıkarıldığı bilinmektedir. Mısır
sanatında da önemli bir yere sahip
olan mumyalama ritüeline, çakal
başlı tanrı "Anubis"in önderlik
yaptığı görülmektedir. Rahipler
ve hekimler, mumyalama işlemi
sırasında kendilerini Anubis’le
özdeşleştirmişlerdir.
Anadolu coğrafyasına
gelindiğinde, tıpkı Mezopotamya’da
olduğu gibi Hititler’de de dinsel
inanışın yön verdiği, fal, büyü ve
ritüellerin hakim olduğu bir tıp
anlayışı hakimdir. Hititler talih, kuş,
et ve yılan balığı olmak üzere dört
ayrı fal yöntemi kullanmışlardır.
Bu sayede tanrılarla ilişkilerden
geleceğe, hastalıklara, doğum ve
ölümlere kadar geniş bir yelpazede
bilgi sahibi olabilmekteydiler. Hititler,
rüyalar aracılığıyla da tanrıların
kendilerine ulaştıklarına inanıyorlardı.
Bazen tanrılar rüyalarında görünüyor,
hastalıkların nedenlerini anlatıyorlardı.

Tanrı "Osiris"
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Mısır'da mumyalama ritüeli

Tanrılara yakın olabilmenin önemli bir
koşulu da temizlikti.
Modern tıp biliminin merkezi
olarak kabul edilen Yunanistan’da,
tıbba Hippokrates geleneğinde
yetişmiş hekimler yön vermekteydi.
Modern tıbbın temellerini atan
Hippokrates, hastanın tamamen
iyileşmesi için kullanılan "holistik tıp"
terimini de ifade etmektedir.
Antik dönem tıbbında şifahaneler
ayrı bir öneme sahiptir. Epidaurus,
Bergama, Atina ve Korent şifahaneleri
en bilinenler arasında yer almaktadır.
Olymposlu tanrı ve tanrıçaların
hükmettiği Yunan karasında, tıp,
mitlerden fazlasıyla etkilenmektedir.
Güneş tanrısı Apollon’un oğlu olan
Asklepios, Yunan dünyasında hekim
tanrı olarak büyük bir üne sahiptir.
Akslepios’a hekimliğin sırlarını
öğreten, kendisini büyüten at adam
Kheiron’dur. Kheiron, doğanın
bütün sırlarına hakimdir, güneşten,
sulardan ve bitkilerden nasıl
yararlanılacağını çok iyi bilmektedir.
Asklepios, Kheiron’un yanında usta
bir hekim olarak yetişir. Cerrahlığın
yanında ölüleri diriltme gücüne de
tanrıça Athena sayesinde sahip olur.
Asklepios’un gücünden korkmaya
başlayan Zeus, bir yıldırımla onu
ortadan kaldırır. Ancak babası
Apollon, Asklepios’u gökteki burçların
arasına yerleştirir. Asklepios’un
hünerleri kızı Hygieia ve Asklepiades
tarafından devam ettirilmiştir. Tanrının
tapınaklarına Asklepieion adı verilir.
Asklepieionlar, ilk çağ boyunca
hem şifahane hem de tapınak işlevi
görmüşlerdir.
Başlangıçta krallık, sonrasında
cumhuriyet ve imparatorluk
dönemlerini yaşayan Roma
uygarlığında, hekimlik köleler ve
sonradan özgürlüğünü kazananların
mesleğiydi. Mısırlı ve Yahudi
göçmenlerin hekimlik yaptığı
bilinmektedir. Roma’da "Medica"
adı verilen kadın hekimler de
görev yapmıştır. Roma’da hijyene
önem verilmiş, kanalizasyon sistemi
geliştirilmiş, bataklıklar ve pis su
alanları ıslah edilmeye çalışılmıştır.
Şehir içine ölülerin gömülmesi
yasaklanmış, hamam ve kaplıca
geleneği yaygınlaşmıştır.
Roma tıbbında kuşkusuz en
bilinen isim Galen’dir. Çalışmaları
yaklaşık 150 yıl boyunca güncelliğini
korumuştur. Bergama’da dünyaya
gelen Galen, İzmir ve İskenderiye’de
çok yoğun bir tıp eğitimi almıştır.

Hititlerde Tanrılara içki ve kurban sunumu

Gladyatör hekimliği yapan Galen,
Marcus Aurelius döneminde Roma’ya
gitmiş, ününün giderek yayılmasıyla
birlikte imparatorun hekimi olmuştur.
Galen, hastalıkların dört öz sıvının
dengesizliğinden kaynaklandığına
inanıyordu: Kan, balgam, sarı safra,
siyah safra. Galen’e göre fazla
sıvılar, vücudun belirli yerlerinde
toplanabilir ve bunun da mizaç
üzerinde etkisi olabilirdi.
Hekimliğinin ilk yıllarında
gladyatörlerin yaralarını dezenfekte
etmek için şarap kullanmıştı. Tanrı
Dionysos’un kutsal içkisi şaraptan öz
sıvıları düzenlemek için yararlanmış
ve reçetelerinden eksik etmediği bir
içecek haline gelmiştir. Galen’e göre
şarabın kalitesi ne kadar iyiyse,
tedavi de o kadar başarılı olacaktır.
Galen’den sonra tıp kitaplarının
yazımı ve anatomik çalışmalar hız
kazandı. Tıp biliminde aydınlanma
çağı başlamış oldu. Aydınlanma çağı,
insanoğlunun hem ﬁziksel hem ruhsal
hastalıklar karşısında yeni teşhis ve
tedavi yöntemlerinin geliştirildiği bir
dönemdi. Şüphesiz ki tıp biliminin
yeni çehresi, toplumlar üzerinde
bir illüzyon yarattı. Bu mucizevi
gelişmeler bile insanların, modern
tıpla birlikte gelenekselleşmiş, dine
ve dinsel ritüellere dayalı tedavi
yöntemlerini devam ettirmelerinin
önüne geçemedi. Sadece dinsel
ritüeller değil, falcılık, büyüler,
koruyucu muskalar tıbba ek ya
da alternatif olmayı sürdürdüler.
Geleneksel ve kalıplaşmış davranış
sistemlerinin çok tanrılı inançlardan,
monoteist toplumlara aktarıldığı nettir.
Anadolu coğrafyasında da başta
şaman gelenekler olmak üzere,
kültürel aktarımın gerçekleştiği
gözlemlenir. Kurşun dökmek

(kut dökmek), tahtaya vurmak,
türbelere, ağaçlara, çalılara bez
ve çaput bağlamak gibi istek,
korunma ya da tedavi yöntemleri
günümüzün bilinen ritüelleridir.
Bunların yanısıra oldukça yaygın olan
koruyucu dövmeler ve muskalar da
Anadolu’da kemikleşmiştir. Görünen o
ki gelenekler ve batıl inançlar, bilimle
birlikte yaşamaya devam edecekler.

Antik Döneme ait
şarap sürahisi
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Anadolu coğrafyasına
gelindiğinde, tıpkı
Mezopotamya’da olduğu
gibi Hititler’de de dinsel
inanışın yön verdiği, fal,
büyü ve ritüellerin hakim
olduğu bir tıp anlayışı
hakimdir. Hititler talih,
kuş, et ve yılan balığı
olmak üzere dört ayrı fal
yöntemi kullanmışlardır.
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