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Merhaba…
Arkeo Duvar’ı arkeoloji biliminin bize anlattıklarına dikkat çekmek kadar, arkeolojiyi de topluma 
ve güncel olana doğru yaklaştırma hedefiyle hazırlıyoruz. Böylece yaşadığımız çağın gerçekleri-
ne dair eski kültürlerin anlattıklarına kulak vermek ve ilk insandan modern insana uzanan geniş 
zaman dilimine günümüzün aynasından bakmak istiyoruz…
Çünkü insana yön veren, toplumları şekillendiren olaylar; savaşlar, doğal afetler ya da salgın 
hastalıklar sadece geçmişte olup bitmiş değil, bugünün de “gerçeklikleri” olarak karşımızda du-
ruyor. Bu yüzden 21. yüzyılda yaşayan bizler için, yaşamlarımızın merkezine oturan ve hiçbirin-
den muaf olamadığımız bu gündemleri takip eden bir yayın planı izlemeyi hedefliyoruz.
*
Dergide, başta Mezopotamya, Yunan ve Roma olmak üzere dünyanın çeşitli kadim mitolojileri, 
Selim Martin tarafından, her sayıda başka bir başlık altında ele alınacak. Çiler Çilingiroğlu’nun 
“İyi Arkeoloji” köşesi, arkeolojiyi, toplum, bilim ve kültürel miras ilişkisi içinde geniş bir yelpazede 
ele alarak, okuyucuyu iyi arkeoloji pratiği konusunda düşünmeye çağıracak. 
Ahmet Uhri “Agroarkeoloji” köşesinde, insanın en eski derdi olan “beslenmenin” arkeolojisini; 
binlerce yıllık yemek tarifleriyle, Anadolu, Mezopotamya ve dünyanın diğer yerlerinde yetişen 
bitkiler ile evcilleştirilen hayvan türleri üzerinden yazılı kaynaklar ışığında anlatacak.
“Yazıtların Dili” köşesinde Pınar Özlem Aytaçlar, Yunan-Roma dünyasına ait ve çoğu Anado-
lu’da bulunmuş olan yazıtları, hem ait oldukları çağın sosyo-kültürel yapısı bağlamında, hem de 
modern çağın güncel konularıyla ilişkili oldukları yönleriyle inceleyecek. Bu bölümde yazıtların 
anlatmak istediği hikayelerini dinleyecek, antik dönemin sosyal, toplumsal, dinsel yaşamına ve 
günlük hayatın detaylarına eski bir kalemin penceresinden bakacaksınız. 
Evin İlyasoğlu’nun ‘Zaman İçinde Müzik’ kitabından seçtiklerimizle, tarihiyle birlikte müziğin sesi-
ni duyacaksınız. Melishan Devrim, arkeolojik bir olay veya efsanenin sonraki yüzyıllarda sanatta 
nasıl devam ettiğini ve hangi amaçla toplumsal hafızada sürdürüldüğünü anlatacak.
Arkeoloji haberlerinde, güncel kazılar ile yeni keşiflerin yanı sıra kültür varlıklarının tahribatın-
dan, teknolojinin arkeolojik araştırmalarda kullanımına kadar önemli başlıklarda son gelişme-
ler yer alacak.
*
İlk sayımızda Savaş’ın ve Barış’ın arkeolojik ayak izlerine bakmıştık. İkinci sayımızda hali hazırda 
günümüzün can yakıcı bir diğer sorunu olan salgın hastalıkları ele aldık. Bunların ilk kez bizim 
başımıza gelmediğini, salgınların her dönem savaşlardan sonra insanlığın en büyük baş belası 
olduğunu, yine de birlikte hareket edebilirsek kurtuluşun uzak olmadığını hatırlayalım istedik.
Veba, kızıl, çiçek, kolera gibi salgın hastalıklar ölümcül sonuçlarının yanı sıra, sosyal yaşamdan 
ekonomiye kadar her alanda değişim ve dönüşümlere neden oldu. Resimden, heykele, müzik-
ten, sinemaya birçok sanat dalını etkiledi. Mimarlık ve kentleşme alanında adım atılmasında 
önemli roller üstlendi. Peki, yaşadığımız süreçte endişeyle izlediğimiz bu salgın hastalıkların 
tarihteki yeri ile ilgili ne biliyoruz? Bu hastalıklar nereden geldi? Eski insanlar hastalıklara çare 
bulmak için neler yaptılar? Hastalıklar karşısında davranışlarını nasıl şekillendirdiler? İkinci sa-
yımızda, tarihteki bu sorulara yanıt aradık.
Keyifli okumalar…
Nuray Pehlivan

Editörden
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Urla’nın İskele mevkiinde yer alan Liman Tepe Höyüğü’ndeki kazılar 1992 yı-
lından 2019 yılına kadar Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında devam etti. 
Özellikle Bronz çağları boyunca önemli bir liman kenti olan Liman Tepe, bu 
özelliği sayesinde Erken Tunç Çağı’nda Ege’nin en önemli liman kentlerinden 
biri haline geldi. Liman Tepe’de 2000 yılından bu yana sürdürülen sualtı kazı 
ve araştırmaları ise günümüzde sualtında kalmış olan liman tesislerinin araş-
tırılmasına yönelik olarak sürdürülüyor.

Fotoğraf: Hayat Erkanal (önde) ve kazı ekibi 1990’lı yıllarda, M.Ö. 2 bine 
tarihlenen bir kuyunun önünde.

KAZI/ANI

Erkanal ekibi - Liman Tepe
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“İnsanın çevresi ile evrimsel ilişkisi değiştikçe yeni hastalıkların, 
ortaya çıkacağını bilmemiz gerekiyor. Bu çerçevede Covid-19,  
bir ilk değil, son da olmayacaktır. Ancak Covid-19 pandemisi-
nin bize öğrettiği; serbest piyasa ekonomisi ve kapitalizmin, vi-
rüs karşısında diz çöküşüdür.”

Tarih öncesi toplumlarda 
pandemi izleri

Nuray Pehlivan

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal.
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Birlikte yaşadığımız canlılardan birisi de varlıklarını milyonlarca yıldan beri 
sürdüren virüsler. Bu virüsler bizden çok daha uzun süredir dünyada ya-

şıyor ve yaşamaya devam etme konusunda bizden çok daha kararlılar!

Peki, bugün karşı karşıya kaldığımız virüsler, yaşadığımız dünyada hep var mıy-
dı? Erken insanın göç hareketleri, salgın hastalıkların yayılmasında nasıl bir rol 
oynadı? Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, erken topluluklarda pandemi izlerini anlattı.

‘İnsan vücudunda mikrop her zaman vardır’
Okurlarımız için öncelikle enfeksiyon ve hastalığın ne olduğunu kısaca 
anlatır mısınız?

Bir canlının dış dünyadan aldığı, yani başka türün başka üyelerinden, başka 
insan ya da başka canlı gruplarından aldığı bakteri, mantar, virüs ve diğer 
hastalık yapıcıların vücuda girerek yayılması ve vücudun buna gösterdiği 
tepkiye enfeksiyon diyoruz. İnsan vücudunda mikrop her zaman vardır, 
hatta bunlardan bir kısmı hayati açıdan da önemlidir. Ama vücut zayıfladığı 
zaman kendisini gösterir. Yani ateşimiz yükseldiğinde muhtemelen vücu-
dun enfekte olduğunu, savunma sisteminin devreye girdiğini anlarız. Ge-
nellikle immün sistem mikrobu tanımadığında ya da mikroplara karşı zayıf 
olduğunda hastalık yaratır, hastalanırız. Tabii bu süreç hekimlerin bilgisi 
dahilinde daha iyi tanımlanır.

Hastalık biyolojik bir durum. Ancak hasta olmak insanın hastalığı duyum-
samasıyla ilgili. Diğer bir deyişle biz hastalık yapıcılarla yüz yüze yaşıyoruz 
ama her zaman bunu duyumsayamıyoruz. Mesela dişinizde küçük bir çü-
rük varsa, siz kendinizi hasta hissetmezsiniz. Onu ne zaman duyumsarsanız 
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-diyelim ki çay içerken dişiniz sızlamaya başladı- o zaman hasta olduğunuzu 
hissedersiniz. Yüzlerce çürük yapıcı bakteri diş dokularının çözülmesini sağ-
lıyor; ondan sonra siz bunu duyumsayarak diş çürüğünü bir hastalık olarak 
hissetmiş oluyorsunuz. 

Peki, pandemi ve epidemiyi nasıl ayırt edebiliriz?

Epidemi, enfeksiyonun belirli bir bölgedeki toplumları ilgilendiren, o böl-
geyle sınırlı, o topluma özgü hastalıktır. Mesela Akdeniz anemisi, Kuzey 
Afrika ya da Akdeniz ve çevresindeki Anadolu’nun da içerisinde bulundu-
ğu bölgede görülen endemik bir hastalık. Amerika’da bu hastalık yok. Ama 
pandemi, birbirleriyle ilişkili birçok toplumu, ülkeyi ya da bölgeyi ilgilendi-
ren yaygın bir hastalığı temsil ediyor. Pandeminin tanımında zaman ve me-
kan önemli iki kavramdır. Diğer bir deyişle birbirleriyle ilişkili birçok toplum-
da, ülkede ya da bölgede yaygınlaşan hastalıklara pandemi diyoruz. 

‘Sıra dışı ölümler anlamamıza katkı sağlıyor’
İnsanlar ve bütün canlılar hastalık yapıcılarla sürekli yüz yüze. Geçmiş 
insan topluluklarında pandemi izlerini nasıl görüyoruz?

Tarih öncesi toplumlarda hastalıkların kanıtlarını ve kalıntılarını biz iki yolla 
görebiliriz: Birinci yol, kemiğe yansımış olanlar. Ancak bir hastalığın kemiğe 
yansıyabilmesi için mutlaka o hastalığın kişiyle beraber uzun süre kalması, 
kronik olması ve kemiklerin ona tepki göstermesi gerekiyor. Bu nedenle biz 
antropologlar, kemikler üzerine yansımış kronik hastalıkları ya da yarı akut 
dediğimiz yani kişiyi hemen öldürmeyen ama kişiyle birlikte uzun süre ya-
şayan hastalıkları görebiliyoruz. Örneğin verem, cüzzam, frengi gibi kronik 
hastalıklar ancak uygun bir zaman geçtikten sonra kemiğe iz bırakır ve biz 
geçmişte bu hastalıkların o topluluklarda var olduğunu anlarız. Buna karşın 
günümüzdeki Covid-19 ya da geçmişteki çiçek, kızamık, kabakulak gibi bi-
reyi kısa sürede etkileyen, kişiyi hastalandıran ve hatta öldüren hastalıklar 
kemiğe yansımadığı için ilk bakışta onları teşhis edemeyiz; varlığı ya da yok-
luğu hakkında bilgi veremeyiz.

Kemiklerde bir ize rastlamasak da hastalığın kanıtlarını bulabileceğimiz ikin-
ci bir yol da arkeolojik verilerdir… Enfeksiyonlara dayalı kitlesel ölümler ol-
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duğu zaman, ölüler başa çıkılama-
yacak kadar fazla olursa toplumlar, 
bir şekilde onlardan kurtulmaya 
çalışır, toplu mezarlar oluştururlar. 
Bu birçok afet için geçerli gibidir. 
Şu an Türkiye’de Covid-19’dan ölen 
insan sayısı devletin ve toplumun 
başa çıkamayacağı bir düzeyde de-
ğil. Yani, hastaneler, mezarlık alan-
ları, cenaze araçları şu anda başa 
çıkmak için yeterli. Ama 17 Ağustos 
depremini düşünürseniz, insanlar 
kitlesel halde öldü. Ve bir süre sonra artık Kocaeli’de, ölüleri soğuk hava de-
polarında koruyamadılar. En sonunda büyük kepçelerle mezarlar açıldı ve 
o mezarlıklara insanlar, dini kurallara pek de uyulmaksızın, gelişigüzel bir 
şekilde gömüldü. 

İşte günümüzde olduğu gibi geçmişte de böyle... Toplumların baş edeme-
yeceği kadar ve özellikle enfeksiyonel hastalıklar nedeniyle ölüm gerçekle-
şirse insanlar aynı anda topluca gömülüyor. Dolayısıyla birden fazla, sıra 
dışı ve geleneklere uymayan ölümler genellikle bizim anlamamıza katkı 
sağlıyor. Geçmişteki pandemiler bu kitlesel ölümlerle açıklanabiliyor. Bazen 
yerleşimler terk ediliyor, hastalar yerleşimlerden ya da mezarlıklardan tec-
rit ediliyor. Örneğin eskiden Avrupa’da, Anadolu ve Ortadoğu’da cüzzam bir 
pandemiye dönüşmüştü. Halk cüzzamlıları iskan alanlarında istemediği için 
yerleşmelerden attı; hatta ölenleri mezarlıklarına kabul etmedikleri için Av-
rupa, Anadolu ve başka bölgelerde cüzzamhaneler, miskinler tekkesi kurul-
du, etrafına cüzzam mezarlıkları açıldı. Bu mezarlıklar da önemli bir arkeo-
lojik veri. 

Ayrılan mezarlıklar, sıra dışı gömüler ve iskeletler üzerindeki makroskobik, 
yani gözle ya da çeşitli görüntüleme yöntemleri ile görülemeyen enfeksi-
yon izleri günümüzde antik DNA çalışmaları ile analiz edilebiliyor. Bunu da 
üçüncü bir yol olarak düşünebiliriz. Bazı virüslerde RNA analizi, bakterilerde 
DNA analizleri, eğer korundu ise kesinlikle hastalık hakkında bilgi saklayabi-
liyor. 

Kovulukaya Bizans yerleşmesinde 
cüzzam örnekleri.
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‘İnsanlar yaşam biçimini değiştirdiğinde  
hastalıklar artıyor’
Erken insanın göç hareketleri salgın hastalıkların yayılmasında nasıl bir 
rol oynadı?

Bu soruya şöyle yanıt verebiliriz: Bir insan topluluğu ya da canlı grubu ya-
şam alanlarını genişlettikçe, başka toplumlarla ekolojik ortamlarda karşılaş-
tıkça daha önce hiç bilmediği bakteri, virüs ve zoonotik canlılarla yüz yüze 
geliyor. Örneğin, bugüne kadar hiç Afrika’ya gitmediyseniz oraya özgü en-
demik hastalıklara yakalanmayabilirsiniz. Ancak Afrika’ya tatile giderseniz 
birçok enfeksiyon için aşı olmanız istenecektir. İnsanlık, yaşam alanını ge-
nişlettikçe başka canlılarla, insan toplumlarıyla, başka dünyalarla yüz yüze 
geldiğinde, onları etkilemeyen çeşitli enfeksiyon yapıcılar diğerleri için teh-
dit oluşturmaya başlıyor. Bu tehdit de hastalığın yayılmasına neden oluyor. 
Dolayısıyla insanların yaşam biçimini değiştirdiği, yaşam alanını genişlettiği 
ya da başka yerlere göç ettiği zaman hastalıkların arttığını unutmamamız 
gerekiyor. 

‘Avcı-toplayıcı göçer topluluklarda enfeksiyon 
çok nadir’
Anlattıklarınızdan hareketle enfeksiyonların yayılmasında göçer ve yer-
leşik topluluklar arasında bir karşılaştırma yaparsak neler söylersiniz?

İnsanlık, aşamalı olarak yerleşik yaşama geçti. Olasılıkla bazı topluluklar, çe-
şitli nedenlerle yıl boyu süregelen hareketlilikten, belirli bir alanda yıl boyu 
yaşamaya başladı. Ve bu dönüşüm insan topluluklarında enfeksiyon hasta-
lıklara daha fazla rastlanılmasına neden oldu. 

Yıl boyu göç eden avcı-toplayıcı toplulukların hareketli oldukları için başka 
gruplarla sık sık karşılaştıkları, temas ettikleri tahmin ediliyordu. Ama ge-
netik çalışmalar hareketli avcı-toplayıcı toplulukların aslında bildiğimizden 
daha izole olduklarını ortaya koydu. İskeletler üzerinde yapılan analizler, 
avcı-toplayıcı göçer topluluklarda enfeksiyonların çok nadir olduğunu gös-
teriyor. Çünkü sürekli hareket halindeler, atıklarını arkada bırakıyorlar. Di-
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ğer insan topluluklarıyla nadir kar-
şılaşıyor; hayvanlarla beslenme dışı 
karşılaşmaları da oldukça sınırlı. Bu 
açıdan yerleşiklere göre, doğanın 
içerisinde, ancak birbirlerinden ve 
enfeksiyon konakçılarından izole ya-
şıyorlar.

Ama ne zaman ki insan yerleşik ha-
yata geçiyor, o zaman nüfus artıyor. 
İnsanların birbirleriyle teması daha 
sık olmaya başlıyor. Evsel atıklar or-
taya çıkıyor. Sürekli belirli bir bölge-
de kalan evsel atıklar, bakteriler için 
yaşam alanı oluşturuyor. İnsan ken-
di dışkısıyla yüz yüze kalıyor. Sadece 
evsel atık değil, kendisi de atık olu-
yor. Ve bu ölü bedenlerin önemli bir 
kısmını yaşam alanına, kendi mekanının içerisine gömüyor. 

Tabii bu insanların hem kendi atıkları hem de biriktirdikleri besinler başka 
canlıları da çekiyor. Köpek, fare, domuz insan yaşamına giriyor. Ancak, yine 
de erken insan topluluklarında henüz pandemi diyebileceğimiz bir hastalık 
yok. Yani en erken hastalıkların şu an adını koyamadığımız ama DNA çalış-
malarıyla muhtemelen önemli ipuçları elde edebileceğimiz enfeksiyonlar 
olduğu ve bunların da önemli bir kısmının yerleşik yaşama geçiş ile ilişkili 
olduğunu söyleyebiliriz.

‘Verem, kemiklerde iz bırakan bir hastalık’
Peki, geçmişte bilinen en erken pandemi hangi hastalık? Bunu nasıl anla-
yabiliriz?

Bilinen belki de en erken pandemi, önce epidemik olarak başlayan ama 
daha sonra bütün dünyaya yayılan veremdir. Veremin insanda ilk kez Neo-
litik Dönem’de, keçi ve koyunun evcilleştirilmesi ile başladığı düşünülüyor. 
Ancak, yapılan incelemeler ve modellemeler, Erken Tunç Çağı’yla başlayan 

İznik iskeletlerinde verem.
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kentleşmenin, veremin yayılma-
sında hayvan evcilleştirmesinden 
daha önemli bir etkiye sahip oldu-
ğunu gösteriyor. Tabii evcilleştirme 
de insandan hayvana ya da hay-
vandan insana verem mikrobunun 
gelişmesinde ve yayılmasında çok 
önemli bir etkiye sahip gibidir. 

Benim yaptığım analizlere göre ve-
rem, kemiklerde iz bırakan ya da 
her yerleşmede var olan bir has-
talık. Gerçek anlamda pandemi-
ye Orta Çağ’da dönüşse de insan 
topluluklarını bütünüyle etkilemesi 
Sanayi Devrimi’yle olmuştur. Sana-
yi Devrimi’nde özellikle ağır çalış-
ma koşulları, kötü beslenme, uzun 
çalışma süresi, kömürün sanayide kullanılmasıyla hava kirliliğinin artması, 
hastalığın yayılması için önemli nedenler oluşturuyordu. Ve milyonlarca 
insan Sanayi Devrimi’nde, verem nedeniyle öldü. Dolayısıyla veremin ilk 
sıçrayışını kentleşmeyle beraber M.Ö. 4000’lerde, ikinci sıçrayışını Roma 
Dönemi’nin hemen arkasından Orta Çağ’da, üçüncü sıçrayışının da Sanayi 
Devrimi’nde olduğunu söyleyebiliriz. 

İnsanlığın tarihi kadar eski olduğu düşünülen bir hastalık da cüzzam. Büyük 
İskender, Hindistan’a yaptığı seferden sonra Roma İmparatorluğu’nun bu-
lunduğu bölgeye ilk kez cüzzamı taşıdı. Cüzzamın Uzak Doğu ve Güneydoğu 
Asya’da varlığına ilişkin önemli kanıtlar var. Hastalık bu bölgelerde epide-
mik halde. İlk gelen hastalık batıda pek yayılmıyor. Fakat ne zaman ki İpek 
Yolu önemli bir ticaret yolu olmaya başlıyor, cüzzam hem Anadolu hem de 
Avrupa’ya hızla yayılıyor. 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar milyonlarca insanın 
ölmesine neden oluyor. Hastalığın iskelette bıraktığı izler, yaraları çok kor-
kutucu gösteriyor. Parmaklar düşüyor, burun eriyor, damak deliniyor, asla-
na benzeyen bir yüz, pençeye benzeyen eller ortaya çıkıyor. 

İznik iskeletlerinde frengi çıbanı.
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Bu hastalığa sahip olan bireylerin el-
biselerinin üzerine cüzzamlı anlamına 
gelen “Lepra” kelimesinin baş harfi olan 
“L” yazılarak toplum tarafından damga-
lanıyor. Kilisede son yemek ve bir duay-
la eline bir sopa, bir çıngırak ve bir tas 
verip uğurlanarak, kent dışına itiliyor. 
Dolayısıyla toplumdan dışlanmanın acı-
sı, hastalıktan daha ağır. Bu anlamda 
da çok sosyal anlamı olan, erken pan-
demilerden birisi. Anadolu, özellikle İs-
tanbul, cüzzamın yayılmasında, pande-
mide önemli bir merkez rolü üstleniyor.

‘Kara ölüm belki de en önemli pandemi’
Veba da insanın yakın tarihinde derin izler bırakan bir hastalık. Yazılı 
metinler veba salgınının tarihini ne kadar eskiye götürüyor?

Yazılı metinlere göre en eski veba salgınının Hititlerde olduğunu biliyoruz. 
Daha önceki Sümer yazıtlarında da belirli hastalıklardan insanların öldüğü 
ve yok olduğu biliniyor. Bu enfeksiyonun, Anadolu’da insan topluluklarını 
kitleler halinde yok ettiği ve hatta Hitit metinlerinde, savaşlardan daha çok 
insanı salgında kaybettikleri için acı çektiklerini, Hitit krallarının da bu ne-
denle öldüğünü anlatıyorlar. Hitit iskeletleri hakkındaki sınırlı bilgimizle, bu 
hastalığın veba olabileceğini, ancak henüz kanıtlanamadığını söyleyebiliriz. 

Hititlerdeki veba salgınından sonra Anadolu’yu kasıp kavuran Justinian 
Veba salgını ise en erken kanıtlardır. 541-543’te ilk kez görülen Justinian 
Vebası, 8. yy’a kadar Anadolu’da aralıklarla devam ediyor. Ama Kara Ölüm, 
yani Kara Veba salgını, Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika’yı saran, belki de 
en önemli pandemidir. Ve bunun Batı Avrasya’ya yayılmasının 1346-1353 
arasında olduğunu biliyoruz. Bu salgın da neredeyse 18. yüzyıla kadar Ana-
dolu’da belirli bölgelerde adım adım devam edip süregeliyor.

Verem, cüzzam, frengi, veba salgınları... Bunlar,  Anadolu’nun içinde bu-
lunduğu coğrafya ve dünyanın diğer bölgeleri için ne ilk ne de son. Dün-
ya şu anda yeni tip korona virüsüyle karşı karşıya. Sizce geçmişin izleri-
nin bugüne söyleyeceği neler var?

Doğumsal frengi kesici dişi.
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Tek tanrılı dinler, Adem’i/insanı ta-
nımlarken tanrının siluetinden ya-
ratılmış bir varlık;  eşref-i mahlukat 
(bütün yaratıkların en şereflisi) şek-
linde addeder. Dolayısıyla her şey 
insanın ne kadar güçlü, ne kadar 
mükemmel yaratılmış ve ne kadar 
önemli bir varlık olduğu üzerinden 
kurgulanır. Egosantrik düşünce 
tarzı ve bunun oluşturduğu homo-
santrik bir dünya görüşü ile her şey 
onun için yaratılmıştır. Tabi böyle 
bir algılama biçimi bu tür hasta-
lıklarla karşı karşıya geldiğimizde 
dengemizi bozuyor, biraz şaşırtıyor 
bizleri. Ancak ben derslerimde de 
öğrencilerime hep şunu söylerim: “İnsan olarak kendinizi bu kadar mükem-
mel yaratılmış, güçlü hissetmeyin. Bir mikrop, sizi alıp götürür”.

Bugüne kadar enfeksiyonel hastalıklar, tarih kitaplarının kirli sayfalarında, 
arkeolojinin tabakaları arasında kaybolup gitmiş bir masal gibi düşünülür-
ken, malumun ilanı gerçekleşti, birden bu hastalıkla yüz yüze kaldık. Peki, 
bu hastalıkla baş edebilecek miyiz? Büyük olasılıkla baş edeceğiz. Belki te-
davi yolu bulunacak, en azından insanların bir kısmı adapte olacak. Ancak 
bir kısmının hayatlarına da mal olacak… 

Yani kıssadan hisse şu: İnsanın çevresi ile evrimsel ilişkisi değiştikçe yeni 
hastalıkların, ortaya çıkacağını bilmemiz gerekiyor. Bu çerçevede Covid-19, 
bir ilk değil, son da olmayacaktır. Ancak Covid-19 pandemisinin bize öğret-
tiği; serbest piyasa ekonomisi ve kapitalizmin, virüs karşısında diz çöküşü-
dür. Sosyoekonomik eşitsizliklerin hastalığa yakalanma riskindeki öneminin 
yansıtıcısı, en alttakilerin kaldıkları çaresizliklerin dışavurumudur, maske-
nin düşüşüdür. Sıcak para ile dönen düzenin üretim ve paylaşım açısından 
yeniden düzenlenmesi gerekliliğidir. Bu tür durumlarda bedenimizin nasıl 
tepki göstereceğinden çok, nasıl bir strateji geliştireceğimiz daha önemli 
gibi görünüyor...

Doğumsal frengi kesici dişi.
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Birçoğumuzda bir virüsün koca bir gezegeni etkisi altına alarak 
evlerine kapaması distopik bir bilimkurgu filminin içine hapsol-
duğumuz hissini doğurdu. Milyarlarca insanın evlerinde kalması 
gezegen açısından çeşitli etkiler yarattı. Bir yandan sera gazları-
nın atmosferdeki yoğunluğu uzun zamandır hiç olmadığı kadar 
azalınca soluduğumuz hava daha temiz bir hale geldi. Diğer 
yandan, sosyal hayatın durma noktasına varması hem iktisadi 
hem de psikolojik olarak bizi bir yıkımın eşiğine getirdi. Dünya; 
aşı tedariki, aşı milliyetçiliği, aşı stokçuluğu ve aşı adaleti gibi ko-
nuları tartışadursun, gelin biz insanlığın tarihini insan olmayan 
aktörlerin nasıl çoktandır yazıyor olduğuna bir göz atalım. 

Tarihin 
insan olmayan failleri

Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi  

İYİ ARKEOLOJİ
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Genellikle insanı, tarihin biricik faili, yapıp edeni ve eyleyeni olarak düşü-
nürüz. Bütün tarih kitapları merkezinde insanın olduğu olaylar ve sü-

reçlere ilişkin malûmatlarla doludur. Hatta daha geleneksel tarih araştırma-
ları, bütün faillik gücünü kendinde toplamış tek bir insan etrafında tarihsel 
olayları ve süreçleri aktarmayı seçerler. Peki, acaba yola çıkış noktamızı de-
ğiştirsek ve insanı merkezden alıp biraz kenara çeksek, nasıl bir tarih tasarı-
mıyla karşı karşıya kalırız? 

Virüsler 300 milyon yıldır burada
Son yıllarda popülerleşen bir felsefi akım olan “Nesne Yönelimli Ontolo-
ji” tam olarak bunu savunuyor. Batı düşüncesinde insanın kendini evrenin 
merkezinde ve hiyerarşik olarak diğer canlıların üzerinde konumlandırma 
eğilimi, mesela Philippe Descola gibi, çağdaş dünyanın parlak antropologları 
tarafından ısrarla eleştiriliyor. İçinde bulunduğumuz ekolojik kriz ve ani iklim 
değişikliği, tam da kendini tüm canlıların üzerinde gören kibirli insanın ge-
zegenin başına açtığı telafisi olmayan korkunç felaketler… Bundan sonra ne 
adım atacağımız çok önemli. Ya kendimizi evrenin, doğanın ve tarihin mer-
kezinde görmekten vazgeçerek ona göre eyleme geçeceğiz ya da kibrimiz 
gezegen üzerindeki yaşamın büyük bir kısmının sonunu getirecek. Ve insan-
lık korkunç bir savaş, yoksulluk, göç ve buhran içinde kendini tüketecek. 

İşte bu felsefi hareketin benimsediği düşüncelerden biri de, insanlık tarihi 
denilen şeyin bazen insan-olmayan failler tarafından şekillendirilmiş olduğu. 
Yani tarihin aktörlerinin illa krallar, rahipler, tüccarlar veya büyük devlet in-
sanları olmadığı yönünde. Bu insan olmayan faillerin başında virüs, mikrop, 
bakteri, parazit veya mantar gibi patojenler geliyor. Unutmayalım ki, virüsler 
en az 300 milyon yıldır buradalar. Dinozorlar zamanında vardılar, dinozorla-
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rın soyu tükendikten sonra da onlar hayatına devam etti. Altı milyon yıl önce 
bizim ilk atamız evrimleştiğinde virüsler oradaydı. Virüsler tüm bu zaman 
boyunca, insan da dahil olmak üzere, birçok canlının DNA’sının içine sızarak 
kendi genomlarını kopyaladı. Öyle ki, eski virüslerin kalıntıları halen DNA’mı-
zın yüzde 8’ini oluşturur.

Virüslerle ilişkimiz uzak geçmişe dayanıyor belli ki. Hepatit B, Heliko bakter-
pilori veya Parvovirüs B19 gibi patojenler Buzul Çağı avcı-toplayıcılarını ko-
nak olarak kullanıyordu. Mesela Hepatit B, 15 bin yıldır başımıza bela. Ancak 
salgın hastalıklarla kitlesel karşılaşmalarımız Neolitik Dönem ve sonrasında 
arttı. Bu salgınları tetikleyen kültürel gelişmelerin başında hayvanların evcil-
leştirilmesi, yerleşik yaşamın getirdiği hijyen sorunları ve nüfus artışı gelir. 
Yerleşik yaşam ve ona eşlik eden hayvancılık virüs, parazit, mikrop ve man-
tarların kolayca insan taşıyıcılar bulması için elverişli koşullar yarattı.

Bir bakterinin şekillendirdiği nüfus
Günümüzde Antik DNA çalışmalarıyla patojenlerin genomlarını dizilemek ve 
bu dizileri modern patojenlerin genomlarıyla karşılaştırarak tür tayini yap-
mak mümkün. Bu sayede, tüberküloz, cüzzam, veba, frengi veya kolera gibi 
hastalıkların tarih öncesi toplumları da etkilemiş olduğunu öğreniyoruz. Da-
hası Yersinia pestis (veba) gibi tüm genomu dizilenen antik patojenler bize 
bu organizmaların Neolitik zamandan bu yana geçirdiği genetik mutasyonla-
rı, mesela tam olarak ne zaman daha ölümcül olmaya başladığını gösteriyor. 

Virüslerin insanın tarihinde önemli aktörler olmaları sadece sağlığımızı veya 
popülasyon genetiğini etkilemelerine bağlı değil. Hastalıklara bağışıklık ka-
zanmış toplumlarla, henüz bunlarla tanışmamış toplumlar karşılaştığında 
tarihi köklü dönüşümlere sahne olabiliyor. Nasıl ki Avrupalıların taşıdığı kıza-
mık, difteri, sıtma, tifo, çiçek veya kolera gibi hastalıklar, Amerika yerli halk-
larının soyunu tükenme noktasına getirdiyse, buna benzer karşılaşmalar 
tarih öncesi dönemde de halkların kökünü kurutmuştu. Mesela vebanın ilk 
olarak Orta Asya ve Karadeniz’in kuzeyindeki prehistorik toplumlarda ortaya 
çıktığı ve bu toplumların Avrupalı gruplarla etkileşimi sonucunda henüz ve-
bayla hiç karşılaşmamış Neolitik çiftçilerin sonunun gelmiş olduğu tartışılan 
konulardan. Günümüzde modern Avrupalı toplumlar Neolitik genlerini ta-
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mamen kaybetmiş durumdalar. Yani bir bakteri, sadece Avrupa Tunç Çağı’nı 
şekillendirmede merkezi bir rol oynamakla yetinmemiş, aynı zamanda mo-
dern Avrupa popülasyonlarının da temelini atmıştır. 

Bir parazit otoriter 
rejim inşa edebilir mi?
Gelelim tarihin faili olma konusunda 
daha da şaşırtıcı bir örneğe. Toxop-
lasma Gondii olarak adlandırılan bir 
parazitin insan beynine yerleştikten 
sonra kişinin davranışlarını etkileye-
bileceği öne sürülüyor. İnsanlar ara-
sında yaygın olan bu parazit, ulaş-
maya çalıştığı nihai konağa varmak 
için misafir olduğu aracı konağın 
davranışlarını değiştirmeye çalışır. 
Toxoplasma Gondii’nin varmak iste-

diği nihai konak bir kedidir. Bu parazit, davranışını etkilediği aracı konağın 
beyninde yüksek oranda dopamin salgılanmasına yol açar. Mesela farelerde 
fazla dopamin, hayvanı risk alan heyecanlı ve meraklı bir duygu durumuna 
sokarak kedilere yakalanma olasılığını artırır. İnsanlarda yüksek dopamin 
salgılanması nevrotik kişilik bozuklarının gelişmesinde rol oynayabilir. Kevin 
Lafferty, Türkiye de dahil olmak üzere, birçok ülkeden bu paraziti taşıyan 
insan denekler üzerinde bir çalışma yürüttü. 2006 yılında yayınlanan bu ça-
lışma, nevrotik hastalıklarla parazit arasında yüksek bir korelasyon buldu. 
Ayrıca bu parazite sahip kişilerde belirsizlikten kaçınma veya eril davranış 
şekilleri (saldırganlık, rekabet, egoizm gibi) davranışlar gözlendi. Eğer bu pa-
razit nüfus içinde yaygınlaşırsa, insan davranışları üzerinden tüm kültüre 
etki edecek bir güce bile sahip olabilir. Sözgelimi, belirsizlikten kaçma eğili-
mi gösteren toplumlarda otoriter rejimler daha kolay ortaya çıkabilir. Tüyler 
ürpertici değil mi?

Sonuç olarak, bizden çok önce ve bizimle birlikte var olan virüsler, olasılıkla, 
bizden sonra da bu gezegende hüküm sürecekler. Nihai amacı kendine bir 
konak hücre bularak DNA’sını kopyalamak olan bu ‘şeyler’, insan sağlığını ve 

Toxoplasma Gondii
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genomunu etkilemekten geri durmayacak. Dahası evrimsel tarihleri içinde 
mutasyon geçirerek daha dayanıklı, bulaşıcı veya ölümcül olmaya devam 
edecekler. M.S. 2021’de insanlığın virüslere karşı ne kadar etkili olabildiği 
ortada! Kendini tarihin merkezinde ve her şeyin üstünde gören kibirli insa-
na doğanın verdiği ayıltıcı bir cevap değilse nedir bu? Belki de virüsler artık 
doğa karşısında ayağımızı denk almamız için bir fırsat sunuyor. Gandalf’ın 
Frodo’ya Gollum’un hikâyedeki rolüyle ilgili söylediklerini anımsayalım: “En 
bilgemiz bile tüm sonları göremeyebilir. Kalbim bu iş tamamlanmadan Gol-
lum’un iyi veya kötü hâlâ bir rolü olacağını söylüyor”.

İnsanlık tarihi denen tiyatroda virüslerin, iyi veya kötü, daha üstlenecek han-
gi rolleri var dersiniz? 

Gollum
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“Erra; bu eseri kim severek ezbere okur, ezbere okunmasından 
hoşlanır, çoğaltır ya da bir kopyasını evinde bulundurursa, kapı-
sına asarsa; mutlu ve başarılı olmasını, kötü koşullarda ölmeme-
sini emreder.” 

Tanrıların gazabı: 

Nergal

Öğr. Gör. Selim Martin
Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

İllüstrasyon: İrem Karadağ

SÖYLENCE
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Mezopotamya toprakları tarih boyunca sayısız kültüre ev sahipliği yap-
mış ve başta “uygarlık/yazı” olmak üzere, yelkenden sabana, teker-

lekten çömlekçi çarkına birçok keşfin beşiği olmuştur. Başlangıçtan itiba-
ren her zaman bir devinim, bir karmaşa; sürekli gelenler, gelip de kalanlar, 
hiç durmadan gidenler, giderken iz bırakanlar; sonra tekrar, sonra bir kez 
daha, bir kez daha ve bir kez daha… 

Aslında ‘tek bir öykü’
Özellikle, M.Ö. 4. binyılın sonlarında yazının ortaya çıkmasından sonra ge-
çen binyıllar boyunca Mezopotamya ile bir kere bile temas etmiş her kişi, 
bu topraklara en azından “bir öykü” bırakmıştır. Günümüze kadar, farklı 
dillerde, farklı dinlerde; kimi zaman yazarak, kimi zaman sözle; kâh bağıra 
çağıra söylenen bir türküde, kâh kısık sesle mırıldanılan uysal bir ninnide 
bu söylenceler anlatılmaya devam eder. Tüm bunların 20. yüzyıl ortalarında 
çivi yazısının çözülmesiyle, aslında “tek bir öykü” olduğu anlaşıldı. Evet; mit 
bir tanedir, öykü bir tane, ama her söyleyenin ağzında; iklimine, coğrafya-
sına ve hayal gücüne göre basitçe değişen, gelişen ve buna rağmen sürekli 
ama sürekli tekrar edilen “tek” bir tane. 

“Nereye koşuyorsun böyle Gılgameš

Eline geçmeyecek aradığın yaşam.

Tanrılar insanoğlunu yarattığında

Yalnız ölüm oldu ona verdikleri

Kendi ellerinde tuttular yaşamı…”

Gılgameš Destanı X. Tablet  
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Şimdi gidelim bakalım o meşhur iki nehrin arasındaki topraklara, Mezopo-
tamya’ya. Gidelim ve sözü bırakalım tanrılara ki bu sefer onlar anlatsın ilti-
habı, nefes darlığını ve insanları ateşler içerisinde yakıp kavuran o amansız 
salgını, kendi bildiklerince.

Göklerin sahibi Enlil (En.lil –Hava Bey) koştu peşinden “duru su yolunda yı-
kanıp duran genç kadının”. Her şey böyle başladı… Evet. Sümerliler der ki; 
birçok şey bir erkeğin, bir kadının peşinden koşması ile başladı. ‘Ninlil’ de-
diler zamanla kadının adına, ‘Nin.lil’ yani Hava Hanım. Burada bahsedilen 
‘Hava’ sözcüğü bizim atmosferimize benzer biraz, yani yer ile gök arasında 
bir yerlerdedir. Hava Bey’in muradına ermesi çok uzun sürmedi, Hava Ha-
nım birçok çocuk verdi ona. Ki bizim bugünkü ızdırabımız, bu çocuklar ara-
sında ikinci sırayı işgal eden ve ileride Aşağı Dünya’nın baş tanrısı olacak 
Nergal üzerinedir. 

En büyük aşklar kavgayla başlar!
Aşağı Dünya’nın en yüksek otoritesinin kim olduğu konusunda M.Ö. 3. bin-
yıldan itibaren en azından iki büyük gelenek varlığını sürdürmekteydi. Gele-
neklerden bir tanesi; Meslam adındaki tapınakta kendisine ibadet edilen ve 
Kutha kentinin hamisi olarak bilinen bir tanrıyı yetkili sayıyordu. Bu tanrıya 
Sümerliler bazen Lugal Meslam; “Meslam’ın Kralı”, “Meslam’dan çıkan kişi” 
anlamında “Meslam.ta.e.a” bazen de “Nergal” diyordu. Tarihine bakılırsa 
oldukça karmaşık olan bu isim “Büyük Kent’in Başı” (Büyük Kent/Büyük Yer, 
Ölüler Diyarına verilen diğer isimlerdir) gibi bir anlama geliyordu. Bazen de 
bu tanrıya, anlamından tam emin olmasak da muhtemelen Sami kökenli 
olabilecek bir isim olan “Erra” ya da “Irra” deniliyordu. 

Aslında Nergal, başlangıçta savaşçı özellikleri nedeniyle Mezopotamya mi-
tolojisinin Yukarı’da yer alan tanrılarından bir tanesiydi. Hem Sümer hem 
de Akkad mitleri; “Aşağı”yı tümüyle tek bir kadının, bir tanrıçanın, Ereşki-
gal’in hükümranlığına bırakıyordu. Nergal nasıl oldu da Ölüler Diyarı’nın 
başına geldi? Nedenlerinden tam emin olamasak da anaerkil düzenden 
ataerkil düzene geçişin bir yansıması olarak Ölüler Diyarı’nı da bir eril ka-
raktere emanet etmek ihtiyacı ortaya çıkmış olabilir. Her ne sebeple olursa 
olsun, böylesine çarpıcı bir değişikliği yapabilmek kolay değildi, bunun için 
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de mutlaka bir öyküye ihtiyaç duyulmaktaydı. İş bu sebepten söylence aldı 
sazı eline ve başladı Nergal ile Ereşkigal’in evliliğini anlatmaya; ne demişler 
en büyük aşklar kavgayla başlar!

Öykümüz, tanrılar arasındaki gerçek bir aile ziyafeti ile başlar; insanlar ve 
tabi ki de tanrılar her ayın son günü, aralarındaki kan bağını, dayanışmayı 
kutlamak için, ölü akrabalarına da pay ayırdıkları bir yemek yerlerdi. Kispu 
adıyla anılan bu yemekte herkes aynı besini tüketirdi, böylece bu besinin 
kendilerine sağladığı ve sürdürmelerine olanak verdiği yaşamı hep birlikte 
düşünür, kutlarlardı. Bu yemek, elbette ki, tanrılar topluluğunun en yüksek 
mertebelerinin bulunduğu Yukarı’da düzenlenirdi. İnsan toplumunda Ölü-
ler Diyarı’nda tutulanlar nasıl yukarı çıkıp da şahsen bu şölene katılamıyor-
sa, canlılar da yeraltına inip ölülere kavuşamazlardı; aynı şekilde Ereşkigal 
de ziyafette kendi hakkını almak, payına düşen besini tüketmek için kendi 
adına bir vekil göndermek zorunda kalmıştı. 

Bir gün, tam bir şölene başlayacaklarken

Tanrılar kız kardeşleri Ereşkigal’e bir haberci gönderdiler:

“Bizler senin yanına, aşağılara gelemeyiz,

Sen de bizim yanımıza çıkamazsın Yukarı’ya.

Senin yerine şölene katılması için hemen birini gönder bize”

Bunun üzerine o da hemen, uşağı Namtar’ı gönderdi…

Ereşkigal’i temsil ettiği için Namtar, adab-ı muaşeret kuralları gereği, ona 
gösterilen muamelenin aynısını hak ediyordu. Güçlü Ereşkigal’in elçisine ge-
reken hürmeti gösterip selamlamak için, tanrılar onun karşısında ayağa kal-
kardı. Ancak bilinmeyen bir nedenle, muhtemelen şımarıkça bir nazlanıştan 
ötürü Nergal ayağa kalkmaz ve böylece Ölüler Diyarı’nın kraliçesine saygıda 
kusur etmiş olur. Namtar da olan biteni hemen gidip bildirir Ereşkigal’e. Öf-
kelenen Ereşkigal, bu saygısızlığın hesabını sormak için Namtar’ı tekrar Yu-
karı’ya göndererek “o edepsizi yakalayıp kendisine getirmesini ister.” 
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 “Hani nerede o tanrı kalkmadı ayağa

Benim temsilcimin karşısında?

Gönderin onu bana ki canını alayım”…

Nergal hem korkudan, hem de kurnaz tanrı Ea’nın da önerisiyle, tanrıların 
arasında tanınmamak, görüntüsünü değiştirmek amacıyla saçlarını kazıtır. 

Hepsi bir araya gelip tartıştılar:

“Dikkatle ara ve tespit ettiğinde

Senin karşında ayağa kalkmayan tanrıyı

Yakala onu, hanımına götürmek için!”

Namtar hepsini gözden geçirmeye koyuldu.

Sonuncusunun kafası tıraşlıydı:

“Karşımda ayağa kalkmayan tanrıyı bulamadım! Dedi”

Ve Ereşkigal’e rapor vermek üzere gitti. 

Baskın basanındır!
Tanrılar arasındaki bu ziyafet her ay tekrarlanır ve Namtar her seferinde 
hem hanımı adına düşen payı almak hem de o edepsizi yakalamak için tek-
rar tekrar çıkar yeryüzüne. Saçları uzayıp da yavaş yavaş eski haline dönen 
Nergal, uzun süre saklanamayacağının farkındadır. Çaresizlikle tekrar baş-
vurur akıl hocası kurnaz tanrı Ea’ya ve birlikte bir plan yaparlar. 
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Nergal ağlıyordu Ea’nın önünde

“Beni görürse canlı bırakmaz!

Korkma, diye cevap verdi Ea,

Yanına çokça muhafız vereceğim; 

...Tahripkâr, İnzibat, Casus, Takipçi 

Nefes Darlığı, Sara, Baş Dönmesi, Havale,

Uyurgezerlik, Ateş ve İltihap,

Sana eşlik edecekler Ölüler Diyarı’nda.

Nergal, Ea’nın yanına verdiği destek kuvvetleriyle kendisi inecektir Ölüler 
Diyarı’na; baskın basanındır!

Ereşkigal’in kapısına vardığında

Şöyle seslendi: “Kapıcı aç kapını!

Kapı mandalını kaldır ki gireyim:

Ereşkigal’e, hanımına gönderildim!”

Nergal, Ölüler Diyarı’na gelir gelmez kaba bir fatih gibi davranmaya başlar. 
İlk başta kurnazca hileye başvurup kendini takdim ettirir. Önünden geçer-
ken Namtar tanır onu, Ereşkigal ise Nergal’i avucunun içinde tuttuğu için 
mutludur ve hemen içeri alınmasını emreder; bu işi de Namtar yalandan 
hürmet ederek yerine getirir.
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Kapıcı gidip Namtar’a, kimin geldiğini bildirdi:

“Kapının önünde bir tanrı var!

Namtar kapıya gidip de onu gördüğünde

Mutlu oldu “Bekle orada!” diye emir verdi

Sonra gidip hanımına şöyle dedi:

Hanımefendi önceki aylar bulamadığım, 

Benim karşımda ayağa kalkmayan tanrı bu.  

Al içeri onu diye cevap verdi Ereşkigal

Gelir gelmez, öldüreceğim!

Ve Namtar dışarı çıkıp Nergal’e şöyle dedi:

Buyurun Beyefendi!

Ne var ki savaşçı Nergal, planlanmış şekilde Ölüler Diyarı’nın on dört kapı-
sının her birine muhafızlarından birini yerleştirir; böylece kimse kaçamaya-
caktır ama daha da önemlisi kimse kraliçenin yardımına koşamayacaktır.  

İllüstrasyon: Batuhan Kındıl
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İçeri girer girmez Nergal kapıların her birine, 

Haydut suratlı adamlarından birini yerleştirir.

…dördüncüsüne Tahripkâr’ı;

Beşincisine, İnzibat’ı, altıncısına Casus’u, 

Yedincisine Takipçi’yi, sekizincisine Nefes Darlığı’nı

Dokuzuncusuna Sara, onuncusuna Baş Dönmesi’ni, 

On birincisine Havale’yi, on ikincisine Uyurgezerlik’i;

On üçüncüsüne Ateş’i, on dördüncüsüne İltihap’ı

Orta avluya geldiğinde çalışanlarına kapıları açık tutmalarını emretti

“Şimdi dedi, ben sizin peşinizdeyim!”

Saraya girer girmez Ereşkigal’i yakaladı.

Saçlarından yakalayıp tahtından yere çekti, kafasını kesecekti.

“Öldürme beni” dedi Ereşkigal, “sana bir şey söyleyeceğim!”

Bu sözler üzerine Nergal vazgeçti!

O da gözyaşları ve hıçkırıklar arasında şöyle dedi:

“Kocam ol ben de karın olayım! 
Ölüler Diyarı’nın krallığını veririm 

sana,

‘Bilmenin tabletini’ veririm sana! 
Sen Bey ol, ben Hanım olurum!”

Bu sözleri karşısında, Nergal kolla-
rına aldı onu, gözyaşlarını sildi:

“Aylardır beni getirmeye çalıştığın 
hal, işte şimdi gerçekleşmiş oldu!”

İllüstrasyon: Batuhan Kındıl
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Savaşın yanına salgın ve ateş
Gerçek bir askeri sefer niteliğindeki bu harekatta, geleneksel anlamda Ner-
gal’e atfedilen korkutucu bir savaşçı kimliği kendini göstermektedir. Ner-
gal’in şahsen Ölüler Diyarı’na inmesi, Ereşkigal’e egemen olması, bu sayede 
de Büyük Yer’i yöneten tanrı haline dönüşmesi onun savaşçı yapısını gös-
termesi bakımından ne kadar önemliyse, Ea’nın, Nergal’in güçlü olması için 
yanına korkutucu on dört zebaniyi muhafız olarak vermesi de en az onun 
kadar önemlidir. Egemenlik alanını tahkim ettikten sonra da Nergal’in ko-
layca bulaşıp salgına yol açabilen hastalıkları akla getiren bu muhafızları 
yanından ayırmadığı bilinmektedir. Yeni Ölüler Diyarı Tanrısı bu hastalıklar 
sayesinde krallığının nüfusunu artırabilecektir. 

Artık eskinin savaşçı tanrısı arka planda kalacak ve bu isimlerin uyandırdığı 
ölümcül ve hastalıklı hava bundan sonrası için Nergal’e yönelik tapınmaya 
yeni şeklini verecektir. Artık Nergal değişmiştir. Hem Nergal ile Ereşkigal’in 
öyküsünde hem de Mezopotamya Mitolojisi’nin son büyük destanı olarak 
kabul edilen ve M.Ö. 1100’lerden hemen sonraya tarihlenen Erra’nın şiirin-
de, Nergal’in “eski” kimliğinin yanında “yeni” rolünü bir arada görürüz. Geç-
mişin büyük savaşçısı günümüz tabiriyle “güncellenmiş”; savaş kabiliyet-
lerinin yanına salgını ve ateşi de eklemiş, bütün bu meziyetlerini, insanları 
hakimi olduğu Ölüler Diyarı’na indirmek için çekinmeden kullanmaya baş-
lamıştır. Bu haliyle de tanrıların dünyasında net bir ihtiyaca cevap verir hale 
gelmiştir; insanlar her zaman gerekli değildir!

Tanrılar dünyası insanlar kadar kalabalık değil
“İnsanların gürültüsü, çok kalabalık olmalarından ötürü yol açtıkları uğultu, 
yaptıkları patırtı tanrıları rahatsız etmekte, uyumalarını engellemektedir. Ayrıca 
insanların sayısının aşırı çoğalması tanrıların dertlerinin ve uykusuzluklarının 
kaynağı olmakla kalmayacak, aynı zamanda tanrılar açısından bir tehdit de 
oluşturacaktır. Çünkü tanrılar dünyası, insanlar kadar kalabalık değildir”. (J. 
Bottero-S.N.Kramer/Mezopotamya Mitolojisi.)
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Nergal’in zarar verme gücü, zarar verme inancı; manasız ve rastgele hasar 
veren davranışları, hastalıklara sebebiyet veren ve hayatın her bölümünü 
tesiri altına alan kötü ruhlar inancıydı. Bir elinde iki başlı aslan asası ve di-
ğer elinde tasmasını tuttuğu -çoğu zaman Ölüler Diyarı’nın kapılarını koru-
yan- ürkütücü üç başlı köpeğiyle o kadar belirgindi ki, bu söylence zamanın 
duvarlarını aşmış, kendisinden sonra gelen tüm kültürlerdeki, tüm inançlar-
daki cehennem ikonografisinde belirleyici olmuştur. 

Söylencemize son verirken Nergal’den nasıl korunacağımızı da bilmek ister-
siniz diye düşünüyorum. Nergal’in öykülerini yazıya döken ilk üstatlardan 
biri olan “Kabri-ilani-Marduk” isimli Mezopotamyalı yazara bırakalım sözü. 
Kendisi bu öykünün aslına sadık bir kopyasını çıkartmış ve bizzat başkahra-
man Nergal/Erra’ya ezbere okunmasını sağlamıştır. Bu eser Erra’nın ve sa-
rayındaki bütün tanrıların o kadar hoşuna gitmiştir ki kendileri bu esere bir 
güç, bir büyü atfetmişti: 

“Erra; bu eseri kim severek ezbere okur, ezbere okunmasından hoşlanır, çoğaltır 
ya da bir kopyasını evinde bulundurursa, kapısına asarsa; mutlu ve başarılı ol-
masını, kötü koşullarda ölmemesini emreder.” 
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II. Murşili döneminin Hitit İmparatorluğu’nun en parlak dö-
nemlerinden olduğunu düşünecek olursak salgının devleti, en 
azından çevre devletlere göre fazla zayıflatmadığını söyleyebi-
liriz. Belki de Hitit Kralı bu olumsuz durumu bir fırsat gibi de-
ğerlendirebilmiştir. Muhtemelen o dönemde de “hiçbir şey es-
kisi gibi olmayacak” diyenlerin sayısı, bugün de olduğu gibi, az 
değildi.

Hitit 
İmparatorluğu’nda salgın 
fırsata çevrildi mi?

Doç. Dr. Metin Alparslan
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Hititoloji Anabilim Dalı



Arkeo Duvar / 32

Hitit Devleti’nin kuruluşunu son zamanlarda yaygın olarak kabul edildiği 
gibi MÖ 1650 yıllarına, yıkılışını ise MÖ 1200 yıllarına koyacak olursak; 

devletin varlığını yaklaşık 450 sene boyunca devam ettirdiğini görüyoruz. Bu 
süre zarfında devlet zaman zaman zorluklar yaşamış, çıkmazlara girmiş, hat-
ta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Tabii bu tehditler türlü türlüy-
dü ve birçoğundan haberdar olmadığımızı da var saymamız gerekir. 

Arkeolojik bulgular bu konuda sadece dolaylı ve yoruma açık bilgiler sağla-
yabildiğinden, haberdar olmamız ancak günümüze kalan yazılı kaynaklar ile 
mümkün olabilir. Bilindiği gibi Hititler kil tabletler üzerine, bugün ‘çiviyazısı’ 
olarak tabir edilen bir yazı sistemiyle ve bilinen en eski Hint-Avrupa dili olan 
Hititçe ile yazıyorlardı. Bugüne kadar Hititlere ait en büyük çiviyazılı arşiv ise 
Hitit başkenti Hattuşa’da (Boğazkale-Çorum) ele geçmiştir. 

Başkent dışındaki çiviyazılı başlıca arşivler ise Şapinuwa (Ortaköy-Çorum), 
Tapigga (Maşat-Tokat), Şarişşa (Kuşaklı-Sivas) ve Şamuha (Kayalıpınar-Sivas) 
yerleşmelerinde ortaya çıkarılmıştır. Ancak tüm bu arşivlerin ortak bir özel-
likleri var: Hepsi bir devlet arşivine ait. Farklı şekilde söyleyecek olursak, bu 

MÖ 13. yüzyılda Hitit İmparatorluğu’na  bağlı toprakları gösteren harita.
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arşivlerde sadece devletin tutmuş olduğu kayıtlar bulunuyor. Özel şahısların 
kayıtları ise yok denecek kadar az. Bu nedenle Hitit devlet işleri üzerine bilgi-
ye sahipken, Hitit halkı hakkında bilgilerimiz son derece sınırlı.

Hitit belgelerinde salgınlar ve bulaşıcı hastalıklar
Hititçede “salgın” ve “ölüm vakası” kavramları, “hinkan-/henkan-” kelimesi ile 
ifade edilir. Bununla beraber bu Hititçe sözcük çoğu zaman “veba” olarak 
çevrilir. Öyle ki Hitit kralı II. Murşili’ye ait dört dua da “veba duası” olarak ad-
landırılır. Oysa “hinkan-/henkan-” olarak ifade edilen hastalığın özelliklerine ait 
hiçbir bilgimiz yoktur.

Hitit Devleti’nin zaman zaman bulaşıcı hastalıklar ile karşı karşıya kaldığını 
yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. 

Tabii doğal olarak bütün salgınlardan haberdar olduğumuzu iddia etmek 
mümkün değil. Büyük bir ihtimalle sadece en etkili salgınlardan ya da Hitit 
Kralı’nı doğrudan etkileyen salgınlardan bahsedebiliriz.

Hititler tüm hastalıklara olduğu gibi salgın hastalıklara da bilimsel olarak de-
ğil, dinsel olarak yaklaşırlardı. Onlar için bütün hastalıklar, “tanrıların cezası” 
olarak görülürdü. Tedavinin en önemli öğesi ise tanrıları yatıştırmak ve kendi 
tarafına çekmekti. Bu yüzden zaman zaman hastalığın nedenini öğrenmek 
için fala başvurulduğunu ve böylece sebep ‘öğrenildikten’ sonra, bazı majik 
(büyüsel) ritüeller yapıldığını biliyoruz. 

Orijinale uygun olarak Hitit başkenti Hattuša’da ayağa kaldırılan Hitit suru. Düşmana karşı 
son derece etkili olan bu anıtsal sur salgınlara karşı çaresizdi.
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Hititler, hastalıklardan korun-
mak için önlemler de almaya 
çalışırdı. Temizlik bunların ba-
şında gelirdi. Elbette burada da 
dini anlamda bir temizlik ağırlık 
kazanıyor. Farklı şekilde söyle-
yecek olursak, Hitit insanı temiz-
liği bizim anlayacağımız şekilde 
bir “hijyen”den ziyade “dinsel 
yönden” sağlamak için uygulu-
yordu. Ancak ne olursa olsun, 
Hititler, hastalığın bulaşmaması için temiz olmak gerektiğini ve bulaşmışsa 
da yayılmaması için önlem alması gerektiğini çok iyi anlamıştı. Öyle ki bunun 
yansımasını Hitit kanunlarında da görmek mümkündür: 

“Eğer birinin hayvanları tanrı tarafından hastalıkla cezalandırılırsa ve (sahibi) on-
ları dini açıdan temizlerse ve uzağa sürerse (ritüelde kullanılan malzemeyi ise) or-
talığa bırakırsa ve bunu başkasına da söylemezse ve başkası da bunu bilmeden 
hayvanlarını (oraya) sürerse ve hayvanları ölürse, o tazminat öder.”

Bu örnekte de görüldüğü gibi Hititler, hastalıklı hayvanları, bulaş olmama-
sı için, sağlıklı hayvanlardan ayırmayı biliyorlardı. Bu nedenle onları tedavi-
den sonra farklı bir yere (uzağa) götürüyorlar. Bununla beraber, tedavi için 
kullanılan malzemelerin bulaştırıcı olabileceğinin ve ortalıkta bırakılmasının 
tehlikeli olabileceğinin farkındadırlar. Yine başka bir kanun maddesinde de, 
kamuya açık olan bir su yatağının kirletilmesinin cezaya tabi olduğu anlatıl-
maktadır. 

Hitit başkenti Hattuša’nın en eski ve en anıtsal tapınağı olan Büyük Tapınak. Muhtemelen Hitit 
baş tanrıları olan Fırtına Tanrısı ile Güneş Tanrısı’na aitti.

Hititler geleceği öğrenmek için değişik fallara 
bakarlardı. Bu ciğer falı metni o dönemde 
başvurulan fallardan sadece biridir.
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Hitit Devleti’nin önemli bir par-
çası, ülkenin sahip olduğu or-
dusu idi. Çiviyazılı kaynaklardan 
öğrendiğimiz kadarıyla Hitit Kralı 
ya da komutanları hemen he-
men her ilkbaharda sefere çıkı-
yor ve ayaklanan bölgelere ya 
da henüz fethedilmemiş ülkele-
re karşı savaşıyorlardı. Bu sefer-
lerin hava şartlarının elverdiği 
sürece devam ettiği ve ancak 
kışın gelmesiyle son bulduğu 
anlaşılıyor. Binlerce kişinin bera-
berce yolculuk etmesi ve askeri 
kampların –olası kötü yaşam şartları göz önünde bulundurulduğunda- salgın 
hastalıklara karşı çok savunmasız olduğu aşikârdır. Tarih bu nedenle askeri 
kamplarda ortaya çıkan salgınlarla doludur. Hititlerden yaklaşık bin yıl sonra 
yaşamış ünlü tarihçi Herodot bile Pers ordusunda ortaya çıkan bir salgından 
bahseder. Yukarıda da değindiğimiz gibi Hititler hastalıkları genellikle doğa-
üstü varlıkların bir cezası olarak kabul ederlerdi ve kurtulmak için sıkça “ma-
jik ritüel” olarak adlandırdığımız merasimlere başvururlardı. Hititçe metinler 
arasında salgınlara karşı yapılan majik ritüelleri genel olarak üçe ayırmak 
mümkündür:

Hitit çiviyazılı tablet. Hititler nemli kil üzerinde 
sivri bir alet (stylus) bastırılarak yazıyı 
uygularlardı. Sonuç olarak ortaya çıkan şekiller 
çiviye benzedikleri için bu yazı “çiviyazısı” olarak 
adlandırılır. 

Hitit Fırtına 
Tanrısı heykelciği. 
Amasya 
yakınlarındaki 
Doğantepe’de 
bulunmuştur.



Arkeo Duvar / 36

1. Salgına karşı yapılan majik ritüel

2. Dışarıdan taşınan salgına karşı yapılan majik ritüel

3. Ordugahtaki salgına karşı yapılan majik ritüel. 

Sonuncusuna en güzel örnek ašella-ritüeli olarak adlandırılanıdır. Şöyle 
başlar:

“Hapallalı Ašhila şöyle (der): Orduda kötü bir yıl olursa şöyle bir kurban 

(ritüeli) yaparım.”

Ritüelin ilk kısmına göre tüm komutanlar birer koç hazırlarlar ve onu bir 
miktar ekmek ve bira ile beraber tanrılara sunarlar. Salgına hangi tanrı ne-
den olduysa o tanrının, bu kurbanlar ile tatmin olması istenir. Ayrıca bir 
kadını kralın çadırının önüne oturturlar. Ritüelin devamında koçları, bira ile 
ekmekleri ve kadını uzağa sürerler. Metin şöyle devam eder:

“…ve onları açık araziye sürerler. Giderler ve onları düşman ülkesi sınırı içine 
salarlar; bizim olan yere gelmezler. Ve bu sırada aynı şekilde söylerler: ‘Bak! Bu 
ordunun insanları, koyunları, atları, katırları ve eşekleri içinde kötü olan ne var-
sa, şimdi bak, onları ordugâhtan bu koçlar ve bu kadın götürdü. Onları kim bu-
lursa, bu kötü salgını da o ülke alsın!’”

Ritüelden de anlaşıldığı üzere, amaç sadece kendi ordugâhını hastalıktan 
kurtarmak değil, aynı zamanda düşman ordugâhını ya da ülkeyi hasta et-
mektir. 

Böylece Hititlerin hastalıklardan ve salgınlardan kendilerini hijyen kuralla-
rıyla korudukları, hastalık bulaştığında ise majik ritüellerle bu hastalıktan 
kurtulmaya çalıştıklarını gördük. Ancak elbette hastalıktan kurtulmak için 
bir yolları daha vardı: Dua.

Kralları öldüren salgından sonra... 
Hititler kendi ülkelerini Hatti Ülkesi olarak adlandırıyorlardı. Yaklaşık ola-
rak M.Ö. 1350-1320 arasında Hitit tahtında oturan I. Şuppiluliuma, devle-
tin sınırlarını ilk defa bir imparatorluk olacak şekilde genişletmiş, Suriye ve 
Mezopotamya’ya önemli seferler düzenlemiş ve Mısır’a karşı önemli askeri 
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başarılar elde etmiştir. Ancak hükümdarlık döneminin sonlarına doğru Hatti 
Ülkesi’nde büyük bir salgın ortaya çıkmıştır. Aslında bu salgın sadece Hatti Ül-
kesi ile sınırlı değildir. Kesin olarak ilk nerede ortaya çıktığı bilinmese de, söz 
konusu salgının Anadolu, Mısır, Suriye ve Mezopotamya’da görüldüğü farklı 
ülkelerin yazılı belge arşivlerinden anlaşılmaktadır.

I. Şuppiluliuma büyük bir ihtimalle Hatti Ülkesi’ni de etkisi altına alan bu 
büyük salgın sonucunda hastalanır ve ölür. Onun yerine geçen oğlu II. Ar-
nuwanda’nın ise çok kısa bir süre sonra aynı şekilde hastalandığını ve öldü-
ğünü, yerine geçen II. Murşili’nin siyasi yıllıklarından öğrenmekteyiz. Eğer 
metinleri doğru yorumluyorsak, Hitit İmparatorluğu’nun başında bulunan iki 
kralın art arda kısa bir süre içinde salgın hastalıktan öldüğünü görüyoruz ki 
bu da bize salgının ne denli önemli sonuçlar doğurabileceğini en net biçimde 
gösterir. 

Hitit tanrılarını yatıştırmak için tanrıların bayramlarını kutlamak ve onlara kurbanlar sunulması 
gerekiyordu. Alacahöyük’te bulunan bu kabartmalar (ortostat) muhtemelen böyle bir bayramı 
tasvir etmektedir. En sağda üzerinde boğa heykeli bulunan sunak, önünde Hitit kralı ve kralın 
arkasında ülkenin ileri gelenleri.

Hitit tahtına geçen II. Murşili henüz çok genç ve tecrübesizdir. Yıllıklarında 
anlattığına göre genç kralın bu tecrübesizliğinden faydalanmak isteyen ra-
kip ülkeler Hatti Ülkesi’ne savaş açar. Kuşkusuz salgın nedeniyle Hatti ordu-
sunun da zayıfladığını var saymamız gerekir. Çevre ülkeler de, Hitit ordusu 
içindeki bu tedirginlikten faydalanmak arzusundaydı. Görünürde herşey 
Hatti Ülkesi’ne karşıydı, ancak II. Murşili tecrübesiz görünmekle beraber 
son derece akılcı, güçlü ve kararlı bir kral olacaktı. İlk yaptığı işlerden biri 
tanrıları kendi tarafına çekmeye çalışmaktı. Yıllıklarında Hitit Kralı, bu amaç-
la ihmal edilen bayramları tekrar kutladığından bahsetmektedir. Böylece 
muhtemelen saray erkânı içindeki birliği de tekrar sağlamayı umuyordu. 
Ancak bununla beraber Hitit Kralı’nın dualarını da eksik etmediğini görüyo-
ruz. Bugüne kadar Hitit metinleri arasında yaklaşık 19 farklı dua metni tes-
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pit edildi. Bunlardan ancak 13’ünü kesin olarak bir krala atfetmek mümkün. 
Altısının II. Murşili’ye ait olması elbette bir tesadüf değil ve kralın da kişiliği-
ni gösteriyor. II. Murşili’nin bu altı duasından dördü, literatürde “Murşili’nin 
Veba Duaları” olarak adlandırılır. Bu metinler oldukça ilginç bazı pasajlar 
içerir. Bunlardan bazılarını burada sayalım:

Murşili’nin ikinci Veba Duası:

“…O zaman, efendim Hatti’nin Fırtına Tanrısı, babamı davasında haklı gördü ve 
o Mısır Ülkesi’nin yaya ve arabalı savaşçılarını yendi. Onları öldürdü. Yakala-
dıkları esirleri Hatti Ülkesi’ne geri getirdikleri zaman, tutsakların arasında ölüm 
salgın oldu ve onlar ölmeye başladılar. Fakat esirleri Hatti Ülkesi’nin içine getir-
dikleri zaman ölüm salgınını bu esirler Hat[(ti)] Ülkesi’nin içine getirdiler. Hatti 
Ülkesi’nin içinde o günden beri ölüm hüküm sürüyor. …”

Buradan da anlaşıldığı gibi Hitit kralı, hastalığın babasının zamanında Hat-
tuşa’ya getirilen askeri esirler ile ülkeye girdiğini düşünmektedir. 

II. Murşili’nin veba dualarından anladığımız kadarı ile Hitit Kralı çabalarına 
rağmen, hastalığı yok etmeyi uzun bir süre boyunca başaramamıştır. Bu yüz-
den dualarda “tanrısal ceza”nın nedeni ve çözümü farklı farklı verilmiştir:

Birinci veba duasında Murşili, hastalığın nedeni olarak babası I. Şuppiluliu-
ma’nın işlemiş olduğu bir günahı görür. Şuppiluliuma, daha evvel etmiş ol-
duğu sadakat yeminini bozarak, kardeşi Tuthaliya’yı tahttan indirerek (öldü-
rerek) kral olmuştur. Murşili, bu günahı fal yoluyla, vebanın nedeni olarak 
tespit etmiş ve bunun bedelini kurbanlarla ödeyeceğini ifade etmiştir. 

İkinci veba duasında Hitit Kralı, hastalığın nedenini araştırdığını ve bu araş-
tırma sırasında iki eski tablet bulduğunu ifade eder. İlk tabletten Murşili, 
Mala Nehri’nin kurbanlarını ihmal ettiği sonucuna varmıştır. İkinci tablet ise 
babası I. Şuppiluliuma’nın Mısır seferi ve bu bağlamda bozulmuş yeminlerle 
ilgilidir. II. Murşili, bu sorunları çözeceğini ve telafi edeceğini ifade eder.

Üçüncü ve dördüncü veba duaları oldukça kırıktır. Bu nedenle hastalığın 
nedeni ve çözümü iyi anlaşılmamaktadır.

Veba dualarında yer alan bazı bölümler ise Hitit Kralı’nın tanrıların bir ceza-
sı olarak kabul ettiği bu salgın karşısındaki çaresizliğini gözler önüne serer:

“… Hatti Ülkesi şimdiye kadar çok acı çekti. Şimdi salgın daha da kötüleşti. Hatti 
Ülkesi salgın yüzünden çok acıya maruz kaldı ve nüfusu çok azaldı. Ben Murşili 
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sizin hizmetkârınız, kalbimdeki heyecanı yenemiyorum, vücudumdaki korkuyu 
yenemiyorum… Siz tanrılar, efendilerim, bana karşı yeniden lütufkâr olunuz! 
Huzurunuza çıkmak istiyorum. Beni dinleyin. Ben hiçbir kötülük yapmadım. 
Günah işleyenler ve kötülük yapanlardan artık kimse yoktur. Onlar çoktan öldü-
ler…Size bedel ve kefaret ödeyeceğim, siz tanrılar, efendilerim bana karşı tekrar 
lütufkar olunuz!... Az sayıda (kalmış) kurban ekmeği ve kurban içkisi hazırlayan-
lar da eğer mahvolurlarsa, size artık kurban ekmeği ve kurban içkisini hiç kimse 
sunamaz… Bu kurban ekmeği ve kurban içkisi hazırlayanlar zarar görmesinler, 
onlar ölmesinler…Kalbimdeki heyecanı kovunuz ve vücudumdaki korkuyu alı-
nız…”

1, 2 ve 3. veba duaları sayesinde, salgının en az 20 sene devam ettiğini öğ-
renmekteyiz. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda iki Hitit kralının da 
aynı hastalıktan ölmesinin tesadüf olmadığını düşünmemiz gerekir. Hasta-
lığın, I. Şuppiluliuma döneminin hangi evresinde başladığını bilmiyor olsak 
da, II. Murşili’nin en az 5 yıllık bir süre boyunca bu salgın şartlarında kral 
olduğunu varsaymak mümkündür.

II. Murşili’nin 20-25 sene boyunca Hitit tahtında oturduğunu düşünecek 
olursak salgının bu kralın dönemi içinde bittiğini var saymamız gerekir. II. 
Murşili döneminin Hitit İmparatorluğu’nun en parlak dönemlerinden oldu-
ğunu düşünecek olursak salgının devleti, en azından çevre devletlere göre 
fazla zayıflatmadığını söyleyebiliriz. Belki de Hitit Kralı bu olumsuz durumu 
bir fırsat gibi değerlendirebilmiştir. Muhtemelen o dönemde de “hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak” diyenlerin sayısı, bugün de olduğu gibi, az değildi. 
Ama sonuç olarak Hitit Devleti tam anlamıy-
la bir İmparatorluğa dönüştü ve yüzyılı aş-
kın bir süre varlığını devam ettirdi.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgınının 
20 yıl sürmeyeceğini umuyor ve bir an önce 
her şeyin eskisi gibi olmasını arzu ediyorum. 
Bununla beraber tüm gelişmelere umutla 
bakmak gerektiğinin altını çizerek, yine veba 
dualarından bir alıntı ile yazıya son vermek 
isterim:

“Ülke(miz) rahat etsin, gelişsin ve eski durumu-
na dönsün.”

Hitit kralı II. Muršili’den sonra 
tahta çıkan oğlu II. Muwatalli’ye ait 
mühür baskısı. Muwatalli (küçük 
figür) burada tanrının himayesinde 
betimleniyor.
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Bu sayının dosya konusu salgın olunca çok farklı bir salgından 
söz edeceğim çavdar aracılığıyla. Ancak öncesinde kısaca insa-
nın çavdarla olan ilişkisinin tarihine bakmakta yarar var. Buğda-
yın insanla olan aşkının günümüzden yaklaşık olarak 14 bin yıl 
önce başladığını neredeyse artık herkes öğrendi. ‘Secale cerale’ 
yani çavdar içinse bu tarih arkeobotanik verilere göre buğda-
yın tanınmasından yaklaşık olarak 4 bin yıl sonra yani Neolitik 
Çağ’da olmuştur. 

Çavdar ve 
mahmuzu

Dr. Ahmet Uhri
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Çavdar ve çavdarmahmuzu.

BESLENMENİN ARKEOLOJİSİ
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Akdeniz Bölgesi’nde Yumuktepe, Kuzey Suriye’deki Tell Müreybet ile Orta 
Anadolu’daki Can Hasan ve Alacahöyük’te çavdara rastlanmıştır. Bu kazılar-
dan elde edilen verilere göre; Tell Müreybet’te rastlanan örnekler burada 
çavdar tarımı yapılıp yapılmadığı konusunda tam olarak fikir vermese de 
M.Ö. 8500-7500 tarihleri arasındaki Neolitik Dönem’le çağdaştır. Bir diğer 
deyişle Ortadoğu’da ilk yerleşik yaşam ve tarım başladıktan yaklaşık 4 bin yıl 
sonra çavdarın belki de tarıma alınma çalışmalarının başladığını söylemek 
olasıdır. Suriye’de görülen bu ilk örneklerden sonra, Anadolu’daki şimdilik en 
eski örnekler Orta Anadolu’da Karaman yakınlarındaki Can Hasan III kazısın-
dan gelmektedir. Bu kazıdan elde edilen arkeobotanik verileri değerlendiren 
S. Payne ve G. Hillman tarih olarak yaklaşık M.Ö. 6500 civarını vermekteler.

Ayrık otundan ‘Allah’ın buğdayı’na...
Görüldüğü gibi buğdaya göre çavdarın insanın yaşantısına girmesi olduk-
ça geç bir tarihte gerçekleşmiş. Bu gecikmenin elbette bir nedeni var, o da 
yabani çavdarın buğday tarlalarında yabani bir ot olarak yetişmesi. Yani ilk 
zamanlar bir ayrık otu olarak görülen çavdar zamanla evrimleşmiş ve bu 
evrim sırasında değişik iklim koşullarına buğdaydan daha dayanıklı hale 
gelmiştir. Bu nedenle de buğdayın özellikle soğuk iklim koşulları sırasında 
yetişememesi durumunda aynı tarlalarda filizlenmiş ve ikame bir ürün ola-
rak ilk çiftçi topluluklarından beri değerlendirilmiştir. Tell Müreybet ve Can 
Hasan III yerleşimlerinden çok daha geç dönemlere tarihlenen Alacahöyük 
gibi Erken Tunç Çağı yerleşimleri ise artık çavdarın belki de bir ikâme ürün 
olarak dikkate alındığının göstergesi olabilir. Ayrıca bazı Hititologlar Hitit 
metinlerinde geçen KAR-aŝ sözcüğünün çavdar ya da yulaf anlamına ge-
lebileceği üzerinde durmaktalar. Şimdi neden Anadolu’da çavdara ‘Allahın 
buğdayı’ denildiği belki daha iyi anlaşılır. Soğuk geçen bir yılın sonunda üre-
tebildiğiniz buğday az ise, bu ürün kaybını karşılayan tanrısal bir hediye gi-
bidir çavdar, üretici için.
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Çavdarı betimlemeyi yine Fernando-Armesto’ya bırakalım:

“…Tecrübesiz çiftçilere ve soğuk havada yetiştirmek zorunda kalanlara cennet-
ten gönderilmiş bir armağan gibidir, buğday yetiştirmenin güvenilir olmadığı 
ortamlarda, özellikle Roma İmparatorluğu’nun Kuzey ve Doğu taraflarında, 
yabani ot olarak hayatına başlayıp esas ürün olarak devam etmiştir. MÖ I. bin-
yıldan beri, patates rekabete başlayıp öne geçene kadar, çavdar Kuzey Avrupa 
düzlüklerinde yetişen en seçkin besin maddesi olmuştur…

…Plinius’un çavdarı yalnızca yoksullara uygun görmesi o zamandan beri elitler 
arasında karşılığını bulmaktadır. Ancak, günümüzde, burjuva yiyeceği olarak 
yükseliş göstermektedir, lezzet düşkünleri, zayıflamak isteyenler ve doğal ürün 
heveslileri tarafından tercih edilir hale gelmiştir; zira bu ekmekleri çiftçiler yapıp 
yemektedirler…”

Elbette bu söylenenler Akdeniz dünyası gibi kuzeye göre daha ılıman bir 
iklime sahip coğrafyalar için pek geçerli olmasa gerek. Zira Akdeniz uygar-
lığı aslında bir buğday, zeytinyağı ve şarap uygarlığıdır desek yanlış olmaz. 
Zaten Eski Yunan’da da kötü kokusu nedeniyle pek sevilmeyen çavdarı hem 
Plinius hem de eczacılığın babası Galenos kötülemeseler bile iyi bir gıda 
maddesi olarak anmamaktadır.

‘Çılgın ekmek’ ve Platon’a geçişin sekizinci adımı
Bu tarihsel ve arkeolojik verilerden sonra çavdardan kaynaklanan salgın ve 
zehirlenme hikâyesine gelelim. Çavdar, çağlar boyunca buğdayın ikamesi 
olarak görülmekle birlikte insanlık için oldukça zarar verici boyutlarda has-
talıklara da neden olmuştur. 19. yy’ın ortalarına kadar çavdarın bir parçası 
zannedilen ve biçiminden dolayı çavdarmahmuzu denilen bir asalak mantar 
çeşidi bu hastalıkların nedenidir. Olasılıkla Antik Yunan ve Roma’dan beri 
bilinen bu hastalık esas olarak Ortaçağ’da kayıtlarda sıklıkla yer almaya 
başlamıştır. Mikrobiyolojinin gelişmesiyle birlikte aslında Claviseps purpurea 
adı verilen bir mantarın bu zehirlenmeye neden olduğu anlaşılmış olmakla 
birlikte daha önceden verilen ergot zehirlenmesi adının kullanımı da de-
vam etmiştir. Claviseps purpurea, şeklinin horozun mahmuzuna benzemesi 
nedeniyle bu adla adlandırılmıştır. Zira 17. yy Fransızcasında argot sözcüğü 
horoz mahmuzu için kullanılmaktadır. Aynı şekilde Claviseps purpurea da 
kapsül veya mahmuz biçimli olan ve purpurea kısmından da anlaşılabileceği 
gibi mor renkli (purple) mahmuz demektir. Bu mantar da çavdarın başağın-
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daki tanenin üzerinde gelişerek bir süre sonra onun yerine geçer ve aynen 
bir mahmuz gibi uzayarak, morumsu koyu rengiyle kendini belli eder. İşte 
bu mantar halusinojen etkisi olan bir alkoloid içerdiğinden geçici deliliğe ve 
hatta ölüme neden olmakta. Hatta bu nedenle Ortaçağ’da mantar içeren 
bu türden ekmekler ‘çılgın ekmek’ olarak adlandırılır. Ergotoksin denilen bu 
alkoloid ile ilgili çalışmalar bambaşka bir maddenin de çavdarmahmuzun-
dan ayrıştırılmasını sağlamıştır. Bu madde D-lysergic acid diethylamide adıy-
la bilimsel literatürde yer almakla birlikte, esas olarak LSD diye tanınmakta. 
LSD, İsviçreli kimyager Albert Hofmann tarafından 1938 yılında ilk kez ayrış-
tırılmış olup, bu madde daha sonraki yıllarda Dr.Timothy Francis Leary’nin 
öncülüğünde 68 kuşağı tarafından baş tacı edilmiştir.

Nereden nereye? Görüldüğü gibi çavdardan yola çıkıp LSD’ye kadar ulaş-
mak olası. Bir adım daha atıp buradan Arthur Miller’ın ünlü tiyatro yapıtı 
Cadı Kazanı’na da ulaşalım o zaman. Miller’ın 1952 yılında yazdığı ve Mc-
Carthy dönemini eleştirdiği bu oyununda 1692-1693 yıllarında Salem Mas-
sachusetts’de gelişen cadı olayları işlenmektedir. Salem’da kurulan Engi-
zisyon mahkemesinde birçok kişi cadılıkla suçlanarak idam edilmişlerdir. 
Bütün bu olayların merkezinde ise olasılıkla yedikleri çavdar ekmeğinde 
bulunan ergotoksin nedeniyle hayal gören kız çocuklarının ifadeleri bulun-
duğu düşünülmektedir. 

Burada konuyla doğrudan ilgili olmamakla birlikte olgular arasındaki ilişki-
leri görme ya da birbiriyle bağlama üzerine yazınsal bir örnek vermek isti-
yorum. Umberto Eco’nun Foucault Sarkacı adlı romanında kahramanlardan 
Casaubon uzun bir yolculuktan sonra 
İtalya’ya dönüp iş olarak adını kendisinin 
uydurduğu bir çeşit ‘bilgi hafiyeliği’ne so-
yunur. Hiçbir bilgi diğerinden üstün de-
ğildir ilkesinden hareketle olgular, belge-
ler ve bilgiler arasındaki ilişkiler kurmaya 
başlar. Kendi deyişiyle, çağrışım yoluyla 
yedi aşamada salamdan Platon’a geç-
meniz gereken bir oyuna benzemektedir 
yaptığı iş. Salam-domuz-kıl fırça-Biçemci-
lik-İdea-Platon. Şu an, bu alıntıyı, bu ya-
zıya eklemekle aslında sekizinci adım da 
atılmış oldu: Çavdar.



Arkeo Duvar / 44

Tarih boyunca ortaya çıkmış olan salgınlara oranla 21. yüzyılda 
oluşan salgınlar karşısında insanlık, tıp biliminin ulaştığı gelişme-
ler ve buluşlarla elbette çok daha iyi bir düzeye ulaştı. Dileğimiz, 
ortaya çıkan ve çıkacak olan salgınlara karşı tüm dünyanın birlikte 
hareket ederek geniş coğrafyalara yayılmalarını ve yıllarca sürme-
lerini engellemek için ortak önlemler almalarıdır.

Antik dönemde 
Ege ve Akdeniz’de 
salgın hastalıklar 

Mustafa H. Sayar
Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 
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Atinalı tarihçi Tukididis (Thukydides) tarafından Etiyopya’da başladığı 
öne sürülen salgın hastalık, büyük ihtimalle M.Ö. 436 yılında Mısır ve 

Pers Krallığı üzerinden Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine yayılmaya başla-
yarak, 430 yılında Pire Limanı’na ve oradan da Attika Bölgesi ve Atina şehri-
ne ulaştı. Daha sonra İtalya yarımadasına ve tüm Akdeniz’e yayılan salgının 
çiçek hastalığı olduğunu tıp tarihçileri belirtiyor. 

431 yılında Sparta ve müttefikleriyle savaşmaya başlayan Atina’ya salgın 
ulaştığı sırada şehir kuşatma altındaydı. Atinalılar, Attika Bölgesi’ndeki halkı 
şehrin surlarının arkasında korumaya aldıklarından; büyük bir insan top-
luluğu, dar bir alanda uzun süre birlikte yaşamak zorunda kalmıştı. Atina 
ve müttefikleri ile Sparta ve müttefikleri arasında yapılan savaşı yazan ve 
salgın sırasında Atina şehrinde bulunan tarihçi Tukididis, toplumun her ke-
siminden, her yaştan, her cinsiyetten insanın sokaklarda nasıl can verdikle-
rini anlatır. İnsanlar birbirleriyle temastan kaçınıyor ve ölmek üzere olanları 
kaderleriyle baş başa bırakıyorlardı. Sadece hastalığa yakalandıktan sonra 
iyileşenler hastalara yardımcı olabiliyordu. Tukididis de hastalığa yakalanıp 
iyileşenlerden birisiydi. Onun anlatımına göre ölmeden hastalığı atlatanlar 
bağışıklık kazanmaktaydı. 

Atina kültürünün çökmesinin nedenlerinden biri: 
Salgın 
Atina’da savaşın ikinci yılında bitlenme nedeniyle yeni bir salgın başladığı ve 
429/428 kışında yayılan salgın hastalığın bu kez tifüs olduğu düşünülmekte-
dir. Hastalananların derilerinin kızarması, kabarıklıklar görülmesi, öksürük, 
hapşırma, ses kısıklığı, kusma ve ishal en fazla dikkati çeken belirtiler olarak 
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yine Tukididis tarafından aktarılır. 
Bazı tarihçiler bu nedenle salgına 
“Tukididis Salgını” adını da vermek-
tedirler. İki yıl boyunca ölümcül bir 
şekilde yayılan salgında Atina şehir 
nüfusunun dörtte biri ölür. 430 yı-
lında ölenler arasında Atinalı ünlü 
devlet adamı Perikles ve oğulları 
Xanthippos ve Parolos da bulunu-
yordu. Perikles, 429 yılı Ağustos 
sonu veya Eylül ayı başında ölme-
den hemen önce şehri Spartalıla-
ra karşı savunmakla görevli en üst 
düzey komutan olarak görevlendi-
rilmişti. Yaklaşık 20 yıl boyunca dö-
nemin en güçlü şehir devleti olan 
Atina’nın politikasını belirlemiş olan 
Perikles’in ölümü, Atina’nın bundan 
sonra dış politikada yaşayacağı kayıpların da en önde gelen nedeniydi. Sal-
gın 428 yılı başında sönümlendi ancak 427/426 kışında, Spartalılar Atina’yı 
kuşattıklarında yeniden başladı. Eski Çağ Tıp Tarihi yayınlarında da “Attika 
Salgını” olarak tanımlanan bu salgın, tarihçiler tarafından hem Atina’nın 
Sparta ile yaptığı savaşı kaybetmesi hem de Eski Çağ klasik kültürünün çök-
mesinin nedenlerinden biri olarak yorumlanmaktadır.

Atina’daki salgının görgü tanığı olan ve kendisi de salgında hastalanan Tuki-
didis, yaşananları çok ayrıntılı şekilde aktarır. Ondan yaklaşık 300 yıl sonra 
yaşamış olan Plutarkhos ise Perikles’in yaşamını anlattığı metinde; hasta-
lığa yakalandıktan sonra ölüm döşeğinde yatarken dostlarıyla ve aile fert-
leriyle uzun konuşmalar yaparak vedalaştığını ve onlara hayata dair çeşitli 
tavsiyelerde bulunduğunu yazar. Bu tanımlama felsefe eğitimi almış bir si-
yasetçi olan Perikles’in yaşadığı gibi ölüme de dimdik yürüdüğü izlenimini 
yaratır. Ölmeden önce salgında kız kardeşini ve iki oğlunu kaybeden Perik-
les’in son anları hakkında Plutarkhos’un yaptığı tanımlama incelendiğinde 
hastalığının veba olmadığı da anlaşılır. Zaten Tukididis’in salgın hakkında 
verdiği bilgiler de bu hastalığın veba olamayacağını kanıtlar. 

Thukydides
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Bazı duyumlara göre salgının Atina’da başlamasına Spartalıların şehre sıza-
rak, kuyuları hastalık bulaştıracak şekilde kirletmeleri neden olmuştur. Tu-
kididis de eserinde hastalık hakkında somut bilgiler vererek daha sonra bu 
tür bir olayla karşılaşıldığında nasıl davranılacağına ilişkin yol göstermiştir. 
Tukididis’in bu hastalığın belirtileri ve gelişimi hakkında verdiği bilgiler gü-
venilir niteliktedir. Çünkü eserinde kendisinin hastalığa yakalanışını ve çev-
resindeki hastaların hayatlarını nasıl kaybettiklerini anlatır.

Hipokrat’ın salgın tespitleri
Ege dünyasında Eski Çağ yazarları tarafından en ayrıntılı şekilde aktarılan 
Attika ya da Tukididis salgını dışında da birçok salgının meydana geldiğine 
hiç şüphe yoktur. Bunlar hakkında en kapsamlı bilgiyi Kos (İstanköy) Ada-
sı’nda, M.Ö. 460 yılında doğduğu tahmin edilen ve modern tıbbın kurucu-
su olarak kabul edilen Hipokrat’tan (Hippokrates) öğreniyoruz. Hipokrat, 
M.Ö. 4. yüzyıl başlarında Marmara Denizi’nin Kuzey sahilinde yer alan Pe-
rinthos’a (Marmara Ereğlisi) deniz yoluyla gelir ve burada pek çok hastalığa 
ilişkin belirtileri inceler. Ölümcül hastalıkların görülme sıklığının istatistiğini 
çıkararak hangi hastalıkların, hangi mevsimlerde arttığını araştırır. Hipokrat 
saptadığı hastalık belirtilerini salgın hastalıklara ilişkin kitabında ayrıntılarıy-
la anlatır. Eserinde bu tanılara yer verdiği sayfalarda her seferinde, “Perint-
hos’ta” ifadesiyle bu teşhislerini bizzat Perinthos’a gelerek yaptığını vurgu-
lar. Hipokrat’ın hastalık teşhisleri incelendiğinde bölgesel ve bölgeler üstü 
mevsimsel salgın hastalık ve alerji türlerini tespit ettiği anlaşılır. Hipokrat’ın 
M.Ö. 370 yılında Teselya’da ölümüne kadar kendisi, damadı ve oğulları ta-
rafından, salgın hastalıklar hakkında tam bir tıbbi çalışma yapılmıştır. Örnek 
olarak Perinthos’ta M.Ö. 4. yy. başında Hipokrat’ın bizzat yaptığı inceleme-
lere bakıldığında olabildiğince ayrıntılı teşhisler konulduğu ve bu sayede 
“Perinthos Öksürüğü” adı verilen bir hastalığın o bölgede yaygın olduğu an-
laşılıyor:

“Perinthos’a tam yaz güneşi dönümünde vardık. Öğrendiğimize göre kış, güney 
rüzgarının esintisi nedeniyle ılıman geçmişti. İlkbahar ve yaz aylarında ise ku-
raklık yaşanmıştı. Zaman zaman sadece birkaç damla yağmur yağmıştı. Mev-
sim rüzgarları çok sert esmiyordu. Eğer eserse çok hafif hissedilmekteydi.”
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“Belli zaman dilimlerinde ve belli 
mevsimlerde hastalıkların değişken 
hava şartlarında arttığı gözlenmek-
tedir. Bu hastalıklar düzenli şekilde 
kayıt altına alınmışlardı. Ancak hava 
şartlarının çok değişken olduğu dö-
nemlerde ne olduğu hakkında karar 
vermenin zor olduğu hastalıklar orta-
ya çıkmıştır.”

“Bu durum Perinthos’ta da ortaya 
çıkmıştır. Bu şehirde rüzgârın şiddet-
le estiği dönemler ve rüzgârın hiç es-
mediği dönemlerde, yağış dönemleri 
ile kuraklık dönemlerinde, bunaltıcı 
sıcak ve dondurucu soğuk olan dö-
nemlerde ya hastalıklar hiç ortaya 
çıkmıyor ya aşırı derecede yaygın bir 
şekilde görülüyor. İlkbahar ise genel 
olarak en sağlıklı dönem olarak sap-
tanmaktadır. Çünkü en az ölüm olayı 
ilkbahar mevsiminde meydana gel-
mektedir”.

“Perinthos’ta ilkbaharda çoğu kış aylarında baş dönmesiyle gelen öksürük şika-
yetiyle başlayan salgından etkilenenler hayatlarını kaybetmişlerdi. Birçok hasta-
da uzun süren hastalıkların belirtileri ortaya çıkmış ve böylece tam olarak teş-
his konulamayan hastalıkların hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit 
edilmeleri mümkün olmuştu. Burada uzun süren hastalıklardan şikayetleri olan 
hastaların birçoğunda dayanılmaz bir ense kökü ağrısı olduğunu tespit etme 
imkânı bulduk. Başka şikayetleri olan hastaları incelemem beni onlara Kynis-
kos’un götürmesi sayesinde mümkün oldu.”

“Eğer bir hastalığın ortaya çıkmasından önce vücudun herhangi bir bölgesinde 
yorgunluk belirtileri ortaya çıkarsa, vücut sıvılarının iltihaplı akıntısıyla tıpkı Pe-
rinthos’taki, öksürük hastalıklarında olduğu gibi yüksek ateşe sebep olmakta-
dır.”

Hippokrates
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Hipokrat’ın Perinthos’ta belirlediği 
semptomları Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde yaşamış olan Berga-
malı Doktor Galenos, başka yerler-
de belirlediği semptomlarla karşı-
laştırmaktadır. M.S. 4. yüzyıl sonları 
ve 5. yüzyıl başlarında yaşamış olan 
Palladius da Hipokrat’ın teşhisleri-
ni yorumlayarak, bu az bilinen sa-
man alerjisine dikkati çekmektedir. 
Hipokrat’ın “Perinthos Öksürüğü” 
olarak tanımladığı bir tür alerjiye 
ilişkin yaptığı saptamaları çağdaş 
tıp tarihçileri de halen ayrıntılı bir 
şekilde inceliyor.

Kervanlarla taşınan salgınlar
Eski Çağ Tıp Tarihi alanında, “Corpus Hippocraticum” başlığı altında bir ara-
ya getirilmiş tıbbi araştırmaların sonuçlarını tanıtan 60 eser arasında salgın 
hastalıklara ilişkin veriler incelendiğinde; milattan önceki yüzyıllarda Ege ve 
Akdeniz dünyasında çok sayıda salgının meydana geldiği anlaşılır. Bunların 
bir kısmı yerel düzeyde kalırken bir kısmı da bölgeler üstü boyutlara ulaşı-
yordu. Özellikle şehirlerin içme suyu ve atık su tahliye sistemlerinin tahrip 
olması nedeniyle salgın hastalıkların deprem bölgelerinde yoğun olarak or-
taya çıktığı, başta veba ve tifüs olmak üzere, kolera ve benzeri hastalıkların 
hızla yayıldığı, bazı bölgelerin nüfus yapılarında değişiklikler olduğunu tah-
min ediyoruz. Ancak milattan sonraki yüzyıllarda tarih yazımının daha so-
mut bilgiler vermesi ve özellikle Ege ve Akdeniz üzerinden bölgelerarası ha-
reketliliğin artması sonucunda salgın hastalıkların taşınarak geniş bölgeleri 
etkilemesiyle büyük can kayıplarına yol açmış olduğunu öğrenebiliyoruz.

Hem milattan önceki hem de milattan sonraki salgınların tarih yazımına 
yansıyan ortak özelliği; bu salgın hastalıkların çıkış yerlerinin, Etiyopya, Mı-
sır, Mezopotamya gibi doğu bölgeleri olarak gösterilmeleridir. Salgınların 
ortaya çıktığından şüphelenilen yerlerin genellikle Doğu Akdeniz ve Mezo-

Perikles
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potamya’da Uzak Doğu’dan gelen ker-
van yolları üzerinde veya kervan yolları-
nın bitiminde yerleşim yerleri bulunması 
Eski Çağ’daki salgınların asıl çıkış yerle-
rinin daha doğuda belki de Uzak Doğu 
bölgelerinde aranması gerektiğini dü-
şündürür. Eski Çağ salgınları günümüz-
deki salgınlarda da olduğu gibi Asya’nın 
doğusu ya da güneydoğusunda ortaya 
çıkmış ve kervanlarla batıya taşınarak 
Mezopotamya’daki yerleşim yerlerine 
ve Doğu Akdeniz’deki önemli limanla-
ra ulaşmıştır. Oradan da deniz yoluyla 
Akdeniz’in diğer limanlarına nakledilen 
mallarla aktarılarak yayılmış olabilirler.

Günümüzde olduğu gibi Eski Çağ’da da salgınların bölgelerarası iletişimle 
geniş coğrafi alanlara yayıldığı, nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerde bu-
laşma hızının ve ölümcüllüğün yüksek olduğu ve zaman zaman sönümlenir 
gibi olsa da genellikle on yıllarca sürerek birçok bölgede nüfus yapılarının 
da değişmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Tarih boyunca ortaya çıkan 
salgınlara oranla 21. yüzyılda oluşan salgınlar karşısında insanlık, tıp bilimi-
nin ulaştığı gelişmeler ve buluşlarla elbette çok daha iyi bir düzeye ulaştı. 
Dileğimiz ortaya çıkan ve çıkacak olan salgınlara karşı tüm dünyanın birlikte 
hareket ederek geniş coğrafyalara yayılmalarını ve yıllarca sürmelerini en-
gellemek için ortak önlemler almalarıdır.

Galenos
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Sionlu Nikolaos veba lanetinin neredeyse 200 yıl boyunca bölge 
halkının başından gitmez bir bela olacağını bilseydi, belki de ken-
dini bu kadar suçlu hissetmeyecekti. 

1500 yıllık bir salgın 
hikayesi: 
Likya’nın kabusu

Prof. Dr. Nevzat Çevik
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Sion Manastırı Demre-Karabel.
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Myralı Aziz Nikolaos öleli iki yüz yıl olmuştu. Likya’nın orta yerinde ve 
en parlak kenti Myra’da korkunç bir veba salgını başlamıştı. Myra 

dağlığında kurduğu manastırında yaşayan Sionlu Nikolaos, gelen yardım 
isteklerine baktıkça içini tarif edilmez bir çaresizlik duygusu sarıyordu. Veba 
yayıldıkça yayılıyor, önü alınmaz bir felakete dönüşüyordu. Sahilden dağ-
lara her gün daha kötü haberler geliyordu. Her tarafta fare ölüleri vardı. 
Fareler, Myra kenti sokaklarında hastalık yayan pireleri her yere taşıyordu. 
Andriake Limanı ve depoları fare kaynıyordu. Dünyanın en güneşli kenti 
Myra’nın üzerine hiç olmadığı kadar kara bulutlar çökmüştü. Her köşede 
ölümü bekleyen hastalıklı insanlar vardı. Hırpani giysilerinin içinden görü-
nen elleri ve yüzlerinde korkunç kara lekeler, irinli yaralar vardı. Sokaklarda 
pislik içinde ölenleri kent dışına taşıyıp imha edecek kimse bulunamıyordu. 
Bir zamanlar neşeli sesler yükselen görkemli Myra sokaklarında artık sade-
ce iniltiler ve yardım çığlıkları duyuluyordu. Myralı Nikolaos’un dördüncü 
yüzyılın başında kurduğu merkez kilisesinin elinden de bugünlerde hiçbir 
şey gelmiyordu artık. Evrensel Aziz’in mucizeleri freskolarda kalmış, bütün 
adaklar boşa gitmişti.

Teknelerle taşınan kara bela
Halk sahilden dağlara kaçmaya başlamıştı. Sion Manastırı’nın kapısında 
insan kuyrukları uzuyordu. Yardım istemeye, iyileşmek için dua istemeye 
gelmişlerdi. Dışarıda biriken iniltili hasta kalabalıklarını manastırdaki oda-
sından kaygılı gözlerle izleyen Aziz çok üzgündü. Rüyasında vebanın geli-
şini görmüş ve hatta rüya sabahında uzun uzun ilahiler okutmuştu. Sanki 
iblis karanlıkta gelecekmiş gibi akşam ve gece yarısı ilahileri de artırılmıştı. 
Hem ibadethane hem de şifahane olan manastırda artık sadece çaresizlik 
duaları okunuyordu. Kale kadar korunaklı manastırın duvarlarını süsleyen 
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freskolardaki İsa ve azizler, veba illetine karşı umutla dua okumaya devam 
eden keşişleri izliyordu. Memleketi kötülüğe bulayan iblis her yandaydı. Be-
denini ele geçiren kötü ruhtan kurtulmak için manastıra gelen keşişlerden 
Paulus da borcunu törenlerde ilahiler okuyarak ödüyordu. Aralıksız teren-
nüm edilen mezmurların, ilahilerin her bir cümlesi kilisenin muhteşem taş 
işçilikli duvarlarına çarparak çoğalsa da hastalık yayılmaya devam ediyordu. 
Galiba duyan da yoktu…

Çok uzun yıllar sürecek bir kara bela, Likya’yı en parlak bölgesinden vur-
muş ve hızla komşu kentlere yayılmaya başlamıştı. Hastalığın, Akdeniz’in en 
büyük limanlarından biri olan Andriake’ye gelen teknelerden taşındığı söy-
leniyordu. Her zaman telaşlı kalabalıklara alışkın olan Andriake Limanı çok 
derin bir sessizliğe bürünmüştü. Halk, karantina teknelerini konuşuyordu. 
Sionlu Nikolaos’un Demre’ye bakan dağlardaki manastırında yeterli yiyecek 
stokları varsa da aşağı tarafta halk açlıktan kırılmaya başlamıştı. Yiyecek 
ihtiyacı had safhadaydı. Depoları tahıl, un, şarap dolu olan Manastır halkı, 
Myra’ya yardım etmek için çok da istekli değildi. Korkuyorlardı. Sahildeki 
ölümlerin kendilerine de bulaşmasından çekiniyorlardı. 

Nikolaos’un kardeşi Artemas, yardım gezilerine çıkılmasını çok istemese de 
manastırın halk üzerindeki etkisinin ancak böyle artacağını bildiğinden mu-
halefet etmiyordu. Nihayetinde halkın, dar zamanında yanında olanı unut-
madığını biliyorlardı. Bu durum manastırda yaşayan 12 keşiş için de bir tar-
tışma konusuydu. Vebanın hayatı esir aldığı bu zamanda bölgenin idaresi 
hepsini zorluyor ve manastırda tartışmalar çıkmasına yol açıyordu. Normal 
zamanlarda akşam dualarından sonra düzenledikleri eğlenceleri de artık 
yapmaz olmuşlardı.

Nikolaos’un çelişkisi...
Nikolaos, manastırın yakın kırsalın-
da sık sık yolculuklar yapıyor ve hal-
kın ihtiyaçlarını karşılıyordu. Myra 
dağlığında yaptıkları hayvancılık, or-
mancılık ve tarım, manastırın güçlen-
mesine ve halkın iyi yaşamasına yet-
mişti. Ancak, veba salgını başlayınca, 



Arkeo Duvar / 54

halkını hastalıktan korumak isteyen Sionlu Nikolaos, Myra’ya ve diğer kıyı 
kentlerine ticaret yapılmasını yasaklamıştı. Bir yanı açlıktan ve hastalıktan 
kırılanları kurtarmak isterken diğer yanı da kendi halkını ateşe atmak iste-
miyordu. Kırsaldan şehre mal akışı durmuş, büyük bir ekonomik durgunluk 
ve yokluk baş göstermişti. Myra Piskoposu bu durumdan Sionlu Nikolaos’u 
sorumlu tutmuştu. Sionlu Nikolaos, önderi olan Myralı Nikolaos’un halkını 
ihmal ediyordu. O ki bu pagan topraklara kendisinden 200 yıl önce Hıristi-
yanlığı getirmiş, Myra merkezinde ilk kiliseyi kurmuştu.

Vebanın yaşattığı zorlukların aslında kilise için bir görev ve bir fırsat olduğu-
nu Nikolaos da biliyordu. Ona göre, 6. yüzyılda eski pagan inançlara sahip 
olan, günahkâr ruhlar tarafından ele geçirilmiş insanlar hâlâ vardı. Bunla-
rın bir an önce Hıristiyan olmalarını sağlamak için vebanın kara çaresizliği 
iyi bir fırsattı. Nikoalos, bu fırsatı kaçırmak da istemiyordu. Ama korku ağır 
basmıştı işte. İşe de yaramıştı, Sionlu Nikolaos vebaya rağmen 20 yıl daha 
yaşamıştı.

Neyse ki Sionlu Aziz’in kardeşlerinden biri, onun vitasını (hayat hikayesi) 
dikkatlice kaleme almış, sanki yüzyıllar sonra bu yaşadıklarının sadece bu 
kaynaktan öğrenileceğini bilmiş gibi her şeyi sürekli kaydetmişti.

Veba lanetinin neredeyse 200 yıl boyunca bölge halkının başından gitmez 
bir bela olacağını bilseydi, belki de kendini bu kadar suçlu hissetmeyecekti. 
Bir bakteri tüm Likya’yı ve bölgeyi 200 yıl boyunca karanlığa gömmüş, uy-
garlık bir kez daha büyük bir mola vermişti. 

Ölümün zaferi, Bruegel.
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M.Ö. 88 yılında Roma’ya karşı bir ayaklanmaya katılan Perga-
monlular, Asklepieion’a sığınanlar da dahil olmak üzere kentteki 
tüm Romalıları öldürürler. Böylece kutsal alan, sığınmacılara do-
kunulmazlık sağlayan statüsünü kaybeder ve M.S. 2. yüzyıla dek 
200 yıl boyunca önemini yitirmiş olarak varlığını sürdürür.

Pergamon: 
Hastalık, ölüm ve şifa

Dr. Ulrich Mania 
Alman Arkeoloji Enstitüsü / İstanbul

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Teegen 
Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Prehistorik ve İlk Çağ Arkeolojisi ve 
Roma Eyaletleri Arkeolojisi Enstitüsü
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Roma İmparatorluk Dönemi’nde Pergamon, şifa ve sağlık yeri olarak 
geniş bir üne sahipti. Bunun nedeni, Hadrianus zamanında kurulmuş 

olan ve imparatorluğun her yerinden ziyaretçiyi kendisine çeken Asklepios 
Kutsal Alanı’dır. Antik Çağ insanı, tanrının koruması ve rahiplerin yardımıy-
la hastalıklarından kurtulmak için buraya geliyorlardı. Kimi hastaların te-
davisi haftalar ve hatta aylar sürüyordu. M.S. 2. yüzyılda yaşamış iki tanık, 
geriye hastalıklar, uygulanan te-
daviler ve kutsal alan hakkında 
bilgi veren geniş kapsamlı belge-
ler bıraktı. Bunlardan birisi M.S. 
129-200 civarında Asklepion’un 
yakınındaki amfitiyatroda cerrahi 
deneyimler edinen, aynı zaman-
da Roma’daki Antoninler Dönemi 
salgınına tanık olan ve hastaları-
nın tedavisiyle ilgilenen ‘Galenos’ 
isimli doktordur. Bir diğeri ise 
Pergamon yakınlarında doğmuş 
ve sayısız hastalıklarından ötürü 
Asklepion’da uzun süre bulunmuş olan Aelius Aristides isimli bir hatiptir 
(M.S. 117-181). Aristides’in ‘kutsal“ bilgilerinden, Asklepion’da uyku ve ar-
dından rüya yorumlamanın önemli bir terapi yöntemi olduğu anlaşılmakta, 
hastalıkla ilgili terapilerin her birini rüyalar belirlemektedir. Soğuk su ve ay-
rıca vücudun yağlandığı “arınma ritüeli” gibi dinsel uygulamalar da hastalık-
ların iyileşmesinde önemli bir rol oynamaktaydı. 

Asklepieion’daki kutsal caddeden Pergamon 
akropolisine bakış: Kutsal alandaki 
ziyaretçiler de 2000 yıl kadar önce kenti böyle 
görmekteydiler. (©️AAEPergamon kazısı, 
U. Mania.)
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‘Sığınak’ yok edilince...
Pergamonun Roma Dönemi Asklepion’u uzun bir geçmişe sahiptir. Kent dı-
şındaki kutsal alan, M.Ö. 4. yüzyılda, daha sonra kült ile ilgili faaliyetlerde 
kullanılacak olan kaynak suyunun bol olduğu bir yerde kurulmuştu. Bura-
daki en erken yapılar hafifçe yüksek bir kayalık üzerinde yer almaktaydı. Bu 
yapılar arasında, soter (kurtarıcı) adıyla anılan ve yüzyıllarca Pergamon sik-
kelerinde de kullanılan Tanrı Asklepios’un tapınağı bulunmaktadır. Hellenis-
tik Dönemde, kutsal alanda hastaların rüya yorumlama için gerekli uykuya 
çekildikleri inkübasyon odaları da yer almaktaydı. Ancak M.Ö. 88 yılında Ro-
ma’ya karşı bir ayaklanmaya katılan Pergamonlular, Asklepieion’a sığınan-
lar da dahil olmak üzere kentteki tüm Romalıları öldürürler. Böylece kutsal 
alan, sığınmacılara dokunulmazlık sağlayan statüsünü kaybeder ve M.S. 2. 
yüzyıla dek 200 yıl boyunca önemini yitirmiş olarak varlığını sürdürür. Had-
rianus zamanında tadilat geçiren kutsal alan, aynı zamanda genişletilmiştir. 
Kutsal alanın gösterişsiz kült yapılarından oluşan merkezi, artık üç tarafı İon 
sütunlu galerilerle çevrilidir. Beyaz mermer galeriler, mimari bir çerçeve 
oluşturdukları gibi, gezinti yeri, 
hava koşullarına karşı korunak, 
bağlantı yolu görevi de görmek-
teydiler. Aynı zamanda kutsal 
alandaki ziyaretçiler ya da kutsal 
alan görevlilerinin konakladığı 
veya çok sayıdaki ziyaretçinin ihti-
yaçlarıyla ilgili, bugüne dek araştı-
rılmamış mimari bakımdan daha 
gösterişsiz olan yapıları kamufle 
etmeye yaramaktaydılar. 

Salgın dalgasında nasıl bir rol oynadı?
Yapı faaliyetleri ve günümüze ulaşan yazıtlara göre kutsal alan en parlak 
dönemine M.S. 2. yüzyılda erişmiştir. Aelius Aristides’in yazdıklarından, zi-
yaretçilerin sadece tedavi amaçlı değil aynı zamanda burada vakit geçiren 
Romalı seçkinler ile entelektüellerden ötürü geldikleri anlaşılmaktadır.

Asklepieion’un 1930’lara ait modeli. 
(H. Schleif)
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M.S. 165-190 civarında İmparatorluk içerisinde milyonlarca ölüme yol açan 
Antoninler Dönemi salgını da kutsal alanın bu en parlak zamanına rastlar. 
Bu döneme Roma’da tanık olan Pergamonlu Doktor Galenos’un şiddetli be-
lirtilerinden bahsettiği ve dalgalar şeklinde ortaya çıkan bu salgın, olasılıkla 
“variola major” virüsünün neden olduğu çiçek hastalığıdır. Antoninler Döne-
mi’ndeki salgın sırasında, Antik Çağ’ın hastanesi olarak da bilinen Asklepios 
Kutsal Alanı, hastaların tedavisinde nasıl bir rol oynuyordu? Günümüz epi-
demiyoloji bilimine göre, imparatorluğun her yerinden gelen ziyaretçileriyle 
kutsal alan, pandemi sırasında virüsün yayılmasında bir hotspot olmalıydı. 
Fakat ne Galenos’un ne de salgın sırasında Asklepieion’da bulunan Aelius 
Aristides’in yazdıkları, kutsal alan ile ziyaretçiler ve salgın arasındaki bağlan-
tıyı yansıtır. Bu nedenle Pergamonluların mezarlarına yönelerek, antropolo-
jik incelemelerin Pergamon’daki Antoninler Dönemi salgınına ışık tutup tut-
mayacağını soruyoruz. Virüsün Pergamon’daki şiddetli etkisini kesin olarak 
gösterecek toplu mezar gibi bulgulara ise henüz rastlanılmadı. Fakat radyo-
karbon yöntemiyle M.S. 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen gömülerin yoğun-
luğu, pandemi sırasındaki ölümlerin yüksek oranda olduğuna işaret eder.

İncelenen kemikler, Pergamon’un 
güneyindeki iki nekropole aittir. 
Güneydoğu nekropolünde sadece 
Roma Dönemi gömüleri, güney-
batı nekropolünde ise buradaki 
değerlendirmeye dahil etmediği-
miz Hellenistik ve Bizans gömüleri 
saptanmıştır. Güneydoğu nekro-
polündeki yaş dağılımı, mezarların 
üçte birinin çocuk ve 20 yaş arası 
gençlere ait olduğunu gösteriyor. 
Çocuk ve genç sayısının oran ba-
kımından fazlalığına karşın yeni 
doğan ve küçük çocuk sayısı nis-
peten düşüktür. Aynı durum 20-40 
yaş arasında da görülür, sadece 
60 yaş ve üstünün sayısı daha az-

Güneydoğu nekropolündeki gömülerin yüzde 
değeri (kırmızı, N=133) ve güneybatı
nekropolündeki gömülerin yüzde değeri
(mavi, N=95). (©️ W.-R. Teegen.)
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dır. Yaş dağılımındaki alışılmadık bu görünümün çeşitli sebepleri olabilir. 
Bazı yörelerde bebek ve küçük çocuklar nekropole değil, eve gömülmekte-
dir. Ancak bu gelenek Pergamon’da henüz bilinmemektedir. 

Öncelikle ikinci nekropoldeki yaş dağılımına bakalım: Buradaki yaş belirle-
meleri henüz ön aşamada olup, örneklerin üçte birini kapsıyor. Buna göre 
sonuçlar genç yaşın oldukça az olduğunu gösterir. 20-40 yaş arası burada da 
ana grubu oluşturmakta iken, 40-60 yaş arası daha sık görülür. Her iki nekro-
polde de en iyi yaş aralığı olan 20 ile 40 yaş ağırlıktadır. Bu, Roma ve Mısırda-
ki yazıtların da yansıttığı Antik Çağdaki genel durumla örtüşmektedir.

Pergamon’da yaygın olan hastalıklar
Şimdi de Antik Çağ insanının muzdarip olduğu hastalıklar ve sağlıkla ilgili di-
ğer eksiklik ve sıkıntıları inceleyen paleopatolojiye yönelelim. Pergamon’da 
bugüne dek incelenen Roma Dönemi gömülerinin çoğunluğu, “sağlıklı orta 
tabaka”ya aittir. Bunun yanı sıra bir dizi yaygın hastalık söz konusudur. Ka-
fataslarında ara sıra, menenjit kaynaklı olabilecek inflamasyon süreci göz-
lenmiştir. Burun, burun yan boşluğu ve orta kulaktaki sağlıksız değişimler 
de inflamasyondan kaynaklanmaktadır. Diş ve çene hastalıkları ile diş kaybı 
sık görülür. Stres izi denilen diş minesi  ve diş kemiklerindeki deformas-
yonlar, beslenme yetersizliğinden çok geçirilmiş hastalıklarla ilgili olabilir. 
İskeletlerin geri kalanında, özel-
likle omurga ve eklem yerlerin-
de, yıpranma ve aşınma sonucu 
bozulmalar sıkça görülür. Genel 
görünüme göre, incelenen bulun-
tularda az miktarda bulaşıcı has-
talık izi dikkati çeker. Burun yan 
boşluğu ve orta kulaktaki infla-
masyon durumunun sıkça görül-
düğü kanıtlanmıştır. Bu durum, 
kış mevsiminde yetersiz ısınma 
ve mekan içindeki yoğun hava kir-

Güneydoğu nekropolü. 60-65 yaşlarındaki bir 
kadının kafatasına ait parçadaki çürük dişler 
ve apse izleri içeren üst çene. (©️ W.-R. Teegen)
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liliğinden kaynaklanmakta olup, 
her sosyal sınıfta görülmektedir. 
Zira yaşam alanları mangal ile ısı-
tılmaktaydı ve ocak ateşi yanan 
evlerde yetersiz havalandırma söz 
konusuydu. Bu durumdan ev sa-
kinlerinin tümü, kadınlar ve çocuk-
lar da etkilenmekte, mukozadaki 
hasarlar sonucu, ölüme yol aça-
bilen enfeksiyon ortaya çıkmak-
taydı. Tüberküloz ve cüzzam gibi 
ciddi hastalıklar ise daha ender-
di. Cüzzam, Bizans Dönemi gibi 
geç bir dönemde görülmekte ve 
kemiklerdeki değişikliklerle sap-
tanmaktadır. Fakat tıpkı çiçek has-
talığı gibi, cüzzam da DNA analizi 
ile daha kesin belirlenmektedir. 
Pergamon’da bugüne dek rastlan-
mamış olan osteomiyelit ise çiçek 
hastalığı sonrasında görülen özel 
bir kemik iltihabı türüdür.

Peki, Antoninler Dönemi salgınının yazılı belgelerde Pergamon’a ulaştığı öne 
sürülse de, kemikler üzerinde bugüne dek kanıtlanamamasının nedeni ne-
dir? Bunun sebepleri çok çeşitli olabilir. Bugüne dek salgının çiçek hastalı-
ğı olduğu ve bilinmeyen başka bir hastalık olmadığı ortaya konmuştur. Bu 
konu, ilerideki DNA analizleri ile netleşecektir. Hastalığın seyri çiçek hastalı-
ğındaki gibi 22-25 gün kadar sürmekte ise de bu hastalık kemiklerde ve özel-
likle öldükten sonra iz bırakmamaktadır. Hastalığı geçiren çocukların dişle-
rinde, yukarıda sözü edilen stres izleri kalmış olabilir; fakat bu izlerin hangi 
hastalık sonucu oluştuğu belirlenememektedir. İncelenen M.S. 2. yüzyıl me-
zarlarındaki yaş profili de salgın izlerini yansıtmayabilir. Dolayısıyla Antonin-
ler Dönemi salgınının çeyrek asırda toplam nüfusun yüzde 5’ini öldürdüğünü 
ve hiçbir yaş grubunun ortalamanın üzerinde etkilemediğini var sayarsak, 
salgın nedenli ölümleri belirlemek güçtür.

Güneydoğu nekropolü. 25-35 yaşlarındaki bir 
erkeğe ait stres izleri içeren köpek dişi. Diş
minesi (beyaz ok ile) ve diş kökü (yeşil ok ile). 
Hypoplasia 5 ile 11 yaş aralığında oluşmuş-
tur. (©️ W.-R. Teegen)
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Bu durumda, Asklepieion’un sal-
gında oynadığı rolü açıklamak için 
ne yapılmalıdır? Birkaç gün içinde 
gelişen bulaşıcı hastalığın, akut ya 
da cerrahi müdahale gerektiren 
hastalıklar gibi,  Asklepion’da te-
davi edilen rahatsızlıklar olmadı-
ğını kabul edebiliriz. Bunlarla ilgili 
tıbbi aletler, Asklepion buluntuları 
arasında yer almıyor. Kaynağımız 
Aelius Aristidesin de kutsal alanda 
bulunma nedeni akut bir hastalık 
değil, uzun zamandır çektiği birkaç 
kronik rahatsızlık idi. Ayrıca ziya-
retçilerin çoğu, Asklepion’a hasta 
olarak değil, olasılıkla bir dindar 
olarak kısa süreliğine geliyorlardı. 
Belki de, kutsal cadde etrafındaki 
dükkanlardan, tanrıdan dilekleri 
için edindikleri kilden ya da işlen-
miş metalden adak hediyelerini 
sunağa bırakıyorlardı.

Asklepion çevresindeki son araş-
tırmalar, kutsal alanı çevreleyen 
yamaçlarda nekropoller olduğunu 
gösterdi. Nekropollerde stellerle 
belirtilmiş gösterişsiz mezarların 
yanı sıra mezar yapıları, tümülüs 
ve oda mezarlar da bulunmakta-
dır. Nekropoller, Asklepion ve çev-
resinden görülecek şekilde düzenlenmiştir. Bu noktada mezar sahiplerinin, 
kutsal alana imparatorluğun her köşesinden gelen ziyaretçiler olup olmadığı 
sorusu akla geliyor. Bu mezarlar, kutsal alanda şifa arayanlar üzerinde fark-
lı bir uyarı etkisi yapmış olabilir. Mezar sahipleri arasında, Asklepion’da şifa 
arayan hastaların olup olmadığı, Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon kazıla-
rının ilerideki projeleriyle cevaplanabilecek ilginç bir sorudur.

Güneybatı nekropolü. 55-65 yaşlarında bir 
erkeğin kafatasına ait parçadaki kronik çene
boşluğu iltahabı. (Resim: W.-R. Teegen)

Göz biçiminde işlenmiş metal adak hediyesi. 
Adak sahibinin göz hastalığı olup olmadığı ya 
da tanrının, adak sahibini görmesi dileğine 
yönelik olup olmadığı bilinmemektedir. 
(©️AAEPergamon kazısı)
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Antoninus salgınından sonra dini pratiklerde açık bir yükseliş izle-
nir. İmparatorluğa ekonomik açıdan da büyük zarar veren salgın, 
resmi yapıların inşasına ait projeleri kesintiye uğratmıştır. 

Antoninus salgını ve 
Sardes’in çözüm arayışı

Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

‘Ölüm Meleği’ Roma’da veba salgınında aniden kapıda beliriyor. 
(J.Delaunay-J.G.Levasseur gravürü)

YAZITLARIN DİLİ
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Antik Çağ’da Yunan kent devletlerinin ve sonrasında da Roma İmpara-
torluğu egemenliği altındaki şehirlerin, dönem dönem büyük salgın 

hastalıklarla mücadele ettiklerini biliyoruz. Bu salgınların birçoğunu antik 
yazarlar sayesinde öğrenebiliyor ve bir kısmının da izlerini arkeolojik kazı-
lar sayesinde sürebiliyoruz. İsa’dan önce 5. yüzyılda Atina’da yaşanmış olan 
büyük salgını ya da İsa’dan sonra 541-542 yıllarında başlayan ve tüm Roma 
İmparatorluğu’nu etkileyen Justinianus Vebası’nı, bu büyük salgınlara örnek 
olarak verebiliriz.

Bir diğer salgın ise Marcus Aurelius Antoninus’un imparatorluğu dönemin-
de (M.S.161-180) gerçekleşen ve adını imparatordan alan Antoninus salgını-
dır. Muhtemelen Çin’den çıkarak İpek Yolu’ndan ilerlemiş ve o sırada Lucius 
Verus komutasında Seleukeia’da bulunan Roma ordusu askerlerince taşın-
mıştır. Küçük Asya, Mısır, Yunanistan ve İtalya’yı etkileyen Antoninus salgını, 
bazı yerlerde nüfusun üçte birini yok etmiş ve Roma ordusuna büyük zayiat 
yaşatmıştır. Lucius Verus’un 169 yılında ölümünün nedeni de bu salgındır. 
180 yılında ordugahta olduğu sırada bir çeşit enfeksiyona yakalanan Mar-
cus Aurelius’un da aynı hastalıktan öldüğü düşünülmektedir.

İmparatorluğu sarsan salgın
Antoninus Vebası 23 yıl sürmüş ve yaklaşık 5 milyon insanın ölümüne ne-
den olmuştu. Dio Cassius, Roma’da günde 2 bin insanın öldüğünden bahse-
der. Antoninus vebası orduyu kırıp geçirmişti ama siviller üzerindeki etkileri 
de hiç az değildi. Marcus Aurelius 174/175’de Atina’ya şehrin yasa koyucu 
meclisi olan Areopagos Meclisi’ne üye olma şartlarını gevşettiğini bildiren 
bir mektup yazmıştı. Çünkü bu meclise girme koşullarını sağlayan üst sınıf 
aristokrat Atinalılardan pek azı salgından sağ çıkabilmişti. Aynı şekilde Mı-
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sır’da bulunan papyruslar, Mısır kentlerinin nüfuslarının salgından dolayı 
dramatik bir şekilde azaldığını kaydetmektedirler. İmparatorluğun ordusu-
nu ve ekonomisini allak bullak eden salgın döneminin, Roma’nın çöküş sü-
recinin başlamasında önemli etkenlerden biri olduğu düşünülmektedir. Has-
talığın ne olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte döküntülü tifo, hıyarcıklı 
veba ya da daha büyük ihtimalle çiçek hastalığı olduğu sanılmaktadır.

Salgından kurtuluş kehaneti
Antik Çağ’da büyük yıkım yaratan salgın hastalıkların etkileri sadece ekono-
mik ya da siyasi alanlarda izlenmez. Bu felaketler toplumları psikolojik yön-
den de etkiliyordu. Thukydides, Atina salgını sırasında toplumda büyük bir 
kaos yaşandığını, ölümün hakim olduğu bu atmosferde insanların yasalara 
uymaksızın ve dini vecibelerini yerine getirmeden yaşamaya başladıkları-
nı yazar. Yarına sağ çıkıp çıkamayacağını bilmeyen insanlarda ne yasalara 
hürmet ne de Tanrı korkusu kalmıştır. O tanrılar ki salgını insanlara bir ceza 
olarak verendir. Antik Çağ toplumlarında, coğrafi, kültürel ya da dönemsel 
bir ayrım olmaksızın, daima, salgın, deprem gibi felaketlerin, işlenmiş olan 
günahların tanrısal cezası olduğuna duyulan inançla karşılaşılır. Bu yüzden, 
Atina toplumunun salgın sırasında içine düştüğü kaotik ortam da anlaşılır 
olmakla birlikte, insanların bu tip felaketler karşısında çareyi yine tanrılar-
da aradığını söyleyebiliriz. Efes de bulunan bu yazıt, Antoninus Vebası’nın 
etkisi altındaki Sardes kentinin salgından kurtulmak için başvurduğu Klaros 
Apollonu’nun kehanetidir:

“(………yardım için bakmanız gereken) benim ailemden doğmuş, altın sadaklı 
Artemis’dir. Çünkü o tüm şehrin, başlangıcından beri kadim lideri, ölümlülerin 
ebesi ve büyüteni, hasatı verendir. Onun altınla parlayan suretini Ephesos’dan 
getirin. Onu sevinç içinde bir tapınağa yerleştirin. Sizi hastalığınızdan kurta-
racak ve insanları kırıp geçiren salgın hastalık zehrini (ya da büyüsünü) yok 
edecektir. Ve alev taşıyan gece ateşinden meşaleleriyle, bir büyücünün şeytani 
sanatının işaretleri olan yoğrulmuş balmumundan yapılanları (heykelcikleri) 
eritecektir. Ancak tanrıça için benim buyruklarımı uygularsanız, okların karşı 
koyulmaz, düzgün atıcısına ilahilerle tapınırsanız, ona, o namlı ve tetikte olan 
bakireye kurbanlar keserseniz ve danslar ve şölenler sırasında, siz kızlar, er-
keklerle birlikte, Maionia’nın Hermos’unun tuzlu toprakları üzerinde, mersin 
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ağacından yapılmış taçlar giyerek onu, adı Ephesos’un ülkesinden gelen saf Ar-
temis’i her bakımdan yüceltirseniz o da size her zaman için sonsuz bir yardımcı 
olacaktır. Bu ritüelleri yerine getirmemeniz durumunda ise, ateşin cezasını çe-
keceksiniz.”  

Baş kısmı kırık olduğu için yazıtın hangi şehre ait olduğunu bilemiyoruz 
ama Maionia’nın Hermos’unun tuzlu toprakları üzerinde tasvir edilen Ar-
temis Tapınağı’nın şimdiki Marmara Gölü yakınlarında olduğunu ve söz 
konusu şehrin de Sardes olduğunu tahmin ediyoruz. Bu dönemde Küçük 
Asya şehirlerini kasıp kavuran bir salgın vardı. Nedeni bilinmiyor, çaresi 
bulunamıyordu. Sardesliler de diğer bazı Küçük Asya şehirleri gibi, salgın 
yüzünden Klaros rahibinin kehanetine başvurmuş, onun dediklerini yeri-
ne getirdikten sonra da bu yazıtı kendilerine yardımcı olan Efes Kenti’ne 
armağan etmiş olmalıydılar. Efesliler de yazıtı, içeriğine uygun olarak, An-
toninus Vebası yüzünden ölen Lucius Verus’un Efes’deki Parth zaferi anıtı-
na yerleştirmişlerdi. Klaros Apollon’u, Sardeslilere salgından kurtulmaları 
için Efes Artemisi’nin bir heykelini kendi tapınaklarına taşımalarını salık 
vermişti. Tanrıça burada, elinde taşıdığı meşaleler ile salgın zehrine neden 
olan balmumu heykelcikleri eritecekti. Bu heykelcikler bir büyücünün şey-
tani işleriydi ve belki de salgın felaketinin nedeninin “kara büyü” olduğuna 
inanılmıştı. Eğer kehanet yerine getirilir ve Artemis’e kurbanlar, danslar ve 
şölenler ile şükredilirse, tanrıçanın gücü büyüyü bertaraf edecek, insanlar 
hastalıktan kurtulacaktı. Yok, eğer Apollon’un emirleri yerine getirilmez ise 
de, tanrısal cezanın ateşi (muhakkak ki hastalığın verdiği ateş) hasta beden-
leri yakmaya devam edecekti.

Hastalığın Hıristiyanlığın yayılışına etkisi
Klaros Apollon Tapınağı’na salgın yüzünden başvuran başka şehirler de 
vardı. Hepsi, vebanın yeraltı tanrılarının öfkesinden kaynaklandığına inan-
makta ve Apollon’a bu öfkeyi yatıştırmak için ne yapmaları gerektiğini sor-
maktaydı. Çünkü tanrısal öfke yatıştırılmadıkça bir kurtuluş da yoktu. Tanrı 
eliyle başlayan salgın ancak Tanrı’nın eliyle sona erecekti.
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Bu nedenle Antoninus salgınından sonra dini pratiklerde açık bir yükseliş 
izlenir. İmparatorluğa ekonomik açıdan da büyük zarar veren salgın, resmi 
yapıların inşasına ait projeleri kesintiye uğratmıştır. Ama dinsel alanların, 
tapınakların inşa ve restorasyonunda, dini seremonilerin gerçekleştirilme-
sinde büyük bir artış görülür. Vebanın, Roma tanrılarına ve devlet dinine 
inanmayan Hıristiyanların tanrıları kızdırması yüzünden çıktığını söyleyen 
ve bu yüzden onlara zulüm uygulayan Marcus Aurelius, Roma tanrılarına 
tapınımın artması için elinden geleni yapmıştır. Ancak Hıristiyanlığın 2. yüz-
yıl sonunda tüm Roma dünyasında hızla yaygınlaşması da göstermektedir 
ki, Roma’nın tanrıları büyük felaketleri savmak konusunda müritlerine Hı-
ristiyanların tanrısı kadar güven telkin edememişlerdi. Antoninus Vebası da 
Hıristiyanlığın yayılmasına yardım eden etkenlerden biri oldu. Çünkü insan-
lık her çağda, korku zamanlarında, bilim tarafından açıklanamayan ve çare-
si bilinmeyen hastalıklar karşısında ve yakınında bekleyen ölümle yüzleşti-
ğinde yüzünü hep tanrısal olana çevirdi.

Claros antik kenti.
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Antik dünyada, pagan dönemde salgınlar da, hastalıklar da, teda-
viler de ‘tanrısal’dır. Pagan dünya için özetlemeye çalıştığımız bu 
inanç ve bakış açısının semavi dinlerde de benzerleriyle karşılaşıl-
ması ise hiç şaşırtıcı değildir.

Pagan dünyada 
tanrılar ve 
salgınlar

Doç. Dr. Akın Ersoy
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü

Kline’de uzanan hastayı muayene eden Asklepios ve yanında Hygieia.
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İnsanlık var olduğundan beri doğal afetler ve çeşitli salgın hastalıklarla 
yüzleşti. İnsanlar hep bilmedikleri şeylerden korktular, olacaklardan ve 

geleceklerinden kaygı duydular. Bu anlamda ortaya çıkan mitoslar insan 
topluluklarının, evreni, dünyayı ve doğa olaylarını kişileştirerek ‘canlı var-
lıklar’ ya da ‘tanrılar’ olarak tasarlayıp henüz sırrını çözemedikleri evrenin 
çeşitli görüntü ve olaylarını bir anlam kolaylığına bağlamak ihtiyacından 
doğmuş öykülerdir. Birçok ulusun ve coğrafyanın ayrı ayrı mitolojileri var-
dır. İçinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle bütün öteki ulusların ilk çağ 
efsanelerinden önce akla Yunan ve Roma öyküleri gelmektedir. 

Üç bin yıl kadar önce hasta olanlar için başvurulan göksel varlık Apollon 
idi. Apollon adının “defetmek, kötülüğü önlemek, korumak” anlamına ge-
len fiillerden türemiş olabileceği değerlendirilir. Ancak adının kökü nere-
den gelirse gelsin tanrının adına sıfatlar eklenmiştir. Bunlardan en bilineni 
‘ApollonPhoibos’dur. Phoibos “parlak veya tanrının ışık saçan aydınlığı” anla-
mındadır. Homeros, İlyada’da ApollonPhoibos’u “okçu, hedefi vuran, gümüş 
yaylı” olarak anlatmaktadır. 

Aynı destanda Apollon’unSmintheus sıfatı ile de anıldığını görmekteyiz. 
Smintheus “fare ve sıçan kovan” anlamına gelmekte ve tanrının “aleksikakos” 
yani “kötülükleri defetme” gücünü anlatmaktadır. Burada Apollon’un Ana-
dolu kökenli olduğunu ve Troya Savaşı’nda Yunanistan’dan gelen Akhaların 
değil Anadolulu Troyalıların safında olduğunu belirtelim. İlyada’da, Troya’ya 
yakın bir kent olan Khryse’de bulunan Apollon Tapınağı’nın rahibi Khry-
ses’in Akha Kralı Agamemnon tarafından tutsak edilen kızı Khryseis’in kur-
tarılması için ApollonSmintheus’a yakarışını okuyalım: 

“Ey Khryse’yi, kutsal Killa’yı koruyan, gümüş yaylı / Tenedos’un (Bozcaada) güçlü 
Kralı, Smintheus, dinle beni, / bir gün sana yaraşır bir tapınak yaptıysam / bo-
ğaların, keçilerin yağlı butlarını yaktıysam senin uğruna, / şu dileğimi tez elden 
yerine getiriver. / Gözyaşlarımın öcünü al Danaolardan (Akhalar), oklarınla.”
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‘Canlıların saldırdıkları yer’den gelen veba...
Aslında bu hikaye Anadolu kıyılarına göç eden Giritlilerle başlamaktadır. 
Geleneksel olarak göçmenler, göç edecekleri yeri Yunanistan’da Delphoi 
ve Ege Denizi’nde Delos Adası’nda bulunan Apollon’un kehanet merkezleri 
başta olmak üzere, Apollon’un el verdiği ‘Mantis’ adı verilen bilicilere danı-
şırlardı. Bir anlatıya göre Girit’ten yola çıkan Teukros liderliğindeki göçmen-
ler de yola çıkmadan önce böyle bir ‘bilici’ye nerede yurt kurmaları gerekti-
ğini danışmışlar ve ondan “canlıların saldırdıkları yerde” cevabını almışlardı. 
Teukros ve beraberindekiler de Troas Bölgesi’nde Hamaksitos (Babakale) 
olarak adlandırılan yere gelerek gecelediler. Onlar yorgunlukla uyuya dur-
sunlar çok sayıda tarla faresi, sürüler halinde gelerek silah ve diğer dona-
tılarının deriden yapılma bölümlerini yemişlerdi. Teukros ve arkadaşları 
sabah uyanınca Bilici’nin belirttiği gibi canlıların saldırdıkları yerde oldukla-
rını düşünerek buraya yerleştiler ve ApollonSmintheus (fare öldüren / fare 
kovucu Apollon) adına Khryse’de (Gürpınar) bir tapınak inşa ettiler. Akha or-
dularının önderi Kral Agamemnon işte bu tapınağın rahibinin kızı Khryseis’i 
alıkoymuştu.

Hikayenin sonunda ApollonSmintheus tapınak rahibinin dileğini yerine ge-
tirdi ve Akha ordusu üzerine hedefini şaşmaz oklarıyla dokuz gün boyunca 
sürecek korkunç bir veba saldı. Ordusuna büyük felaket getiren bu salgın 
karşısında diz çöken Kral Agamemnon rahibin kızı Khyrseis’i babasına gön-
dermek zorunda kaldı. Buradan anladığımız, Tanrı’nın kötülükleri kovması 
kadar ordulara veba, kıran salarak da cezalandırıcı olabildiğidir. Nitekim 
Khryse Kenti’nin “fare kovucu” tanrı ApollonSmintheus Tapınağı o günden 
bugüne üç bin yıldır ayakta durmaktadır. Tapınağına sığınan, vebadan mağ-
dur insanlar ona kendilerini iyileştirmesi, dertlerine derman olması için yal-
vardılar, yakardılar, armağanlarda bulundular. Apollon iyileştirici, dertlere 
deva olan, kötülükleri kovan kimliği ile aynı zamanda ‘hekim tanrı’ idi ve ‘Pa-
ian’ sıfatına da sahipti. Bu sıfatla Homeros’un destanlarında tüm hekimler 
Paian tanrının oğulları ve öğrencileri sayılırdı. Nitekim hekim tanrı Asklepi-
os, Apollon’un oğlu, Hygieia da Asklepios’un hem kızı hem de yardımcısı idi. 

Asklepios’un ayrıca Makhaon adlı bir oğlu vardı. Dolayısıyla o da bir hekim-
di ve Troya Savaşı’na katılan Akha krallarından Philoktetes’i tedavi etmesi 
ile bilinir. Philoktetes kendisinin koruyucusu olan Herakles’in ona verdiği ok 
ve yay ile Troya Savaşı’nın başlamasına neden olan Paris’i ölümcül bir şe-
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kilde yaralamıştı. Onu yaralayan, Herakles’in Lerne Ejderi’nin kanına batırıl-
mış zehirli oklardan biriydi. Paris’in şifası aslında eşi Oinone’deydi. İlacı ona 
Apollon vermişti. Ancak Oinone kendisini Helene için bırakıp giden Paris’i 
sevse de ona şifalı ilacı vermeyerek öcünü aldı.

Sıra demir soylulara gelince giden iyilik
Hesiodos’un İşler ve Günler (ErgakaiHemerai) adlı eserinde Soylar Efsane-
si’nin sonunda altın, gümüş ve bakır soylarının ardından sıra Demir Soylu-
lar’a gelince iyilik tanrıları dünyadan ayrılmış, yerlerini utanç yani Aidos ve 
vicdan azabı yani Nemesis’e bırakmışlar ve bütün belalar (hastalık, deprem, 
sel, kıtlık) insanların üstüne üşüşmüşlerdi. Aslında Nemesis insanların öl-
çüsüzlüğünü, kendilerine olan aşırı güveni cezalandıran ama diğer yandan 
da öç alan tanrıça idi. Bu anlamda eşinden öç alan Oinone’nin vicdan azabı 
tam da buradan kaynaklanıyordu. Her şeye rağmen Oinone tersini yapıp 
eşini kurtarsaydı da bir ölümlü için başta yazılmış olan alın yazısından yani 
kaderden de zaten kaçılamazdı. Aynı kader, Troya surları önünde Akhilleus 
ile savaşan Hektor ve Habeşistan Kralı Memnon’un ölümlerinde de yaşandı 
ve Zeus vicdanı kabul etmese de kahramanları Hades’e gönderdi.

Hesiodos kendisinin de içinde bulunduğu Demir Soylular zamanında kötü-
lüklerin daha da çoğaldığını ve çoğalacağını, ne kadar suç ve günah varsa 
hepsinin yeryüzüne yerleştiğini ve yerleşeceğini anlatır, okuyalım: 

“Keşke o soydakilerden biri olmasaydım ben, / Keşke daha önce ölsem ya da 
doğmasaydım! / Çünkü bu beşinci soy demir soyudur./ Onlar gündüzleri didi-
nir ezilirler, / Geceleri kıvranır dururlar / Tanrıların yolladığı türlü dertlerle. / 
Belalarla karışık birkaç sevinçtir bulabildikleri. / Ama bir gün gelecek Zeus, Kro-
nos’un oğlu / Bu ölümlü insan soyunu da yok ediverecek.”

Hesiodos dizelerinde tanrıların cezalandırıcı yönüne vurgu yaparken birden 
bire bir başka tanrısal kavram olan Adalet’i yani Dike’yi ‘felaketlere çare’ ola-
rak işaret eder ve kardeşi Perses’e seslenerek, kardeşinin üzerinden adale-
te övgü düzmeye başlar, okuyalım:

“Ama sen Perses, doğruluktan yana ol,  / Aşırılığa kaptırma kendini. / Biz zaval-
lılara gelmez aşırılık, / ….. / Haklı kazanır önünde sonunda, / ….. / Ölçüyü ka-
çıran, kötü yola sapan kişileriyse, / Cezalandırır engin bakışlı Zeus, / Bütün bir 
kent yıkılır bazen / Bir tek kişinin işlediği suç yüzünden. / Bela, veba, kıtlık iner 
göklerden...” 
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Hesiodos’un anlatısı veba gibi her 
eve uğrayan salgınların tanrılar 
tarafından bir cezalandırma aracı 
olarak kullandıklarını açıkça gös-
termektedir.

Tanrıların korkunç 
kararları
Tanrılar tarafından hastalık ve 
felaketlerin bir cezalandırma ara-
cı olarak kullanılmasına ilişkin 
inanışı Mezopotamya ve Mısır 
kültürlerinde de görmekteyiz. Ör-
neğin Mezopotamya’da Sümer 
kaynaklı Tufan Miti’nde insanı 
dünyadan silmek için tanrılar 
katında tufan çıkmasına karar 
verilmiştir. Ancak içlerinden Su 
Tanrısı Enki, Nuh Peygamber’in 
öncü rolünü oynayarak dindar 
ve içinde tanrı korkusu olan Kral 
Ziusudra’ya tanrıların bu korkunç 
kararını bildirir ve çok büyük bir 
gemi yapmasını önerir. Kral buna 
uyacak ve kurtulacaktır. Okuyalım: 

Olağanüstü kuvvetli bütün fırtınalar, bir olup saldırdı. / Tufan yeryüzünü kapla-
dı, yedi gün, yedi gece boyunca, / Tufan ülkeyi kasıp kavurdu, / Koca gemi aza-
metli sulara çarpıp dururken, / Işığını yere göğe saçan Utu çıktı. / Kral Ziusudra, 
Utu’nun önünde yerlere kapandı, / Bir öküz kesti Kral, bir koyun kesti. / ….. / 
Kral, Ziusudra, An (Gök Tanrısı) ve Enlil’in (Hava Tanrısı) önünde yerlere ka-
pandı, / Ona tanrılarınki gibi bir hayat verdiler, / Tanrılarınki gibi ebedi soluğu 
onun için yere indirdiler.”

Sağlık Tanrısı Asklepios
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Mezopotamya’da günahın kefareti: Hastalık
Mezopotamya’da hayatın özünün su olduğuna inanıldığından suyun sihirde 
ve kehanette önemli rolü vardı ve tüm bu nedenlerle hekimler, “suyu / su-
ları tanıyan kimse” ve bir diğer manası ile “rüyaları yorumlayabilen” anlamına 
gelen A-zu veya A-su sözcükleriyle adlandırılıyorlardı. Doğal olarak Su Tanrı-
sı Enki aynı zamanda hekimliğin tanrısı idi. İnanışa göre; doğan bir çocuğa 
hayat soluğunu veren tanrı, aynı zamanda o çocuğun hayat boyu kişisel 
tanrısı oluyordu. Ancak tanrının koruyuculuğunu sürdürebilmesi için buy-
ruklarına aykırı davranışlarda bulunulmaması gerekiyordu. Aksi halde tanrı-
sal koruma kaldırılırsa onu tehlikelere ve kötülüklere karşı açık bırakırdı ve 
bunlardan biri de hastalıklardı. Bu anlamda hastalık bir günahın kefaretinin 
ödenmesi anlamını taşıyordu.

Mezopotamya’da, dönemin dünya görüşüne göre, bir böcek veya akrep 
ısırmasında dahi bu ısırma ve sokmanın tesadüfi olmadığı, o insanın dav-
ranış ve hareketlerinden ileri geldiği inanışı vardı. Babil Kralı Hammurabi 
zamanına ait mektuplarda “Şamaş ve Gula sana sıhhatler ihsan etsinler” cüm-
lesi ile sık sık karşılaşılırken, yine Asur zamanında hükümdara yazılan mek-
tuplarda ise “Ninip ve Gula hünkarım efendime sıhhat ve saadet bahşetsinler” 
ifadeleri bu inancı yansıtmaktadır. Yine Aydın Sayılı’dan alıntı ile Asur Kra-
lı Assurbanipal’in yazılı tabletlere yansıyan “Sana yalvardım, seni kutladım. 
Sana ellerimi kaldırarak yaptığım niyazı kabul et. Duama kulak ver. Bana yapı-
lan büyüyü gider, günahımı kaldır. Ömrümü sona erdirecek her türlü musibeti 
benden uzaklaştır” duasında, felaket ve musibetlerin tanrılardan geldiğine 
olan inanışı görmekteyiz. 

Mezopotamya’da büyülenmiş, kendilerine cin ya da şeytan çarpmış olan 
kişilere dokunmak, bunların yatağında yatmak, tabağından yemek yemek 
tehlikeli ve yasaktı. Salgın hastalıklarda hastalar karantinaya alınıyor veya 
tecrit ediliyorlardı. Yani anlaşıldığı üzere günümüzün tecrit ve karantina ön-
lemleri birkaç bin yıl önceye dayanmaktadır.

Mezopotamya ve Mısır kültürlerinde olduğu gibi Türkiye kültüründe de su 
hayat ve varlığın temel unsurlarından biri olarak görülür. Bugün kullandığı-
mız su sözcüğü, Bahaeddin Ögel’den (Türk Mitolojisi) alıntılayarak, Göktürk-
lerde su veya ‘sub’, Uygurlarda ‘sug’ veya ‘suv’ söyleniş ve yazılışı ile ve bazı 
Türk ağızlarında ‘suu’ deyişi ile karşımıza çıkar. Su, hayatın kaynağı olarak Uy-



Arkeo Duvar / 73

gur yazıtlarında ‘edgütiarıtı’ yani 
“iyileşme ve arınılma” manasında 
kullanılmaktaydı. Yine Göktürk 
yazıtlarında ıdukYer-sub yani “mu-
kaddes yer ve su” deyişi vardır ki, 
bu deyiş “su, tanrı tarafından gön-
derilmiştir” anlamında değerlendi-
rilmektedir.

‘Tanrısal’ hastalık, 
‘Tanrısal’ tedavi 
Mezopotamya’da hekimlik yal-
nızca tapınak ve onu temsil eden 
rahiplere ait bir meslek iken cer-
rahlık ise farklı konumdaydı ve bir 
zanaat olarak görülüyordu. Dola-
yısıyla onların mesleki çalışmaları 
daha nesnel ve bilimsel nitelikle-
re sahipti. Ancak tapınağa bağlı 
rahip-hekimlerden farklı olarak 

yaptıkları operasyonlar ödül ve ceza olarak kendilerine dönüyordu. Örneğin 
Hammurabi Kanunları’ndan anlaşılacağı üzere bir cerrah özgür insanlar sta-
tüsündeki bir kişiyi ameliyat eder, hayatını kurtarır, sağlığına kavuşturursa 10 
şekel gümüş kazanırken, eğer başaramaz, ameliyat sonrasında ölürse cerra-
hın elinin kesileceği yazılıydı. Cerrahın aldığı risk karşısında kazandığı gelir de 
çok yüksek idi. Günümüz cerrahları ne durumdadır bilinmez ama bu kazanç 
ile o dönemde bir ev, bir köle ve bir tarla rahatlıkla alınabilmekteydi. 

Mısır’da da hekimler insanlara hem hastalık hem de şifa veren Güneş Tanrısı 
Ra’nın kızı Tanrıça Sekhmet’e bağlı rahiplerdi. Sekhmet acımasız, kana susa-
mış, insanları yok etmek isteyen, veba gibi hastalıkları yayan bir tanrıça idi. 
Ra, kızının insanları felakete sürükleyen eylemlerinden rahatsızdı, o kendisi-
ne insanlara hükmetmeyi ve yönetmeyi hak biliyordu. Aynı hakkı Yunan Mi-
tolojisi’nde Zeus’un iktidarında da görmekteyiz. Zeus, Asklepios‘un ölümsüz-
lük ilacını bulması ve kendi elinde bulunan insanın yaşam ve ölüm hakkına 
meydan okuması üzerine, kızacak ve yıldırımı ile Asklepios’u yere serecektir. 

Yunanistan’daki Bassae Apollon Epikourios 
(İyileştirici) Tapınağı’nın canlandırması. MÖ 
5. yüzyılda Perikles zamanında vebanın, 
Atina’da başlayıp Yunanistan’ a yayılması 
sırasında inşa edilmişti.
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Öyle ki, anlatıya göre, elindeki 
ölümsüzlük reçetesi otların üze-
rine düşmüş ve yağmur suyu ile 
yazının mürekkebi ota karışmış ve 
orada bütün dertlere çare sarım-
sak bitkisi bitmişti. 

Mitlerdeki birçok paralellikler ile 
birlikte hastalık ve felaketlerin bir 
cezalandırma aracı olması inanışı 
Doğu Akdeniz ve Ortadoğu coğ-
rafyasında ortak inanç değerleri 
olarak yayıldı. Bunun bir tesadüf 
olmadığı, Mısır’da Tel el Amar-
na’da ele geçen ve ‘Amarna Mek-
tupları’ olarak anılan 4. Amenofis 
(MÖ 1335-1353) zamanına ait 
arşiv belgelerinden bu coğrafya-
daki çeşitli kral sarayları arasında 
hekim, astrolog ve sihir adamı de-
ğiş tokuşu yapıldığı bilinmektedir. 
Yani ‘ceza’ olan hastalıkların teda-
visi de tanrısaldı...

Tüm bu örneklerden hareketle, anlatımızın çerçevesini oluşturan coğrafyada 
ve dönem için denilebilir ki salgınlar da, hastalıklar da, tedaviler de aslında 
‘tanrısal’dır. Pagan dönem dünyası için özetlemeye çalıştığımız bu inanç ve 
bakış açısının semavi dinlerde de benzerleriyle karşılaşılması hiç şaşırtıcı de-
ğildir. 

Kur’an-ı Kerim’den bir alıntı ile yazımızı bitirelim;

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden ek-
siltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldi-
ğinde, ‘Doğrusu biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz’ derler” (Bakara 155-
156).

Pompei’den bir duvar resmi. MS 45-79 
yıllarına tarihlenen resimde bir hekim 
elinde pense veya neşter ile Aeneas’ın 
yarasına müdahale ediyor. Resimde Tanrıça 
Aphrodite’nin huzrunda ağlayan oğlu 
Ascanius ve arkadaşları Achates ve Mnesteo 
kahramana refakat etmekte.
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Bugün Louvre Müzesi’nde bulunan, 1631’de yapılmış, 148 cmx198 
cm ölçülerindeki “Aşdod Vebası” adlı resim, salgın hastalıkların top-
lumu nasıl etkilediğini anlatan nadir eserlerden biridir. Eserde an-
latılan salgın, Eski Ahit’te bahsedilen bir ‘epidemi’ olsa da yapıldığı 
tarih, yine İtalya’daki bir veba salgını dönemine denk gelir. 

Poussin’in 
Aşdod 
Vebası

Melishan Devrim
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İtalya’da 1630’daki veba salgını, en fazla Milano’yu vurur. Bu esnada, “Aş-
dod Vebası” resmini yapan Fransız ressam Nicolas Poussin (1594-1665) 

Roma’dadır ve kamu sağlığı önlemlerinin alınması sayesinde veba salgını 
şehre ulaşamaz. Poussin’in resmi, Sicilyalı tüccar Fabrizio Valguarnera’nın 
siparişi üzerine yaptığı bilinmektedir. Resimdeki hikayeyi ressamın mı yok-
sa müşterisinin mi seçtiğini bilmesek de eser, Poussin’in döneminde veba-
nın nasıl algılandığına dair ürkütücü detaylar içerir.

Poussin’in resimlediği Aşdod salgını, Eski Ahit’te Samuel I kitabının beşin-
ci bölümünde anlatılır. Veba (pestilence), başrahip Eli zamanında yapılan 
savaşta rabbin ahit sandığını (ark of the covenant) çalan Filistinlilerden öç 
almak için gönderilir. Filistinliler, savaştan sonra bu sandığı, kendi tanrıları 
Dagon’un Aşdod kentindeki tapınağına getirmişlerdir. Ahit sandığının Aş-
dod’da kaldığı yedi ay boyunca Aşdodlular ‘urlarla vurulur’. Dagon’un hey-
keli ise sandığın karşısında kendi kendine yere düşüp kırılır. 

Hastalığa ‘dokunan’ ressam
Poussin, “Aşdod Vebası” resminde hem Dagon’un heykelinin yıkımını hem 
de salgını birlikte anlatır. Resmin sol tarafında Dagon’un tapınağının önün-
de toplananlar, ahit sandığı yüzünden Dagon’un heykelinin kafasının ve el-
lerinin kırıldığını görmektedir. Tapınağın önü sıçanlarla doludur. Ön planda, 
burnunu örten bir adam, ölen annesinin memesinden hâlâ süt emmeye 
çalışan bir bebeği ayırmaya çalışmaktadır. Ölen annenin yanında yatan di-
ğer çocuğu da ölmüştür. Ölülerin kokusundan veya vebanın hastaların ne-
fesiyle bulaştığı inancı yüzünden burunlarını örten figürler, kompozisyonun 
bir salgını anlattığını gösteren detaylardır. Arka planda cenazeler taşınmak-
tadır. Birileri dehşet içinde balkonlarından dışarıyı seyretmekte, bir grup ise 
arka planda şehirden kaçmaya çalışmaktadır. Resimdeki figürlerin birbirle-
rine dokunma pozları dikkat çekicidir. Mavi togalı adamın arkasındaki biri 
ona sırtından hafifçe dokunmuştur. Kafasına türban sarılı olan adam, ölen 
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annesinden bebeği uzaklaştırmak için bebeğe dokunmuştur. Sağ tarafta 
sarı tunikli adam, arkasındaki çocuğa parmaklarının ucuyla dokunmuştur. 
Tüm bu dokunma hareketleri, herkesin birbirini uyarmaya çalışmasını an-
latmak amacıyla yapılmış olabilir ya da Poussin, bu hareket dizisiyle, hasta-
lığın dokunarak bulaştığını anlatmak istemiş olabilir.

Asensi ve Fierier (2018), Aşdod Vebası anlatısının bubonik (hıyarcıklı) veba 
olduğunu savunur çünkü Xenopsylla cheopis pirelerinin ve R. rattus türü 
siyah farelerin fosilleşmiş kalıntılarının Nil Vadisi’nde keşfedilmesi, veba ta-
şıyıcısı türlerin Ortadoğu’ya ulaşma tarihini milattan önce 1350’ye kadar ge-
riye götürmemizi sağlar.

Bunun yanında, Kutsal Kitap’ta bu salgının anlatımında iki sözcük kullanıl-
mış olması da hastalığın patolojisi hakkında ipucu verir. ‘Techorim’ (tümör) 
ve ‘ophel’ (çıban) sözcüklerinin kullanılması, Asensi ve Fierier’e (2018) göre, 
Aşdod Vebası’nın bubonik veba olması ihtimalini güçlendirir.

Neden fareler var?
Poussin’in resminde tıp tarihi araş-
tırmacılarının dikkatini en çok çeken 
detay, farelerdir çünkü farelerin veba 
taşıyıcısı oldukları ancak 19. yüzyılın 
sonunda anlaşılmıştır. 1894’te Üçün-
cü Bubonik Veba Pandemisi sırasında 
Alexandre Yersin ve Kitasato Shibasa-
buro, buna yol açan bakteriyi izole et-
meyi başarırlar. Yersin, veba salgınları 
esnasında insanlarla birlikte farelerin 
de hastalandığını fark etmiştir. Özellikle çok sayıda ölü farenin bulunduğu 
yerlerde, kısa bir süre sonra veba salgınının baş gösterdiğini gözlemlemiş-
tir. Poussin, hayatı boyunca birkaç kez veba salgınına şahit olduğu için, aynı 
gözlemi, bu resmine aktarmış olabilir. 

Nil Vadisi’nde bulunan fosillerin, vebanın Ortadoğu’ya ulaşma tarihlendirmesini 
değiştirmesi hakkında: 

Asensi, V., & Fierer, J. (2018). Of Rats and Men: Poussin’s Plague at Ash-
dod. Emerging Infectious Diseases, 24(1), 186-187. https://dx.doi.org/10.3201/
eid2401.ac2401.
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Orta Çağ, Hıristiyanlığın gelişme yıllarından 15. yüzyıl başlarına 
dek etkisini sürdüren geniş bir dönemi kapsar. Bu dönemin Ka-
ranlık Çağ olarak da anılması, kilisenin bağnaz egemenliğinde, 
dünyasal zevklerden yoksun bırakılmış, araştırma, keşfetme, ken-
dini ve çevresini tanıma özgürlüğü elinden alınmış insanın, yalnız 
ölümden sonrasına hazırlık yapması gereken kutsal bir ortama gü-
dümlenmiş olmasındandır.

Zaman İçinde Müzik 
Ambrosius Ezgisi (5.yüzyıl), 

‘Venite Benedicti’

Evin İlyasoğlu

https://www.dailymotion.com/video/x819ilh
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Belgelere göre Antik Çağ’la, Erken Orta Çağ (Hıristiyanlıktan öncesi ve Hı-
ristiyanlığın ilk yüzyılları) arasındaki müziğin benzer özellikleri şunlardır: 

Her ikisi de yalnız melodi çizgisinden oluşan, teksesli yapıdadır. Her ikisi de 
belli bir metne dayalı (Antik Çağ’da şiir ya da tiyatroya; Ortaçağ’da İncil’e) ve 
büyük ölçüde doğaçlamadan yararlanarak çalınıp söylenirler. Antik Çağ’dan 
Orta Çağ’a aktarılan bir başka karakteristik durum da müzik sanatının doğa 
dizgelerine ilişkin özellikleriyle insan düşünce ve davranışındaki etkinliğidir.

Hıristiyanların Erken Orta Çağ’daki ilk ayinleri, Mezopotamya’dan ve İbrani 
geleneğinden kaynaklanan antifon yöntemini sergiler. Antifonal seslendiri-
de iki koro yer alır; ikinci koro ezgiyi bir oktav üstten yineler. Küçük Asya’da, 
Asurlulardan kaynaklanan ilahi okuma şekli Bizans ve Milano yoluyla tüm 
Avrupa ve Afrika’ya yayılmıştır. Elimizdeki en eski ilahi belgesi Mısır’da bu-
lunmuş 3. yüzyıldan kalma bir papirüstür. Bu nota benzeri belgede söz Eski 
Yunanca olduğu halde, melodinin Doğu kökenli olduğu ileri sürülmektedir.  

Bizans ezgileri
Doğu’daki Hıristiyan kiliselerinde mutlak bir yönetim birliği kurulamadığın-
dan, her biri kendine göre ayrı tören biçimleri geliştirmiştir. Bizans İmpara-
torluğu 324’te Konstantin tarafından kurulmuş; 330 yılında Birleşik Roma 
İmparatorluğu’nun başkenti ilan edilmiş ve 395 yılındaki bölünmeden son-
ra Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olarak Türklerin 1453’te İstan-
bul’u fethine kadar 1000 yıl egemenliğini sürdürmüştür.

Bizans ayin müziği I. Justinyen’in 527’de taç giymesiyle yerleşik bir geleneğe 
kavuşur. Bizans ezgileri tek sesli, makamsal ve bağımsız ritimlerle donan-
mıştır. Bu ezgiler, Ortodoks Yunan, Rus ve Doğu Ortodoks kiliselerindeki 
müziğin temelidir. Nota simgeleri yerine, ses düzeyini gösteren işaretler 
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kullanılmıştır. Önceleri kiliseye yalnız org girmesine izin varken, sonradan 
Noel gecelerinde, üfleme ve vurmalı çalgıların da kullanıldığı belgelenmiştir.

Ambrosius ezgisi
Hıristiyanlığın ilk üç yüz yılında Batı’ya aktarılan ezgiler, tümüyle Doğu mü-
ziği özellikleriyle bezelidir: İbranilerin sinagog törenleriyle Yunan modları, 
ilk yalın ezgilerin (plain-chant/ plain song) temelini oluşturur. Meliz-matik 
(tek hecede çok nota) yöntemle oluşan pasajlar doğaçlamaya açık kapı bı-
rakırken, yarım ve çeyrek ses aralıklı Doğu makamları, ezgilerin temelidir. 
4. yüzyıla dek ezgilerin hiçbir gelişme göstermediği, saflığını koruduğu sap-
tanmıştır. İ.S. 325’te Konstantin, Hıristiyanlığı Roma’nın resmi dini olarak 
tanıyınca dinsel törenlerde, ayinlerde Yunanca yerine Latince kullanılmaya 
başlanır.

4. yüzyılda Milano Başpiskoposu Aziz Ambrosius (340-397), Katolik ilahile-
rinin düzenlenmesinde Bizans ve İbrani geleneğindeki tekniklerle halk ez-
gilerini harmanlamıştır. Bizans ilahilerindeki Eski Yunan modlarına dayalı 
yapıyı, İbrani geleneğindeki antifonal şarkı söyleme yöntemiyle birleştirir. 
Anti (karşı) ve phone (ses) sözcüklerinin birleşiminden oluşan antifon yön-
teminde, iki ayrı koronun karşılıklı ve dönüşümlü olarak şarkı söylemesi ayi-
nin etki gücünü artırmaktadır. Aziz Ambrosius böylece, Katolik Kilisesi’nin 
düzenli ilahi okuma yöntemini kurmuş olur.

Yorumlayan: In Dulci Jubilo Korosu / Şef: Alberto Turco 
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Avrupa’daki mağara resimleri hakkında yeni 
bir teori

Tel Aviv Üniversitesi’n-
den Yafit Kedar ve Ran 

Barkai, Avrupa’daki Paleolitik 
dönem insanlarının, mağara-
larda resim yaptıkları sırada 
kanda oksijenin azalması an-
lamında hipoksi yaşadıklarını 
tespit ettiklerini duyurdular. 
Haaretz gazetesindeki yazıda 
araştırmacılar, mağaraların 
derinliklerindeki çok dar alan-
larda meşale ışığında resim 
yapılması esnasında, meşalenin tükettiği oksijenin ortam içinde ne kadar 
azalmış olabileceğini bilgisayar modellemesi yaparak analiz etti. Uzun kori-
dorların sonunda bulunan dar bölmelerde meşale kullanılması durumunda 
ortam oksijeninin büyük ölçüde düştüğü anlaşıldı. Araştırmacılar, bu sebep-
le oluşan hipoksinin insanlarda aşırı mutluluk duygusu hissetmek anlamın-
da öfori’ye (euphoria) neden olduğunu, Paleolitik dönemde resim yapılan 
mağaraların bu sebeple farklı bir deneyim sunan alanlar olarak önemsendi-
ğini düşünüyorlar. 

Avrupa kıtasında resimlendiği keşfedilen mağaraların en eskilerinden Fran-
sa’daki Chauvet mağarası milattan 30 bin yıl öncesinden kalma resimleri 
içeriyor, bu mağara 1994’te keşfedildi. Fransa ile İspanya arasındaki böl-
gede 300’den fazla resimli mağara var, ayrıca Alplerde resimli mağaralar 
bulundu. Amerika kıtasında da Avrupa’dakine benzer şekilde resimlenmiş 
mağara alanları mevcut. Tennessee, Alabama ve Kentucky’de en derin alan-
larına resim yapılmış 100’den fazla mağara keşfedilmiş durumda. Bu mağa-
ralar Amerika’nın yerli halkları tarafından bin ila dört bin yıl önce resimlen-
miş. 

ARKEOLOJİ HABERLERİ

Güneybatı Fransa’daki Lascaux mağarası 
resimlerinden.
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Suudi Arabistan’da 6 bin yıllık Neolitik 
mezar keşfedildi

Suudi Arabistan’ın ku-
zeydoğusunda bulunan 

Al-Ula bölgesinde keşfedilen 
anıtsal bir mezar alanın-
da, bir köpek ile 11 insanın 
kalıntılarına ulaşıldı. M.Ö. 
4300’lere tarihlenen mezar, 
volkanik bir alanın uydu 
görüntüleri ve hava fotoğ-
raflarının incelenmesiyle 
tespit edildi. Bu bölgenin 
600 yıl boyunca yaşam alanı 
niteliğini sürdürdüğü dü-
şünülüyor. Suudi Arabistan 
Krallığı tarafından destekle-
nen Al-Ula (AAKSAU) projesi 
kapsamında hava görüntülerinin arkeolojik amaçla incelenmesinde çalışan 
Melissa Kennedy, antik köyde yaşayanların en az 400 yıl boyunca bu mezar 
alanını türbe olarak koruduklarını düşünüyor. Neolitik mezarda bulunan 
köpek kalıntısı, Arabistan’da köpeklerin evcilleştirilmesinin, önceki tarihlen-
dirmeye göre yaklaşık bin yıl daha önce başladığını kanıtlıyor. Yaprak for-
munda sedef bir kolye, mezardan çıkarılan buluntular arasında. Bölgede 
bulunan kaya resimlerinde köpeklerin avcılara yardım ettiği sahneler yer 
alıyor. M.Ö. 4. bin yıldan kalma bir başka türbe nitelikli mezar alanı ise Al-U-
la’ya 80 mil mesafede yer alıyor. 

Güneybatı Fransa’daki Lascaux mağarası 
resimlerinden.
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Yeni bir araştırmaya göre, 
Orta Asya’da çobanlık, ön-

ceki tarihlendirmelerden 3 bin yıl 
daha önce başladı. Max Planck 
Enstitüsü’nün açıkladığı araş-
tırmaya göre Orta Asya’da Tian 
Shan ve Alay dağlarında hayvan-
ların 8 bin yıl önce evcilleştirildiği 
anlaşıldı. Uluslararası bir ekibin 
sürdürdüğü araştırmada çalışan 
Rusya Arkeoloji ve Etnografya 
Enstitüsü’nden Svetlana Shnai-
der, Orta Asya Amerikan Üniversitesi’nden Aida Abdykanova, Colorado Üniver-
sitesi’nden William Taylor ve Max Planck Enstitüsü, Sovyet arkeologların güney 
Kırgızistan’da keşfettiği taş aletleri ve hayvan kalıntılarını yeniden inceledi. Radyo-
karbon tekniğiyle yapılan incelemede, hayvan kalıntılarının sonbahar döneminde 
öldürülen hayvanlara ait olduğu anlaşıldı. Hayvancılıkla uğraşan topluluklarda 
hayvanların sonbaharda öldürülmesi yaygın bir bulgu. Kemiklerin kimyasal yapı-
sı, bölgede bulunan yerel koyun türleriyle de karşılaştırıldı ve buluntuların yerel 
türlere ait olduğu anlaşıldı. Araştırmacılar hayvanların süt ve yün üretiminde kul-
lanılıp kullanılmadığı konusunda çalışmaya devam edecekler. 2019’da Tian Shan 
dağlarında bulunan bir elma çekirdeği, modern elmanın kökeni açısından yılın en 
önemli arkeolojik keşfi olarak duyurulmuştu. Fosil kanıtlara göre en erken yaba-
ni elma türleri Avrupa ve Asya’da 11,6 milyon yıl önce mevcuttu. İnsanların elma 
ağacı yetiştirmeye başlaması ise çok daha yakın zamanlara tarihlendiriliyor. İsviç-
re’de M.Ö. 3160’tan kalma bir Neolitik alanda elma türleri keşfedildi. 2019’da ise 
Kazakistan’ın Tian Shan dağları bölgesinde M.Ö. 1. bin yılın sonuna ait bir elma 
çekirdeğine rastlandı. Şu an için Orta Asya’da elma yetiştiriciliğini kanıtlayan en 
eski buluntunun, Tian Shan’daki bu elma çekirdeği olduğu kabul ediliyor.

Orta Asya’da çobanlık 8 bin yıl önce 
başlamış
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Arkeologlar pandemiye rağmen kazılara ara 
vermiyor 

Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü’nün düzen-

lediği ‘Kazılar Işığında Arkeoloji 
Günleri’ 9 Nisan’da çevrimiçi dü-
zenlendi. Altıntepe, Ayanis, Tralle-
is, Alabanda, Kyzikos ve Parion’da 
pandemiye rağmen devam eden 
kazılarda elde edilen güncel bul-
gular ve veriler paylaşıldı. Prof. 
Dr. Mehmet Işıklı, Van Gölü ya-
kınlarındaki Ayanis Kalesi’nde de-
vam eden kazılarda bir yelpaze 
sapında ilk kez bir kraliçenin ismi-
nin okunduğu bilgisini verdi. 

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaosma-
noğlu, 17 yıl devam eden Altıntepe Kalesi kazılarının Urartuların kentleş-
me prensipleri konusunda eşsiz bilgiler sunduğunu söyledi. Trailles kenti 
çalışmalarından söz eden Prof. Dr. Nurettin Öztürk, Efes’e kadar giden gü-
zergahta bulunan antik caddenin birkaç sütununu restore ederek kazı ala-
nını turizme kazandırdıkları bilgisini verdi. Alabanda antik kentinde çalışan 
Doç. Dr. Ali Yalçın Tavukçu, 2020’deki kazılarda normalden daha büyük su 
kanalları keşfettiklerini, bunların kent çevresindeki bahçeleri sulamak için 
kullanıldığını düşündüklerini söyledi. Doç. Dr. Korkmaz Meral, Erdek yakın-
larındaki Kyzikos kentinde bulunan Hadrian tapınağının Roma döneminde 
Anadolu’daki en büyük tapınak yapısı olduğunu belirtti. Biga’da bulunan 
Parion antik kentinin odeion’u hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Hasan 
Kasapoğlu ise bu kentin çok büyük bir alana yayıldığı bilgisini paylaştı.  
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Mikroplarla çevrili bir dünyada ya-
şıyoruz ama hayatımız boyun-

ca bu varlıkların farkına bile varmayız. 
Bunların çoğu insanlar için yararlıdır da. 
Ancak hastalık yapan, başka insanların 
vücutlarına geçerek yüzlerce, binlerce, 
milyonlarcasının hastalanmasına, hatta 
ölmesine neden olanlar vardır. Ölümcül 
Yakınlıklar işte bu hastalık yapan mikrop-
larla yakın ilişkilerimizin tarihini anlatıyor. 

Kitapta, mikropların insanlığın doğuşun-
dan beri çeşitli hastalıklara neden oldu-
ğunu, salgınların ise insanların hayatına 
tarımla birlikte girdiğini görüyoruz. Ta-

rımla birlikte yerleşik hayat başlamış, insanlar insanlarla ve yetiştirdikleri 
hayvanlarla iç içe yaşar hale gelmişti. Hayvanlarla olan bu yakın ilişki, onlar-
da görülen mikropların mutasyona uğrayarak insanlara bulaşabilecek hale 
gelmesine neden olmuş, insana özgü hastalıklara bir de hayvan kökenli 
(zoonoz) hastalıklar eklenmişti. Kentlerin de ortaya çıkmasıyla birlikte salgın 
hastalıkların sayılarında ve çeşitlerinde de artış yaşandı.

Salgın denince belki de akla ilk gelen hastalık veba. İnsanların salgına kar-
şı ilk önlemleri vebaya karşı aldığı anlaşılıyor. Karantina uygulaması ise ilk 
olarak İtalya’da gerçekleştiriliyor ve sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılıyor. 
Ancak tecritle sınırlı olan bu önlemlerle kısa süreli iyileşmeler sağlanabili-
yor. Kitapta 1665’te Londra’da patlak veren veba salgınıyla ilgili, bize hiç de 

Tehlikeli yakınlaşma: 
Mikroplarla ne yapacağız?

ARKEO-KİTAP

Gürol Koca
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yabancı gelmeyecek şöyle bir anekdota yer verilmiş: “Mikrop ara vermeden 
yayılırken zenginler daha sağlıklı ortamlara taşınarak yoksulları kaderleriy-
le baş başa bıraktılar; vebadan kurtulanlar açlıktan öldü. Şehirde bir süre 
anarşi hüküm sürdü; birçok kişi vebaya yakalanmış çaresiz kurbanları soy-
mak ve hatta öldürmek amacıyla, bu amaçlarını gizleme gereği bile duyma-
dan, hasta bakımı ve karantina altındaki evleri koruma işini üstleniyordu. 
Ölüler sokaklara atılıyor, ölüm arabaları onları alana kadar orada duruyor, 
sonra da alelacele ceset çukurlarına atılıyordu. Ortalık şarlatanla doluydu, 
ama birçok doktor, eczacı ve hemşire de vardı; bu kişiler ellerinden gelen 
gayreti gösterdiler, çoğu mikroba yenik düşene kadar insanlara yardım et-
meyi sürdürdü.”

Etkili korunma ve tedavi olanakları ancak 19. yüzyılın ortalarında başlıyor. 
Ama tıptaki bütün bu gelişmelere rağmen insanlık yirminci yüzyılda AIDS ve 
Ebola gibi yeni salgınlarla tanıştı. Bütün bunları geride bıraktığımızı zanne-
derken, daha 21. yüzyılın başlarında, hepimizin artık aşina olduğu korona 
virüsünün neden olduğu SARS salgınını duyduk. Bu salgın kısa bir süre son-
ra pandemiye dönüştü. Ama çok bulaşıcı bir hastalık değildi ve ciddi önlem-
lerle kısa zamanda durduruldu. 

Ölümcül Yakınlıklar
Yazan: Dorothy H. Crawford
Çeviri: Gürol Koca 
Metis Bilim / 248 sf.

Kitabın İngilizce baskısı 2007 yılına ait. Ya-
zar Dorothy H. Crawford, o dönemin son 
pandemisi olan SARS hastalığıyla başlıyor 
söze ve yine aynı hastalıkla bitiriyor. SARS 
pandemisini gelecekte yaşayacaklarımızın 
bir ‘fragmanı’ olarak kabul edebileceğimi-
zi belirtiyor. Ona göre, hastalık yapan bu 
mikroplarla mücadelemiz hiç bitmeyecek, 
çünkü bulundukları ortamlara çok çabuk 
adapte olabiliyorlar. Bu nedenle önlerine 
koyduğumuz engelleri de bir süre sonra 
kolayca aşmanın yolunu buluyorlar. Ya-
zara göre mikropların ortamını sürekli 
bozmak; kaçınılmaz olarak daha fazla mik-
ropla, daha fazla uğraşmak durumunda 
bırakacak bizi. Görünen o ki gezegenimi-
zin bu mikroskobik sakinleriyle birlikte 
ahenk içinde yaşamanın bir yolunu bul-
maya çalışmalıyız.
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Antik Mezopotamya’da, çocukların sağlıklı olmasını, salgın hastalıkların, cinlerin 
ve kötü varlıkların haneden uzak durmasını sağlamak için, muskalara başvuru-

luyordu. Bunların en yaygın olanı, Erra ilahisidir… Ölüm ve salgın hastalık tanrısı 
Erra’nın, Babil’in baş tanrısı Marduk’un bir anlık gafletinden faydalanarak dünyaya 
ölüm ve yıkım getirdiği anlatılan ilahi, Erra’ya övgülerle sona erer...

Tüm tanrılar bu şiiri övdü, sonra savaşçı Erra şöyle konuştu:
Bu şiiri onurlandıran tanrının tapınağında bolluk çoğalsın!
Ama onu ihmal eden asla tütsü kokusunu duymasın.
Adımı yücelten kral dünyaya hükmetsin.
Benim cesaretimi öven prensin rakibi olmasın.
Şarkılarımı söyleyen salgında ölmesin!
(...)
Erra hiddetli de olsa ve Yediler ölümcül de olsa,
Bu tablet bir evdeyse, o eve kötülük girmeyecek.
Güven, o evde yaşayacak.
Bu şiir ebediyen yaşasın.
Bütün topraklar onu duysun ve beni övsün.
O topraklarda yaşayan herkes tanıklık etsin ve benim adımı yüceltsin.

Şarkılarımı söyleyen 
salgında ölmesin!

Muska notu: Antik Assur kentinin kalıntıları arasında bulunan ve MÖ 800-612 yılları 
arasına tarihlenen ve Erra ilahisinin yazılı olduğu muska... Bu küçük tablet muhtemelen 
bir duvara veya boyna asılıyordu.
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