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ÖZET:

SUMMARY:

Yazýmýzda; Yunan mitolojisinde saðlýk ve
hekimlik tanrýsý olan Asklepios ve kýzlarýndan en
meþhuru Hygieiaya ait mit, çeþitli sanatçýlara ait
eserler yardýmý ile görselleþtirilerek okuyucu ile
buluþmaktadýr.

A myth in works of art: God of Health Asklepios
and his daughter Hygieia

Anahtar Kelimeler: Asklepios, Hygieia

In our article the myth of Asklepios, the god of
health and medicine in Greek mythology and his
most famous daughter Hygieia is presented to the
readers by visualization of works of art of various
artists.
Key words: Asklepios, Hygieia

Batýnýn Hipokrat kadar bilinen ve en
önemli hekim imgelerinden biri olan Asklepios
Yunan mitolojisinde saðlýk ve hekimlik
tanrýsýdýr. Yýlanlý ile simgelenen Asklepiosun
oldukça ilginç ve acýklý bir yaþam öyküsü vardýr.
Asklepios güneþ tanrýsý ile kralý`nýn kýzý
Koronisin oðludur (1-3). Apollon, Tesalya
kralý Phlegyas'ýn kýzý Koronis'e aþýk olmuþtu
(Resim 1), ancak Koronis onun bu aþkýna ihanet
ederek, karnýnda Apollon'un çocuðunu taþýdýðý
halde Arkadia'lý Ýskhys ile evlendi.

odunlarýn üzerine koyar ve yaktýrmaya baþlar.
Koronis'in cesedi yarý yanmýþ yarý yanmamýþtýr
ki karýsýnýn kendinden hamile olduðunu öðrenen
Apollon gelir ve onu alevlerin arasýndan çýkarýr.
Resim 2:

Resim 1:

Apollon ve Koronis, Hendrik Goltzius, 1590

Koronisin ihanetinin kutsal kuþ (kuzgun)
tarafýndan bildirilmesi üzerine çok üzülen ve
öfkelenen Apollon, kendisini aldatan sevgilisi
ile kocasýnýn öldürülmelerini ister ve bu görevi
kardeþi Artemis'e verir. Artemis oklarýyla
aþýklarý yaraladýktan sonra (Resim 2), cesetlerini

Karnýný yardýrýnca canlý bir erkek çocuk
ortaya çýkar ve Apollon oðlunu kucaðýna alýr
(Resim 3). Bu çocuk sonradan hekimlik tanrýsý
Asklepios olur. Hekimlerin tanrýsý Asklepios,
mitolojide ölümsüzlük sýnavý olarak tanýmlanan
ateþ sýnavýný kazanarak, ölümlü olarak
doðmasýna raðmen, ölümsüzler arasýndaki
yerini alýr (1-3). Asklepios hekimliði, yanýnda
büyüdüðü Kherion adlý Kentauros (Yarý insan
yarý at) bir bilginden öðrenir. Kheiron doðanýn
içinde yaþayan, doðanýn sýrrýna bir varlýktýr.
Saðlýðýn kaynaðý da doðada olduðu için;
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öldürmeye itti (Resim 5). Mite göre, Asklepios
ölümünden sonra Ophiochus takýmyýldýzýndaki
yýldýzlar arasýnda yerini aldý. Asklepios
efsanesine Anadolu'da yapýlan bir katký da (ayný
hikaye Lokman Hekim içinde anlatýlýr); Zeus
Asklepios'u yýldýrýmýyla öldürünce bu sýrada
hekimin yazmakta olduðu reçete oradaki bir
otun üzerine düþmüþ, yaðan yaðmurla kaðýttaki
yazý topraða karýþarak her derde deva sarýmsak
meydana gelmiþtir (1, 3).

Kheiron açýk havada, güneþin altýnda þifalý
otlardan ve sulardan yararlanma yollarýný
bilmekteydi. Böylece, usta bir hekim olarak
yetiþti, hekimliðin ve cerrahlýðýn tüm bilgilerini
edindi ve iyi olacaklarýndan umut kesilen
hastalarý bile iyileþtirmeye baþladý (1-3).
Resim 3:

Resim 5:

Apollon tarafýndan Asklepiosun Koronisin
karnýndan çýkartýlýþ sahnesi (Ýlk sezeryan amelliyatý)
Alessandro Beneditti, De Re Medica , 1549

Asklepiosun ölümüde doðumu gibi
trajedik olur. Çünkü Asiklepios hekimliðe
baþladýktan sonra yaþamý ve ölümü tersine
çevirip, ölüyü dirilttiði için ölenlerin sayýsýnda
azalma olur ve bu durum ölüm diyarýnýn tanrýsý
Hades'i kýzdýrýr ve Hades onu Zeusa þikayet
eder. Tüm bunlarýn yanýnda Asklepios Zeus'un
atlarý tarafýndan parçalanan Hippolytos'u da
(Resim 4) diriltince Zeus, bu hekim- aþýrý
gücünden kuþku duymaya baþladý. Doðal düzeni
bozduðu için, hekimlik tanrýsýný cezalandýrmaya
karar veren Zeus, yýldýrýmýný yollayarak
emirlerine karþý çýkan kendi torununu öldürdü.

Apollonun Kykloplarý öldürmesi

Asklepiosun ölümünden sonra hekimlik
sanatýný kýzý Hygieia ve oðullarý Asklepiades
adýnda bir lonca düzeni içinde sürdürmüþlerdir.
Eski Yunan tabipleri olan rahipler kendilerini
Asklepiosun mirasçýlarý olarak kabul ederek
Asklepiades ailesine mensup olduklarýný beyan
ediyorlardý. Bu rahipler, Onun görevini ve
iyileþtirme sanatýný devam ettirmiþlerdir.
Asklepios adýna Asklepion adý verilen iki
yüzden fazla mabed kurulmuþtur. Bunlar ayný
zamanda ilkçaðýn hastaneleridir ve giriþ
kapýlarýnýn üzerinde "Buraya ölümün girmesi
yasaktýr" yazýlýdýr. Bunlardan en büyükleri,
Peloponnes'teki Epidauros, Hippokratýn görev
yaptýðý Kos Adasý ve Bergamadadýr. M.Ö.
4'üncü yüzyýla uzanan geçmiþiyle Bergama
Asklepionlarýn en büyüðü ve en ünlüsüdür.
Asklepios'a inanarak, buraya þifa bulmaya
gelenlerin tedavisi, her þeyden önce
temizlenmeye dayanýyordu. Ýyileþme amacý ile
tanrýya dua edilip adak adandýktan sonra uykuya
yatýlýyor, görülen rüyanýn yorumlanmasý ve
telkin yoluyla tedavi uygulanýyordu. Þifalý su,
kaplýca, fizik tedavi, temiz hava gibi tedavilerin
yaný sýra telkin, eðlence ve müzik gibi tedavi
yöntemlerinin uygulanmasý, hekimliðin ne
kadar ileri gittiðini göstermektedir (Resim 6).

Resim 4:

Hippolytosun ölümü Carle Vernet, 1800

Apollon oðlunun babasý Zeus tarafýndan
öldürülmesine çok üzülmüþtü ama babasýna,
baþ tanrýya karþý gelemedi. Fakat içindeki acý,
onu Zeus'a yýldýrým hazýrlayan Kyklopslarý
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Bu kasenin içinde buðday, bal ve yaðdan
oluþan iyileþtirici bir içecek olduðuna inanýlýr
(6). Daha sonralarý yýlan ve kase birleþtirilerek
eczacýlarýn simgesi olarak kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Hipokrat döneminde de Hygieia,
ekzersiz, dinlenme, diet, hijen gibi saðlýklý
yaþamýn sürdürülmesindeki simgesel rolünü
devam ettirmiþtir. Hygieia; Rubens, Gustav
Klimt gibi birçok sanatçýya ilham kaynaðý
olarak günümüze ulaþmýþ eþsiz eserlerde bu
görevini hala sürdürmektedir (Resim 8, 9).
Gustav Klimtin Hygieiasý orjinal heykel ve
rölieflerindeki gibi elinde tuttuðu yýlan ve kase
ile betimlenmiþtir.

Resim 6:

Bu geleneksel tedavi metotlarýna Selçuklu
ve Osmanlý dönemlerinde de rastlamak
mümkündür. Asklepios eski greko-roman týbbi
geleneðindeki yerini MÖ 1200-MS 500 yýllarý
arasýnda korumuþtur. Hasta tedavisi ile ilgili
gelenekler Yunanistandan Doðu Romaya
yayýlmýþ ve Apollonun oðlu olarak kalýtsal ve
geliþtirilmiþ iyileþtirme yetisine sahip olan
Asklepios týp tanrýsý olarak kabul edilmiþtir (4).
Asklepiosun aðrýyý azaltan tanrýça olarak da
bilinen Epione ile evliliðinden 6 kýz ve 4 erkek
çocuðu dünyaya gelir.
Asklepiosun Kýzlarýndan;
·
Hygieia: Hastalýklardan korunma,
temizlik
·
Meditrina: Uzun yaþam, saðlýk, þarap
·
Aglaea: Doðal güzellik
·
laso Aceso ve Panacea da Ýyileþme
sürecinde görevli tanrýçalardýr (5).
Asklepiosun kýzlarýndan en meþhur alaný
þüphesiz ki Hygieiadir. Babasý Asiklepios
hastalarý iyileþtirirken kýzý Hygieia da
hastalýklardan korunma ve saðlýklý yaþamýn
devamlýlýðýný saðlar. Heykel ve rölieflerde
genellikle bir elinde yýlan diðer elinde kase ile
tasvir edilmiþtir (Resim 7).

Resim 8 -9 :

Paulus Peeter Rubens, 1615

Hygieia Gustav Klimt, 1862-1918

Her biri muhteþem birer sanat eserleri olan
gimnasyum, stat, hamam, çeþme hatta antik paralarda
yer alan Hygieia heykel ve roliefleri saðlýðýn
korumasýnýn önemini ziyaretçilere binlerce yýldýr
sessiz bir dille hala anlatmaktadýr (Resim 10).
Resim 10:

Resim 7:

Hygieia

Asklepios ve Hygieia
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