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III.�BÖLÜM:�ANTİKÇAĞ’DA AKIL HASTALIKLARI,

MELANKOLİ VE FARKLILIKLARIN KAVRANIŞI

3.1.�ANTİK�DÜNYADA�MARJİNALLER�VE�FARKLILIK�ALGISI259

Antikçağ’daki� toplumsal� yapı� ve� bu� yapıyı� oluşturan� katmanlar� üzerine� bilgilerimiz�

özellikle� 19.� yüzyılın� ikinci� yarısından� sonra� ulaşılan� yeni� bulgularla� önemli� ölçüde�

zenginleşmiştir.� Kuşkusuz� elde� edilen� veriler� Ortaçağ� ile� karşılaştırıldığında� yetersiz�

olsa�da,�Antikçağ’da insanın�gündelik�yaşamına�ışık�tutacak�bilgilere�sahibiz.�Özellikle�

Helenistik� dönemde� bedensel� sakatlıkların� tasvir� edildiği� sanatsal� üretimdeki� artış�

dikkat�çekicidir.�(Neumann,�2005,�s.�27�vd.; Lorenz, 1988, s. 349-355; Krierer, 1988, s. 

339-348)260

Antikçağ� toplumlarında� da,� Ortaçağ� ve� Yeniçağ’da� olduğu� üzere,� marjinal� olarak 

tanımlanan� kişi� ve� grupların� varlığı� söz� konusudur. Antikçağ’da marjinal kimliğinin, 

Ortaçağ� ve� Erken� Yeniçağ� ile� karşılaştırıldığında, farklı� mesleklerden çok fiziksel 

özellikler� ve� toplum� içindeki sosyal statüye göre� şekillendiğini görüyoruz.261 Bu 

bağlamda�fiziksel�güçsüzlük�önemli�bir�dışlanma�nedeni�olarak�karşımıza�çıkıyor. Erken 

döneme� ilişkin� en� çarpıcı� marjinal� kimlik� örneklerini Homeros’un� destanlarında�

buluyoruz.� Başta� Homeros’un� eserleri olmak� üzere, Antikçağ’ın� diğer� epik� metinleri�

fiziksel eksiklik ve güçsüzlüklerin� ne� denli� küçültücü� ve� aşağılayıcı� sonuçlar�

doğurduğunu�anlatan�örneklerle�doludur.262

Yine�toplumsal�yaşamda�sakıncalı�görülenlere�karşı�damgalama�Antik dünyada�yaygın�

görülen bir dışlama�yöntemidir.�Çoğunlukla�köleleri� tanımlamak�için�kullanılan�kızgın�

demirle�dağlama/damgalama yönteminden, azılı�soyguncuları�ve�katilleri�de�belirlemek�

için de sıklıkla� yararlanılır. Ancak,� dağlama� dışında, tek tip giysi giymeye, belirli 

259 Bu�bölümde,�marjinal�kişi�ve�gruplar�üzerine,�Antikçağ�özelinde�anlatılanlar,� takip�eden�bölümlerde�
Ortaçağ�ve�Erken�Yeniçağ�bağlamında�ayrıntılı�biçimde�incelenecektir.�
260 Roma�İmparatorluğu’nda�beden�algısı�üzerine�bkz.�Galsterer,�s.�31-45.
261 Antikçağ’da�cellâtlar,�gladyatörler�ve�meslekten�sporcuların�toplumsal�statüsü�ve�dışlanmaları�üzerine�
ayrıntılı�bilgi�için�bkz.�Aiger,�1988,�s.�201-220.
262 Özellikle� Homeros� Destanları’nda� marjinalleştirme,� damgala/n/ma� üzerine� ayrıntılı� bilgi� için� bkz.�
Wickert-Micknat, 1988, s. 59-71; Ulf, 1988, s. 73-79.� Yine� Homeros’da� beden� algısı� üzerine� bkz.�
Thomen, 2007, s. 17-22.
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semboller� taşımaya� zorlama� şeklinde� ortaya� çıkan� farklı� damgalama� şekilleri,� daha�

sonraki� yüzyıllardaki� uygulamalarda� göreceğimiz� gibi,� görünür� birer� simge� olmaktan�

çok�daha�fazla�bir�anlama�sahip�olacaktır.�Bu�bağlamda�Antikçağ�için�de�‘damgalama’,�

fiziksel yoksunlukları� yansıtmak� kadar,� mevcut� değerler� sistemine� karşı� düşünce� ve�

duruşları� deşifre� etmek,� dışlamak� ve� nihayet� ‘aykırı’� olanı ilân� etmek� görevini�

üstlenmiştir.

Daha� sonraki� bölümlerde� Erken�Yeniçağ’da�marjinal� grupları� incelerken� göreceğimiz�

gibi, dışlanmaya� temel� oluşturan� unsurlardan� bir� diğeri� de� gezgin� kimliğinde� bilinçli�

veya� bilinçsiz� etrafa� korku� salmaktır.� Ancak� sorun� marijinal� gruplar� bağlamında�

incelendiğinde�güvenlik�kaygısıyla�dışlanmanın�öne�çıktığı�görülür.�Antik�Yunan’da�ve�

Roma’da� toplumun�üst� tabakalarında� yer�alanların� farklı�meslek�gruplarını� dışlama�ve�

marjinalleştirme�çabalarında�bu güvenlik�kaygısı ve korunma�içgüdüsünün,�önemli�bir�

payı vardır.�Filozoflardan astrologlara,� büyücülerden� gezgin� oyunculara,� haydutlardan�

şarlatanlara�birçok�meslek�grubundan�duyulan�endişenin�temelinde�eleştirel�dil,� sürekli�

yer�değiştirme, dolayısıyla�kontrol�edilebilir�olamamaktan�kaynaklanan�sıkıntı�yer�alır.�

İmparatorluk� dönemi� Roma’sında� filozofların� sivri� dillerinin� yaşamlarına� malolacak�

denli başlarına�dert�açtığı�bilinmektedir.263

Antikçağ’da� marjinal� olarak� tanımlanan� gruplar, kendi� içlerinde� de� çeşitlilik 

göstermektedir.� Çocuklar,� gençler,� çok� çocuklu� aileler,� yanlız� yaşıyanlar,� fiziksel 

engelliler,� hastalar,� yaşlılar,� fakirler,� çalışan� kadınlar,� işsizler,� eğitimsiz� işçiler,� yaşlı�

işçiler,� yabancı� işçiler,� evsizler,� göçmenler,� sürgüne� gönderilenler,� savaş� ve� felâket 

mağdurları,� uyuştucu� bağımlıları,� yerleşik� olmayanlar,� psikiyatrik� tedavi� görmüş�

olanlar. (Bellebaum, 1988, s. 51) Bu gruplara toplumun� diğer� bireyleri� tarafından�

yaklaşım� tarzı� dönemler� itibariyle� farklılık� arz� etse�de,� akıl� hastaları� ve� doğuştan� ağır�

sakatlığı�olanlara�karşı�hoşgörünün�olmadığını�söyleyebiliriz.�

263 İmparatorluk� Roması’nda,� seçkin� ve� saygın� kesimlerin� güvenliğini� (securitas)� tehlikeye� düşüren�
girişimler� bağlamında� filozoflar,� astrologlar,� büyücüler,� oyuncular� ve� haydutların� konumu� üzerine� bir�
inceleme�için�bkz.�Kneppe,�1988,�s.�165-176. 
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Antik dünyada� akıl� hastasının� kaderi� tümüyle� ailesinin� elindedir.� Kaldı� ki,� akıl�

hastalarının� bakımı�Oniki� Levha�Yasası264 ile� ailelerin� sorumluluğuna� bırakılmıştır.265

Diğer� yandan� hasta� ailesinin� ve� akrabalarının� sorumluluklarını� yerine�

getirememelerinden� kaynaklanan� durumlarda� bir� yaptırım� öngörülmez,� çünkü� hasta

onlar�için�yeterli�bir�cezadır.266 Antik�Yunan�ve�Roma’da�devletin�akıl�hastalarına�karşı�

sorumluluğu,267 bu�kısa�düzenlemeler�ve�medenî hakları�kullanma�ehliyetinin�hastanın�

(miras,� tanıklık,� satım� sözleşmesi� yapamama� gibi medenî haklar)� elinden� alınmış�

olmasıyla� sınırlıdır.� Atina’da� aile bireyleri� arasında akıl� hastası� olduğunu� Polis’e�

bildirme�zorunluluğu,�ailenin�sağlıklı�bireylerinin,�hasta�tarafından�yapılabilecek�haksız�

tasarruflardan� korunması� için� zorunlu� hale� getirilmiştir.� Bu� düzenlemelerin� temelinde�

mal paylaşımı� ve� miras� hakkının� korunması� yattığı� anlaşılmaktadır.� Akıl� hastalarının�

tedavi� edilmesi� mümkün� görülmediği� için,� aileler� hastayı� çevresine� zarar� vermemesi�

için� çoğunlukla� bağlama� veya� zincire� vurma� yolunu� seçmektedir.� Her� ne� kadar�

aralarında�Asklepiades, Celsus, Soranos ve Aretaeus gibi�ünlü� isimlerin de�bulunduğu�

Antikçağ� hekimleri� bu� gibi� aşırı� tedbirleri� benimsemese de, ailelerin� akıl� hastalarını

evde�hapsetme� yöntemin yaygın� bir� uygulama�olduğu�biliniyor.� (Graßl, 1988, s. 110-

111)

Ruh hastalıklarının� insanları� yoldan� çıkaran� kötü� ruhlar,� demonlar� gibi� doğaüstü�

güçlerin� etkisinde geliştiğine� inanılması,� delilerden� uzak� durulması,� araya� mesafe

konulması�gerekliliğini�beraberinde�getirmektedir.�Kendi�aile�mensubu�olmayan�başka�

bir ruh hastası�yanına�yaklaştığı�zaman,�dokunmadan,� taş�atarak�uzaklaştırma�geleneği�

bu� inancı� desteklemekle� kalmaz, aynı� zamanda� giderek� taş� atma� stiline� göre� hastayı�

tedavi�edeceğine�inanılan�bir�ritüele�dönüşür.�Antikçağ’ın�komedi�yapıtlarında�örnekleri�

264 Söz� konusu� madde,� Oniki� Levha� Yasası’nın� (İÖ� 450� dolayları)� “Aile� Hukuku”� başlıklı� V,7a�
maddesinin� altında� yer� alır.� Maddenin� Latince� ve� Almancası� için� bkz.� http://www.imperium-
romanum.info/wiki/index.php?title=Hauptseite Erişim:�12�Kasım�2011.
265 “Yine�de�antik�dönemde�akıl�hastası�bireyler�mevcuttu�ve�bunların�sorumluluğu�diğer�hastalıklardan�
muzdarip� bireylerde� olduğu� gibi� ailelerine� aitti.� Ailenin� yükümlülüğü� gerçekten� de� çok� ağırdı� ve�
ortaçağda�hastanelerin�açılmasına�rağmen�antik�dönemden�modern�zamanlara�değin�Akdeniz�dünyasında�
bu� yükümlülük,� tedavinin� değişmez� bir� özelliği� olarak� kalmıştı.� Bu� yüzden� genel� beklenti� zihinsel�
özürlülerin�bakımının�evde�yapılmasıydı.”�(Dols,�2013,�s.�40-41) 
266 Marcus�Aurelius�(Dig.�1,18,14)’den�aktaran�Graßl,�1988,�s.�110.
267 “Diğer�yandan�akıl�hastalıklarının�dağılımına�yönelik�modern�çalışmalar�doğruysa�ruhsal�bozukluklar�
ve�bu� tip�hastalıkların� en�ağır� türleri,� pahalı� tıbbi� bakıma�gücü� yetmeyen� yoksullar� arasında� etkindi� ve�
antik�dönemde�devletin,�maddi�gücü�yetersiz�hastalara�karşı�hiçbir�yükümlülüğü�yoktu.”�(Dols,�2013, s. 
41)
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görülen� bir� bu� sıradışı� ‘tedavi� yöntemi’nde� amaç, ruh hastasını� yaralamak� veya�

öldürmek, değil� onu� tedavi etmektir.� Ancak� son� tahlilde� ‘deli’ye� taş� atarak� onu�

kendinden uzak tutmak, ilâhi�düzene�karşı�gelmiş,�adeta�suç�işlemiş�bu varlığa�bir�karşı�

duruş, nihayet onu bir�tür�reddediştir.268

Her ne kadar Antik dünyada� toplumdan� dışlanma� ölçütleri� Ortaçağ� ve� Yeniçağ’dan�

farklı�olsa�da,�sadece�akıl�hastaları�ve�bedensel�engelliler�değil, bazı�meslekler ve felsefe 

okulları da, marjinal�olarak�tanımlanmaktan�kurtulamamıştır.�Örneğin kaynaklar, yaşam�

tarzları� önemli� ölçüde� Erken� Hıristiyanlığın� inzivaya� çekilmiş� Kilise� Babaları’nı� ve�

Erken�Ortaçağ’ın�gezgin�keşiş�vaizlerini�anımsatan�Kinik�filozofların�toplum�tarafından�

dışlandıklarını� ortaya� koyuyor.� Dağınık,� makas� değmemiş� saç� ve� sakalları,� elbise�

niyetine� örtündükleri� çuvallar� ve� çıplak� ayaklarıyla� dış� görünüşleri� dilenciyi� andıran�

Kiniklerin, bu tarz�bir�yaşamı, ait oldukları�topluma,�onun�dayattığı�düzene�ve yerleşik�

inançlara�tepki�olarak�seçtiği�söylenebilir. (Weiler, 1988, s. 178 vd.)

En� ünlü� Kinik� filozoflardan biri olan Diogenes, felsefî söylemi� ve� yaşam� tarzıyla�

yukarıda�anlatılanlara en uygun�düşen�kişiliktir.�Diogenes�Laertios’un269 yaşamı�üzerine�

anlattıklarından� anladığımız� kadarıyla,� Antikçağ’daki� diğer� yoksul-felsefeci ve dinî

hareketlere� örnek� olduğu� anlaşılan� Sinop’lu� Diogenes,� diğer� Kinikler� gibi� yaşadığı�

dönemde�‘meczup’270 olarak�görülmüştür.�

Bu�kısa� girişten� anlaşılacağı�üzere�düşünsel�birikimi ve�sunduğu�özgürlükler� ile� gıpta�

edilen Antik dünya,�sanıldığı�gibi�azınlıklar,�marjinaller�ve�bedensel-zihinsel engelliler 

için�bir�‘cennet’�değildir.�Dışlanma�ve�damgalanma�süreçleri,�marjinalin aleyhine olmak 

üzere,�diğer�‘karanlık’�ve�‘aydınlık’�‘Çağlar’da�olduğu�gibi acımasız�bir�şekilde aynen

işler. Antikçağ’da� kölelik,� dışlama� ve� kurumlaşmış� ‘ötekileştirme’nin� çarpıcı�

örneklerinden� sadece� biridir.� Antik� dünya� yazarlarının� ruh hastaları� ve� bedensel�

özürlüler� konusundaki� tavrı� ikirciklidir:� bir� yandan� farklılık� yaratan� bu� gibi� unsurlar,

toplumun geri kalan sağlıklı kesimi için� bir� yük� olarak� görülür, tasviyesi ve/veya en 

268 Taş�atmaya�benzer�bir�tedavi�yöntemi�olarak�ruh�hastası�yaklaşınca�‘tükürme’�eylemi�için�bkz.�Graßl,�
1988, s. 112. 
269 Ünlü�Filozofların�Yaşamları�ve�Öğretileri, VI, 20-81.
270 Ünlü�Filozofların�Yaşamları�ve�Öğretileri (VI,54),�Plâton’un�Diogenes’i,�“Sokrates’in�delirmiş�hali”�
olarak�tanımladığını�belirtiyor.
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azından�gözden�uzak� tutulması� için� fikir�üretilirken,�diğer� yandan�böyle� bir� sorun�hiç�

yokmuşçasına�davranılır.�

Sonuç�itibariyle�toplumsal�düzeyde�gelişmiş�bir�patolojinin�dışa�vurumu�olan�belirli�kişi�

veya� grupların� damgalanması,� dışlanması� ve� marjinalleştirilmesi sürecinin� Antik�

dünyada�da�yoğun�biçimde�yaşandığını�söyleyebiliriz.

3.2.�ANTİK�DÜNYADA�RUH HASTALIKLARI

Başta�Hippokrates�olmak�üzere�Antikçağ’ın�hekim�ve�düşünürleri�‘ruh/akıl�hastalığı’271

olarak�tanımladıkları�durumların somatik�nedenlerle�açıklama�yoluna�seçmiş�ve�beden 

sıvılarının� dengesizliği sonucunda� ortaya� çıktığına� inanmışlardır. Çalışma� boyunca�

sıkça� değindiğimiz�gibi, evreni model alan insan bedeninin sağlıklı� olabilmesi,� ancak 

onu oluşturan�sıvıların�dengeli�ve�önceden�tanımlanmış�koşullardaki� ideal�niteliklerine�

göre�akışkanlığı ile�mümkündür. 

Her ne kadar akıl� hastalıklarının� doğrudan� beyinle� ilişkilendirilmesi hususu Corpus 

Hippocraticum’da� yer� alsa da,� bu� konuda� en� ayrıntılı� ve kalıcı� yorumları� Bergamalı�

hekim�Galenos�yapacaktır.�Anılan�dönemdeki�inanışa�göre vücuttaki�kara�safra�fazlalığı�

özel bir duruma, melankoli haline, işaret� etmekle birlikte,� genel� olarak� akıl�

hastalıklarının� nedeni� kalitesi� bozulan� ve� çoğalarak� beyine� baskı� yapan� beden�

sıvılarıdır.� Aristoteles’in� Problêmata’da� kara� safralıların� (melankoliklerin)� ayrıcalıklı�

konumuna�dikkat�çekmesiyle�kara�safra�ve�akıl�hastalığı,�giderek�melankoli arasındaki�

ilişki�güçlenecek,�diğer�sıvıların�akıl�sağlığı�üzerindeki�etkisine�olan�inanç zaman�içinde

önemini yitirecektir.

İlk� kez�Hippokrates, Corpus’da, beyni entelektüel� düşünce� ve� duygusal davranışların�

merkezi�olarak�göstermiştir.�Böylece�binlerce�yıldır�başta�delilik-cinlenme olmak�üzere

akıl� hastalıklarına beden� dışından,� inanç-büyü� ekseninde, çare� arama� yerini, ilk kez 

271 Türkçe’de� fiziksel�hastalıklar�dışında�kalan�anomalileri� tanımlamak� için�genellikle�“ruh�hastalıkları”�
veya�“akıl�hastalıkları”�tabirleri�kullanılmaktadır.�Kuşkusuz�‘ruh’�ve�‘akıl’�farklı�anlamlara sahip olsa da, 
bu�ikili�gösterimin�Türkçe’de�kabul�gördüğünü�söyleyebiliriz.�Biz�de�çalışmamızda,�herhangi�bir�ayrıma�
gitmeden,�iki�kelimeyi�de�kullandık.�
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konuyu� bilimsel� temelde� açıklama� çabalarına� bırakır.� İÖ� 5.� yüzyılda� Hippokrates�

tarafından�başlatılan�bu�değişimin�tıp�tarihinde�ne�denli�önemli�bir�adım�olduğu,�bugün,�

iki�bin�beşyüz yıl�sonra, çok�daha�iyi�anlaşılmaktadır.�

3.2.1. Corpus Hippocraticum ve�Akıl�Hastalıkları

Buraya kadar Antikçağ’da oluşan�beden�algısı�ve�bedensel�hastalıklara uygulanan tedavi

(korunma) yöntemlerini� açıklamaya� çalıştık.� Akıl� hastalığıyla� ortaya� çıkan� farklılık�

hallerinin tüm boyutlarıyla� incelenmesi� bu� çalışmanın� temel� amaçlarından� birini�

oluşturmakla� birlikte� beyinden� kaynaklanan� bozuklukların� tanımlanmaya� çalışıldığı,�

ancak� kişiler� üzerinde� yarattığı� farklılıkların� henüz sosyal ilişkilerde� ve� toplumsal�

boyutta� ortaya� çıkmadığı� bu� dönemde, hastalık olgusunu bir bütün olarak ele almak,

zorunluluk arz ediyordu.272 Kaldı� ki� tarihin� her� döneminde� akıl� sağlığının�

tanımlanmasında� bedenin� önemli� bir� referans� noktası� oluşturduğunu gözden� uzak�

tutamayız. Bu�bağlamda, yukarıda�anlatılanlardan çalışmamız�açısından�önem arz eden

hususlar,�beden�sıvıları,�sıvıların�nitelikleri�üzerinden�kişilik�özelliklerinin�tanımlanması�

ve genel olarak hastalığın�bir�farklılaşma-dengesizlik hali�olarak�algılanmasıdır. Bu iki 

husus� Hippokrates’ten� başlamak� üzere� yüzlerce� yıl� boyunca� akıl� sağlığının�

tanımlanmasına�temel�oluşturacaktır.

Tarihin� Eskiçağlar’ından� beri� hastalığa neden olarak,� büyünün� veya� kötücül� güçlerin�

insan�bedenine�yaptıkları� saldırının�görüldüğünü�daha�önce�belirtmiştik.�Bu�bağlamda

geçmişi,� büyük� olasılıkla� insanlık� tarihi� kadar� eski� olan (Porter, 2007, s. 16) akıl�

hastalıklarının da tanımı farklı�olmayacaktır;�delilik binlerce yıl�boyunca�kişilere�tanrılar

veya� doğaüstü� güçler tarafından� verilmiş� bir� ceza� veya� kaderin� bir� cilvesi� olarak 

görülmüştür.273 Tarihsel�süreç�içinde�bedenin�bir�bütün olarak�algılanması�ve�‘beden’de�

veya�‘bedene�ait’�bir�kimliğin�(Person veya Selbst)�ortaya�çıkışı�uzun�zaman�alacaktır.�

272Babaoğlu� Yunan� Mitolojisi’nden� örnekler� vererek� tıp� alanında� bilinenlerin� psikoterapötik�
uygulamalarla�desteklendiğini�belirtiyor�ve�ekliyor�“Ama�ruh�ve�akıl�kavramları�henüz�ortada�yoktur.�O�
çağ� insanlarının� daha� çok� hastanın� sübjektif� duygu� ve� yakınmalarıyla� ilgilendikleri,� bu� yakınmaların�
ötesinde� objektif� ve� kişiyi� kendisine� yabancılaştıran� bulgular� ve� tedavi� ilgi� göstermedikleri� açıkça�
görülmektedir.”�(Babaoğlu,�2002,�s.�43)
273 Arkeologlar� yedi� bin� yıllık� kafataslarında� çakıl� taşlarıyla� muntazam� açılmış� küçük� delikler� tespit�
etmişlerdir.� Bu� delikler,� büyük� olasılıkla,� cinler� tarafından� ele� geçirildiğine� inanılan� kişinin�
kurtarılmasına,�açılan�deliklerden�demonların�kaçmasına�olanak�sağlamak�üzere�açılmıştır.�(Porter,�2007,�
s. 16)
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Bunda� kuşkusuz� ‘normal’� veya� ‘anormal’� olma� halinin� doğaüstü� güçler� tarafından�

insana verildiğinin kabul�edilmesi�önemli�bir�etken�olmuştur.�Yaklaşık� İÖ�700�yılında�

kaleme� alınan� Homeros’un� destanlarındaki� kahramanlarda� ‘ben’� bilinci� olmaması,�

bedenin� henüz� oluşmamış ‘bütünlük’ anlamına� örnek� oluşturur.� Başka� bir� ifadeyle�

Homeros’un�kahramanlarının�bedeni henüz�bütünlük�ve�birlik�arz�etmez,�bilâkis tek tek 

organların� ve� parçaların� toplamından� oluşur.274 Tüm� bunlara� karşın� Homeros’un�

destanlarındaki� kahramanlar� tarihin� ilk�melankolik kişilikleri� olarak� boy� gösterirler.275

Destanlarda genellikle� tanrısal� gazaba� uğramış� insanlarda� ‘mitolojik� melankoli’�

örnekleri� görülür.276 Ancak� gerçek� anlamda� psyche ile soma’yı birbirinden ilk kez

ayıran�Pythagoras olacaktır.277

Kutsal�Hastalık�(epilepsi) örneğinden�anımsanacağı�gibi,�ilk�kez�bilimsel�bağlamda�tıbbı�

devreye� sokarak� akıl� sağlığı� bozukluklarının� beyinden� kaynaklandığını� savunanlar�

Hippokrates� ve� Kos� Tıp� Okulu geleneğine� bağlı� hekimlerdir. (Porter, 2007, s. 21)

Hippokrates akıl� hastalıkları� için� genel� olarak� delirium (Lat.) kavramını� kullanır� ve

Corpus’a� aldığı� örnek� olgularda� birçok� hastasında� şahit� olduğu� hastalık� belirtilerini�

aktarır. Bedenin önceden� tanımlanmış� (sağlıklı) durumundan� uzaklaşması� (delirare, 

Lat.)� olan� çılgınlık� haline� bazı� durumlarda� yükselen� vücut� ısısı� da� eşlik� edebilir.

Hippokratesçi� tıpta�delirium (sayıklama)� genellikle� akıl� hastalığı� dışındaki� fiziksel�bir�

rahatsızlığın�seyrine�eşlik�eden�bir�belirti�(ruh�hali)�olarak�karşımıza�çıkar.�

Yine Corpus Hippocraticum’da�sıkça�kullanılan�Mânia belirli�bir�hastalığa�işaret�etmez.�

Genel� olarak� akıl� hastalıklarına� ve� delilik haline hükmeder. (Leibbrand ve Wettley,

2005, s. 31) Epilepsi�üzerine�kaleme�alınan metinde�yazıldığına�göre�zihin�bulanıklığına�

beden� sıvılarından� balgam� ve� safra� (kara� ve� sarı� safra)� neden� olur. Sadece zihin 

bulanıklığı�değil,�Hippokrates�tıbbında�tüm�hastalıkların�nedeni�olarak,�dışsal�faktörlerle�

274 Thomen,�2007,�s.�17.�Aynı�konuda�bkz.�Porter,�2007,�s.�18�vd.�
275“Melankolik�insan�mizacının�anlatılma�ve�anlaşılma�serüveni�de�Homeros�destanlarına�kadar�uzanır.�
Daha� somut� söylersek,� melankolik� insan� mizacının� yazılı� kültürde� betimlenişi� ilk� kez� Homeros�
destanlarında� görülür.� Homeros� destanlarında� melankoli� sözcüğü/tanımı� henüz� kullanılmaz/yapılmaz.�
Ama�Homeros’un bazı� kahramanlarındaki�melankolik� davranışlar� ve�melankolik�mizaç,� olağanüstü� bir�
yetkinlikle�sergilenir.”�(Teber,�2004,�s.�79-80)
276 Yunan�Mitolojisi’nde� delilik� üzerine� ayrıntılı� bilgi� için� bkz.� Leibbrand� ve�Wettley,� 2005,� s.� 7-15; 
Babaoğlu,�2002,�s.�35�vd. 
277 Sokrates� öncesi� doğa� filozoflarının� akıl� ve� akıl� sağlığı� bozuklukları� hakkında�görüşleri� üzerine�bkz.�
Porter, 2005, s. 15-23.
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miktarı�(artan�veya�azalan)�ve�niteliği�değişen�(kuruyan,�sulanan,�ısınan,�soğuyan)�safra 

ve�balgam�görülür.�Safra�ve�balgam�sıvılarının miktar ve niteliği,�dışsal�faktörler�olarak�

tanımlanan,�beslenme�ve� içeceklerden, yaşanan� sıkıntılardan, cinsel sorunlardan ya da

hava� şartlarından� dolayı� bozulabilir.� Sıcak� ve� soğuk� burada� özel� bir� öneme� sahiptir,

özellikle� soğuk, kemikler,� dişler� ve� beyinin� sinirlerle� kaplı� bölgesi� ve omurilik� için�

zararlı, sıcak ise yararlıdır. (Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 28) 

Kronik�beyin�rahatsızlığı,�saldırgan�olmayan�akıl�hastalarında�ve�saralılarda�olduğu�gibi,

balgam sıvısı dengesizliğinin� beyinde� yarattığı� etkiden kaynaklanır. Diğer� yandan

beyinde aşırı miktarda artan balgam� sıvısı� ise� akıl� hastalarının� saldırganlaşmasına� ve�

kuduza neden olur. Melankoli�ve�kuduz� (Hippokrates’e�göre�kuduz, Hydrophobe, akıl�

hastalığıdır)� gibi� akut� akıl� hastalıklarının� nedenini� safra� sıvısındaki� dengesizlik�

oluşturur, (Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 27) Bu�yaklaşımda�beden�sıvılarının�hastalık�

teşhisinde taşıdığı�hayatî önem�görülmektedir.�Daha�sonraki� yüzyıllarda�Kapadokya’lı�

Aretaeus (140) ve Bergama’lı�Galenos�tarafından�geliştirilecek�beden�sıvıları�(Humores) 

öğretisinde� hastalık� yaratan� unsur,� vücudun� fazla� kara� safra� üretmesi� (melaina chole) 

olarak�öne�çıkacaktır.

İnsanların� fizyonomilerinden� hareketle� mizaçlarına� ilişkin� çıkarımlarda� bulunmak,

Antikçağ’da�sıkça�başvurulan�bir�karakter�tahlil�yöntemidir. 19.�yüzyılın�sonlarına�kadar�

etkin tıbbî bir� yöntem� olarak� kullanılan� fizyoloji� kaynaklı� kişilik� tahlillerinin� etkileri�

günümüze� kadar� uzanmıştır.� Bu� yöntemin� beraberinde� getirdiği� etik soru(n)lar bu 

çalışmanın�ilgi�alanına�girmekle�birlikte,�bu�aşamada�Corpus’da�yer�aldığı�şekliyle hızlı�

konuşan,� kekeleyen,� kara� safrası� fazla� olan,� göz� kırpmayanların� ateşli, koca� kafalı,�

küçük� gözlü� kekemelerin� haris� bir� kişiliğe� sahip� oldukları, uzun� süre� yaşayanların�

ağzında�çok�dişi�olması�gibi�bir-iki�örnekle�yetinebiliriz. (Hippokrates, 1897, s. 187)

Aşağıya�aldığımız�örneklerin�günümüzde�ne�denli�‘akıl�hastalığı’�olarak�tanımlanacağı�

tartışmalı�olmakla�birlikte�Hippokrates�tıbbında�birer�akıl�zafiyeti�olarak�görüldükleri�ve�

ona�göre�tedavi�uygulandığı�kesindir.�
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3.2.1.1. Phrenitis278

Corpus Hippocraticum’da net�bir�tanımı�yapılmamış�olmakla birlikte kısaca,�ateşin�eşlik�

ettiği� delilik� hali� olarak� tanımlanabilecek� phrenitis’in, (frenitis)279 Antik dünyada� sık�

rastlanan bir hastalık� olduğu� biliniyor. Sağ� karında, karaciğerin� yer� aldığı� bölgede

(diyafram), ağrı�ve�hafif�ateşle�belli� eden hastalığın dördüncü,�beşinci�gününde�deride�

hafif sararma ve çılgınlık�hali�ortaya�çıkar.

Sık� rastlanması� ve� yaygın� belirtileri� nedeniyle,� tek� bir� hastalıktan� çok,� farklı�

hastalıkların� bu adla� tanımlandığı� sonucunu� çıkartabiliriz. Kuru� ve� pürtüklü� bir� dil�

phrenitis’e�işaret�eder.�Kanın�terkibinin�kara�safra�ve�sümük�sıvısı�tarafından�bozulmuş�

olması� nedeniyle� daha� çok� karasafralılarda� görülen� phrenitis’in� kronik hale 

dönüşmesiyle�kalıcı�delilik�ortaya�çıkabilir.�Safra�sıvısı miktarı�ne�kadar�düşükse�zihin�

bulanıklığı�ve�çılgınlığın�görülmesi�de�o�derece seyrekleşir.

Hastalığın� tedavisinde, sıvı� tüketmek� istemeyen� hastanın� su,� bal,� sirke� gibi� sıvıları�

alması� yararlı olmakla birlikte, şarap kesinlikle tavsiye edilmez. Şarap� sadece� bu�

hastalıkta� değil, hiçbir� akıl� hastalığında� hastaya� önerilmez. Sık� sık� gelen� titreme�

nöbetleri� ölüme� neden� olabilir. Corpus’da� ilk� belirtilerle� yatağa� düşen� bir� hastanın�

yüksek� ateş,� aşırı� terleme,� kramplar� ve� nihayet� bilinç� kaybıyla� dördünce� günde�

kaybedildiği�anlatılır.�

3.2.1.2. Lethargus280

Her ne kadar Celsus, phrenitis ile lethargus (letarji)281 arasında� yakın� ilişki�

bulunduğuna� inansa� da,� Corpus Hippocraticum’da� bu� yönde� bir� bilgi� yer� almaz.�

lethargus orta yaşlarda�ortaya�çıkan�ve�çoğunlukla�ateşin�eşlik�ettiği�bir tür uyuşukluk�

hastalığıdır. Hasta� yeme� içmeden kesilir, hep uyumak ister, elleri� titrer,� nabzı� düşer,

278Hippokrates, 1897, s. 13 vd; 149. Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 35-37; Leven, (2005a), 700-701. 
‘Diyafram�İltihabı’�tanımıyla�bkz�Dols,�2013,�s.�51-53. 
279 Frenitis�Yunanca�diyafram�(göğüs�ve�karın�boşluklarını�birbirinden�ayıran�ince�ve�geniş�kas)�anlamına�
gelen phrēn’den�türetilmiş�olup�Corpus’da�hastalık�tanımı�olarak�yirmi�beş�yerde�anılır.�
280Hippokrates, 1897, s. 19; Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 37-38; Leven, (2005a), 567-568.
281 Letarji (lēthargos,�Yun.):�Derin�ve�sürekli�patolojik�uyku�durumu.
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sürekli� uyku� halindedir.� İdrarını,� dışkısını� tutamaz. Bilinci� yerine� geldiği� zamanlarda�

boyun� ağrısından� ve� kulak� çınlamasından� şikâyet eder. Lethargus’u� atlatabilen�

hastaların�büyük�çoğunluğunda�akciğer�zarı�iltihabı�(irinli ampiyem) görülür.�

3.2.1.3. Koma282

Koma hali, Corpus’da� lethargus’a� benzerliğiyle� ateşin� eşlik� ettiği� derin bir uyku hali

(ölüm�uykusu) olarak� tanımlanır.�Koma hali, phrenitis’de�olduğu� gibi ateşle� seyreden�

başka� hastalıklarda� da� görülebilir. Koma� hali� ve� bedende� soğuma� hastanın� tehlikede�

olduğuna�işaret�eder.�

3.2.1.4. Katochus283

Kendisini kramp ve takip eden�kasılmalarla�gösteren katochus hali�hastada�baş�ağrısı�ve�

çehrede�vahşî bir�bakışa�neden�olur.�Ancak katalepsi284 kelime�veya�kavramına�henüz�

Corpus’da�rastlanmaz.

3.2.1.5. Epilepsi285

Hippokrates Corpus’ta,286 hidrofobi� ile� birlikte� üzerinde� en� çok� durulmuş� ‘akıl�

hastalıkları’ndan biri olan ve� ‘Kutsal� Hastalık’� olarak� tanımlanan� epilepsinin (sara)

diğer� hastalıklardan� daha� fazla� tanrısallık� içermediğine� inandığını� belirterek� başlar�

sözlerine.� Hastalığın kaynağı olarak,� diğer� akıl� hastalıklarında� olduğu� gibi, beyin 

gösterilir.287

282 Hippokrates, 1897, s. 26; Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 38.
283 Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 39.
284 Katalepsi:� Kaslarda� görülen� gerginlik,� sertleşme� hali.� Tipik� olarak� katatonik� şizofreni� hastalarında�
görülür.
285 Hippokrates, 1897, s. 547-565; Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 39-43; Jouanna, 1996, s. 46-49; 
Schneble, 2003, s. 21-27; Magiorkinis vb., 2011, s. 132-133; Leven, (2005a), 260-262.
286 Corpus’da�epilepsiye�(epilēpsia, Yun.),�“Kutsal�hastalığa�dair”�(de morbo sacro)�başlığı�altında�geniş�
yer� ayrılmıştır� (21.� bölüm).� Bu� ilgiden� hareketle� hastalığın� anılan� dönemde� çok� yaygın� görüldüğü�
sonucuna varabiliriz. (Hippokrates, 1897, s. 547-565) 
287 Hippokrates, 1897, VI, s. 553.
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Epilepsi dört� beden� sıvısından� biri� olan� balgamın beyinde� fazla� olması� sonucunda�

ortaya�çıkar.�Hastalığa�neden�olan�balgam fazlalığının kalıtımsal�olduğuna�dair kuvvetli 

bir� inanç� söz� konusudur. Epilepsi� nöbetlerinin� bedenin� anatomik-fizyolojik� yapısına

bağlı� olarak,� özelikle� beyinin� hava� taşıyan� damarlarından� kaynaklandığına� inanılır.

Antikçağ� boyunca� epilepsi, yukarıda� sayılan� akıl� hastalıkları� içinde� en� çok�

önemsenenidir.�

Antikçağ’dan�başlamak üzere yüzyıllar�boyunca epilepsi�ile�melankoli�arasında�neden-

sonuç�ilişkisine�dayalı�bir�bağ�olduğuna� inanılmıştır.�Melankoli� kavramının�epilepsiye�

göre� daha� genel,� giderek� soyut� bir� anlamı� olmasına� karşın,� bu� iki� illetten� birinin�

belirtilerine� sahip�olan�hastanın�değerine�de� yakalanmış�olması�kaçınılmazdır.�Burada 

hekimler tarafından� çözülmesi� gereken� asıl� sorun� hangi� hastalığın� diğerinden� önce�

(baskın)�ortaya�çıktığının�tesbit�edilebilmesidir.�Corpus Hippocraticum’a göre epilepsi 

hastaları melankolik bir karaktere sahipken,� melankolikler� de� aynı� zamanda� epilepsi 

hastasıdırlar. Bu� iki� illetten� hangisinin� baskın� olacağı, bünyenin� iki� hastalığa� olan�

eğilimine�bağlı�olarak,�ortaya�çıkar.288

Diğer�yandan�epilepsi hastalığına�getirilen� yeni� tanım, Hippokrates rasyonalizmine en 

iyi� örnektir. Bu� rasyonel� algının� temelini, iklim�ve� çevre� koşullarının� beden� üzerinde�

doğrudan� etkili� olduğu,� birçok� bedensel� ve� ruhsal� hastalığın� bu� koşullardaki�

bozulmadan�kaynaklandığına�olan�inanç�oluşturur.�Hippokrates’e�kadar� tanrıların lütfu

olarak ‘kutsal’ görülen� epilepsinin, bedenin işleyişinden� kaynaklanan� sıradan, insana 

özgü, bir� hastalık� olduğunun anlaşılması, tıbbın� artık� doğanın� yasalarına� göre�

işleyeceğine�işaret eder. 

Epilepsi� hastalarının� nöbetleri� tarih� boyunca� en� etkileyici� tasvirlere� konu� olmuştur.�

Bunlardan biri de Herodotos Tarihi’nde�yer�alan�tasvirdir.��

Kambyses�yakınlarına�böyle�eziyet�ediyordu�işte.�Ya�Apis�öç�alıyordu,�ya�da�bir�hastalığı�
vardı,�insanlara�musallat�olan�birçok�felaket�gibi:�Gerçekten�Kambyses’in�doğuştan�ağır�bir�

288 Hippokrates,�“Das�sechste�Buch�von�den�Landseuchen”,�VIII,��in.�“Unechte�hippokratische�Schriften”,�
in: ders., Hippokrates Werke,�aus�dem�Griechischen�übers.�U.�Mit�Erläuterungen�v.�Johann�Friedrich�Karl�
Grimm, 4 Bde., Bd. I, Altenburg: Richter 1781-1792,�1781,�s.�306’den�aktaran,�Starobinski,�2011,�s.�44.�
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hastalığı� olduğu� söylenir,� buna� kutsal� hastalık� diyenler� vardır.� Vücuttaki� bir� sakatlığın�
insanın kafa�sağlığını�da�bozması�olağandır. (Herodot Tarihi, III,33)

Melankolikler ile epilepsi� hastalarının� fizyolojileri� üzerinden� iki� hastalık� arasında�

Corpus’ta�kurulan�bu�ilişki daha sonra Galenos�tarafından�geliştirilecek�ve�17.�yüzyıla�

kadar geçerliliğini�koruyacaktır.289

3.2.1.6. Melankoli290

Helmut Flashar (1966, s. 21) melankoli kelimesinin (melaina� cholē, Yun.) ilk kez,

Corpus Hippocraticum’un�en erken derlendiği�tahmin�olunan�(5.�yüzyılın�son�otuz�yılı)�

‘Hava,�Su�ve�Yerler�Üzerine’ (De aeribus aquis locis) başlıklı� kitapçığında� karşımıza�

çıktığını� belirtiyor. Daha� önceki� bölümlerden� anımsanacağı� gibi Corpus’un� bu�

kitapçığında, iklim� değişikliklerinin� sağlık� üzerindeki� etkileri� ve� hastalık� yapıcı�

yönünün anlatıldığını� belirtmiştik. Flashar (1966, s. 22-24), anılan� kitapçık� üzerine�

yaptığı� analizde hava�şartlarının� etkilediği�beden� sıvıları� (safra�ve�balgam)�üzerine�üç�

önemli� tespitte bulunuyor: Birincisi, melankoli� belirli� şartlar� altında� belirli bir tipi291

289 Tarih�boyunca�epilepsi�hastalarını�tedavi�etmek�için�önerilen�tedaviler�geleneksel�halk�tıbbından�batıl�
itikatlara�uzanan�yelpazede�çok�geniş�bir�katolog�oluşturur.�Antikçağ’da�gladyatörlerin�veya�dövüşçülerin�
taze�kanının� içilmesinin� epilepsiyi� tedavi� ettiğine� inanılmıştır.�Celsus,� De Medicina’da� (III,�23,7)� sıcak�
gladyatör�kanı�içenlerin�epilepsi�illetinden�kurtulduğunu�yazar.�Yine�Yaşlı�Plinius�Naturalis Historia’da�
(XXVIII,� 4)� bazılarının� epilepsiye� iyi� geldiği� için,� vahşî� hayvanlar� gibi,� dövüşçülerin� (Fechter, Alm.) 
kanını�sıcak�sıcak�içtiklerinden�bahseder.�Aretaeus�ise�gladyatör,�dövüşçü�gibi�ayrımlara�girmez;�aslolan�
taze�kan�içmektir.�(Moog,�2002,�s. 158) 
Kilise Pederi Tertullianus (160-220)�Oyunlar�Üzerine� (De Spectaculis, 12)�adlı� eserinde�gladyatör� kanı�
tedavisini,� kökleri� putperstliğe� dayanan� insan� kurban� etme� ritüeline� dayandığı� gerekçesiyle,� Hıristiyan�
etiği� çerçevesinde� eleştirir. Gladyatör� kanının� şifa� verme� gücünün� kökeninde,� yenilen� ve� ölmek� üzere�
olan�gladyatörün�bedeninde�son�anda�yaşanan�titreme�ve�irkilmelerin�epilepsi�krizini�anımsatması�yatar.�
Bu� bağlamda� similia-similibus curentur (benzeri benzeriyle tedavi etme) ilkesinden hareketle ölen�
gladyatörün�kanının�hastalıklı�(epilepsili)�kanı�tedavi�edeceğine�inanılır.�Yine�dövüşte�yenilen�gladyatör,�
‘kurban’�sıfatında�olduğu� için�kanı�da,�kutsallığı�nedeniyle,� iyileştiren�ve�mucizeler�yaratan�bir�özelliğe�
sahiptir. (Moog, 2002, s. 162; 166-169)
290Hippokrates, 1897, s. 13; Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 43-45; Starobinski, 2011, s. 40-56; Kudlien, 
1967, s. 77-88; Leven, (2005a), 601-603.
Bu�çalışma�boyunca� ‘melankoli’�kavramını� farklı�dönemler� itibariyle�ele�alan�kaynak�ve�çalışmaya�atıf�
yapılacaktır.� Bu� bağlamda� toplu� bir� melankoli� kaynakçası� için� Bibliyografya’nın� ilgili� bölümüne�
bakılabilir.�Diğer� yandan�kısa�ve�öz�bir�melankoli� tarihi için�R.�Burton’ın�Anatomy of Melancholy’sini 
Almanca’ya�çeviren�(1991)�Ulrich�Horstmann’ın�(2010)�çalışmasına�bakılabilir.
291 Flashar’ın� Eski� Yunanca� metinden� hareketle� kaleme� aldığı� Almanca� metinde,� yer� alan� Typ (tekil) 
kelimesi Türkçe,�tip,�tarz,�suret,�şekil,�örnek,�nevi,�cins�anlamlarına�gelmektedir.�Biz�metnin�içeriğine�en�
uygun�karşılığın�‘tip’olacağını�düşündük.�
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etkiler�ancak�bu�bir�zorunluluk�değildir.�İkincisi, bu tipin ‘kara�safralı’292 değil, ‘safralı’�

olarak� tanımlanacağı� ve� üçüncü� olarak, her� ne� kadar� metinde� hastalık� hakkında bilgi 

verilmese de, nedenlerine uzun uzun yer verildiğini� belirtiyor. Buna� göre� hastalık�

safranın� içindeki� sulu/sıvı maddenin� buharlaşması� sonucunda koyulaşması293

neticesinde, yani somatik bir nedenle ortaya�çıkar. 

Bu�noktada�metin�bize�hastalığın,�ruh�hastalığı�olup�olmadığına�dair�bir�ipucu�vermez,

ancak� safranın� koyulaşması� nedeniyle� dışkılama� ve� idrarda� görülen� koyulaşma�

‘karasafralılık’� (melankoli)� teşhisine� olanak� sağlar.� Dönemin� tüm� hastalıklarında�

bedende�(özellikle�ciltte�görülen)�veya�sıvılardaki�renk�değişimi�(koyulaşma,�kararma)�

teşhis� açısından�büyük�önem� taşımaktadır.�Böylece� sanıldığı� gibi� vücutta�beden� sıvısı�

olarak�‘kara�safra’nın�varlığı�ve�hastalık�nedeni�olarak�görülmesi�yerine;�safra�sıvısının�

koyulaşmasıyla�yaşanan�sürecin�sonucunda,�hastalık�belirtisi�olarak�kabul�edilmesi�söz�

konusu�olacaktır.

Bu tesbitler�bize�safra�ve�balgam�sıvılarının�hastalık�yapıcı�özelliklerini�anlamamıza�da�

ışık�tutar.�De aeribus aquis locis’da�safra�ve�balgam�sıvılarının�farklı�iklim�koşullarında�

değişime� uğrayarak safra ve balgam tipinin bedenindeki� hastalık� yapıcı� etkileri� nasıl�

ortaya� çıkardığı� anlatılır.� Aynı� yaklaşım,� Corpus’un� epilepsi� hastalığının� anlatıldığı�

‘Kutsal� Hastalık� Üzerine’� başlıklı� kitapçığında� da� görülür.� Safra� ve� balgam� farklı�

hastalık� yapıcı� özelliklere� sahiptir.� Epilepsi� sadece� balgam� tiplilerde� görülür,� safra 

tiplilerde� ise� bu� hastalığa� yakalanana hiç rastlanmaz.294 Görüldüğü� gibi henüz� gerçek�

anlamda�flegmatikler�veya�koleriklerden�söz�edebilmek�mümkün�değildir,�bahis�konusu�

olan� sadece� safra� ve� balgam� sıvılarının� neden� olduğu� akıl� hastalıklarıdır. Diğer� bir 

ifadeyle�beden�sıvılarından�hareketle�mizaçlar�henüz�ortaya�çıkmamıştır.�(Flashar, 1966, 

s. 24-30)

292 Flashar�(1966,�s.�38),�melankolik�kişilik�anlamında�‘safra’�ismi�ile�‘kara’�(schwarz)�sıfatının�ilk�kez�İÖ�
4.�yüzyılda�yaşamış�Yunanlı�oyun�yazarı�Menandros’un� Epitrepontes adlı�oyununda�bir�araya�geldiğini�
belirtiyor. 
293 Flashar Almanca metinde� ‘Eindickung der Galle’� ifadesini�kullanıyor.�Bu� ifadeyle� safranın,� akışkan�
özelliğini� yitirmesi� anlamında,� koyulaşması,� katılaşması� (kalınlaşması),� ağırlaşmasının� anlatılmak�
istendiğini�söyleyebiliriz.�
294 “Diese�Krankheit�also�befällt�die�Schleimigen,�nicht�aber�die�Galligen.”Über�die�Heilige�Krankheit, 5. 
(1994, s. 171)
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Sonuç� itibariyle� Corpus Hippocraticum’da� melankoli� safra� sıvısındaki� ‘kararma’nın�

neden�olduğu� bir� hastalık� olarak� görülür.� Daha� sonra� doğası� safranın� etkisinde ortaya 

çıkan� ‘safra� tipi’ne� ve� aynı� yolu� takip� eden,� ancak� safralı� tipin� karşısında� yer� alan�

‘balgam�tipi’ ortaya konur. Kara�safranın�bağımsız�bir�beden�sıvısı�olarak�ortaya�çıkışı�

ise�en�erken�İÖ�400�dolaylarında�kaleme�alındığı�düşünülen�‘İnsanların�Doğası�Üzerine’�

başlıklı�Corpus kitapçığında�yer�alır. (Flashar, 1966, s. 39)

Yukarıda yaptığımız�kısa�girişin�ışığında, şimdi ayrıntılı�biçimde Corpus’da�melankoli�

hastalığının� nasıl� değerlendirildiğine� bakabiliriz.� Corpus Hippocraticum’u� oluşturan�

metinlerin� farklı� bölümlerinde� yeralan melankoli� tanımlarından en basiti şu� şekilde�

yapılmıştır;�“Şayet�endişe�(korku)�ve�hüzün�hali�uzun�sürüyorsa�melankoli�hastalığı�söz�

konusudur.” (Hippokrates, 1895, s. 123)295 Yine bir� akıl� hastalığı olarak melankoli 

(karasafralılık), artan kara safraya (melaina chole) bağlı�olarak, endişe�ve�keyifsizlikle�

kendini�gösteren, özel�bir�durum�olarak�tanımlanır.296 Ancak kara�safranın�neden�olduğu�

endişe� ve� hüzün� halinin uzun� sürmesi halinde melankoli hastalığından� söz� etmek�

mümkün�olacaktır.

Her ne kadar Flashar bu�etkileşimin�başlangıçta�söz�konusu�olmadığını,�‘Kutsal�Hastalık�

Üzerine’ başlıklı�kitapçıkta, epilepsinin�sadece�balgamdan�kaynaklandığının�yer�aldığını�

belirtse de, kara�safranın�artışıyla�ortaya�çıkan�hastalıklar melankoli�ile�sınırlı�değildir.�

Örneğin� epilepsi,297 kudurma, depresyon, cilt� lezyonları, mani hali, inme, spazmlar, 

dilsizlik,�körlük�gibi�birçok�hastalık�kara safra fazlalığı sonucunda�ortaya�çıkar. Zaman 

zaman,� bir� belirti� olarak� melankoli,� farklı� hastalıkların� teşhis� edilmesinde� önemli� bir�

yere sahiptir. Corpus Hippocraticum’da�sayılan�endişe,�depresyon,�yanlızlığa�eğilim�ve�

intihara� yatkınlık, hastalık� hastalığının� (Hypochondrie)� tanımına� uygun� belirtilerdir.�

Hastanın� melankoli� nöbetlerine� titreme� de� eşlik� ediyorsa� hastalığın� ileri� boyutlarda�

olduğu�söylenebilir.

295 Bu�sade�tanım�[Aforizmalar�VI,�23]’de�yer�almaktadır.
296 Starobinski� yerinde� bir� saptamayla� ‘melankoli’nin� farklı� iki� anlamına� dikkat� çekiyor:� kara� safra�
bedende�üretilen�doğal�bir�sıvı�olarak�hastalık�nedeni�değildir.�Ancak�aynı�kelime�sıvının�aşırılığı/fazlalığı�
veya�denatürasyonu�(bozulması)�durumunda,�akıl�hastalığı�(maladie mentale)�olarak�da�kullanılmaktadır.�
(Starobinski, 2011, s. 44)
297 Başlangıçta�olmayan�bu� ilişkinin,�daha�sonra� melankolinin�bir�mizaç�özelliği�olarak�yerleşmesinden�
sonra� kurulmaya� başladığını� söyleyebiliriz.� Bu� bağlamda� Flashar’ın� Corpus’u� oluşturan� metinleri�
melankoli�bağlamında�incelerken�izlediği�kronolojik�sıra�konunun�anlaşılabilmesi�açısından�büyük�önem�
taşımaktadır.
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Mevsim� koşullarına� göre� beden� sıvılarının� artış� veya� azalışı� kara safralılıktan�

kaynaklanan� rahatsızlıkları,� balgamdan� kaynaklanan� diğer� ruh� hastalıklarında� olduğu�

gibi,� önemli� ölçüde� etkiler. Bedendeki� kara� safra� miktarının� sonbahar� aylarında� artış�

göstermesi�bu�duruma�örnektir.�

Antikçağ’da� melankoli� hastalığının� teşhisinde� farklı� yöntemler� kullanılır.� Öncelikle�

hastaların�ruh�hallerinde�yaşanan�değişimin�davranışlarına�olan�etkisi�sonucunda�ortaya 

çıkan�yeni�(farklı)�kişilik�hali,�hastalığın�teşhisini�kolaylaştıran�en�önemli� ipuçlarından�

biridir.�Melankoli�hastalığına�yakalanan�kişi�artık�eski�(normal)�halinden�çok�uzaktadır:�

hasta sürekli� kara� kara� düşünür; kederli,� endişeli,� terk� edilmiş,� koyu bir yanlızlıkla298

bezeli bir� ruh�halinin� izleri� yüzüne�sinmiş�olarak,�hiçbir� şey� yapmadan�miskin�miskin�

oturur. Arada� bir� manik� bir� ruh� halini� temsil� eden� aşırı� hareketlenme� ve� taşkınlık�

görülse� de, depresyon� hali� baskındır. Bir� melankoli� hastasının yaşadığı� çöküntüyü�

özetleyen,�ruh�halini�en iyi ifade eden iki�kavram�‘endişe’�ve�‘hüzün’dür.�Hastanın�tepki 

ve� davranışlardan� hareketle, melankoli� hastalığının belirtilerinin tesbiti ilerleyen 

yüzyıllarda� geliştirilerek, 17.� yüzyılda, dev boyutlu bir� ‘teşhis� kataloğu’ haline 

dönüşecektir.299

Melankoli�hastalığının�teşhisinde�uygulanan�bir�diğer�yöntem�ise, kara�safra�aşırılığının�

bedendeki� izlerini� sürebilmektir.� Yunanlı� hekimlerin� hastalarının� kusmuklarını� veya�

rengi� koyulaşan� dışkılarını� görerek� kara� safra� fazlalığından� kaynaklanan� bir� hastalığı�

(melankoli) teşhis�etmiş�olmaları muhtemeldir. Yine�dalağı,�koyu�renginden�hareketle,�

kara�safra�sıvısının�üretildiği�organ�olarak�düşünmüş�olmaları�mümkündür. (Starobinski, 

2011, s. 40-41)

Melankoli� tedavisi� için,� Antikçağ’da� hemen� tüm� hastalıkların� tedavisinde� sıkça�

başvurulan�bir�yönteme,�bedenden�zararlı� (aşırı)�maddelerin� (sıvıların)�atılması�yoluna�

298 Bu� çalışma� boyunca� sık� sık� döneceğimiz� ‘yanlızlık’� kavramı� içeriğinin� zenginliği� nedeniyle� farklı�
kullanımlarıyla�karşımıza�çıkacaktır.�Eugenio�Borgna’nın,�Ruhun�Yalnızlığı başlıklı�kitabında�hedeflediği�
“içsel�yalnızlık,�ruhun�yalnızlığı,�yaratıcı�yalnızlık�ile�acılı�yalnızlık,�olumsuz�yalnızlık,�tecrit-yalnızlığı”�
(Borgna,� 2013,� 13)� ayrımın� yol� gösterici� bir� ayrım� olduğunu,� bizim� çalışmamızda� da,� kavramın� farklı�
boyutları�göz�önünde�bulundurularak,�benzer�bir�ayrımın�yapıldığını�söyleyebiliriz. 
299 Daha�sonra�göreceğimiz�üzere�Robert�Burton’ın�kitabı�The Anatomy of Melancholy (1621) bu alandaki 
en� iyi� örnektir.� Kuşkusuz� Antikçağ� hekimlerinin� yanında,� Burton’ın� melankoli� hastalığının� belirtileri�
listesi�okuyucuya�olağandışı�bir�zenginlik�sunar.�
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başvurulur.� Aslında� tüm� Antikçağ� tıbbının hastalıkların� tedavisinde� tartışmasız� kabul�

ettiği, hastanın�bedeninden� fazlalıkların�atılması-tahliyesi (évacuations) ilkesi,�hastalık�

yapıcı�unsurların�bedenin�doğasından�kaynaklandığı�kabulüne�dayanır.�Kuşkusuz�zararlı�

maddelerin�tahliyesi�öncelikli�olmakla�biricik�tedavi�yöntemi�değildir;�beden�sıvılarının�

hastalık� yaratan� (aşırı)� artışına� neden olan� unsurların� normalleştirilmesi de gerekir. 

Bunun� için� hastaya� beslenme� düzenini� değiştirmesi, beden hareketleri ve su tedavisi 

önerilir. Beden�sıvılarının�nitelikleri�hastalıkların�gelişimde�belirleyici�olduğu�için,�kimi�

hastalara�iklim�koşullarının�daha�uygun�olacağı�yerlere�gitmeleri�önerilir.

Corpus Hippocraticum’da, genel� olarak� hastalıkların� ve� melankolinin� somatik�

nedenlerden�kaynaklandığına�inanıldığı�için�hastalar�tedavinin�önemli�bir�parçası�olarak�

görülür.� Tedavi� son� tahlilde� bütünüyle� hastanın� niyet� ve� akıl� gücüyle� üstesinden�

gelinebilecek� bir� süreçtir.�Kara� safra� fazlalığı ile� ortaya� çıkan,� hastalık� yaratan,� nicel

dengesizlik évacuation ile giderilebilir. Bedende� kara� safra� artışı� sonucunda� ortaya�

çıkan� hastalığın� yaşam� koşullarında� değişikliğe� gidilerek,� gerekirse� yeniden�

düzenlenerek,� yenilmesi de pekâlâ�mümkündür.�Bu�bağlamda�Werner� Jaeger’in�Antik 

Yunan tıbbını, insanın� kendi� kendini� tanıma� ve� tedavi edebilmesini tanımlayan� bir�

eğitim�(paideia)300 süreci�olarak�tanımlaması, çok�yerinde bir�yaklaşımdır.301

Corpus’da,�melankoli� teşhisi�konan�bir�hasta�için�önerilen�tedavi�yönteminin, bedende 

biriken� kara� safra� sıvısının� atılması� olduğunu� belirtmiştik. Birikmiş� kara� safranın�

bedenden�atılmasında�genellikle düğün�çiçeğigiller ailesinden kara çöpleme�(Helleborus

niger)302 kullanılır.�Kara�çöplemenin�önerilen�başlangıç�dozunda alınmasından�kısa�bir�

300 Paideia (Yun.):�Eğitim
301 W. Jaeger (1954), Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, 3 c. Berlin: Gruyter Verlag. 
Aktaran, Starobinski, 2011, s. 46.
302 Ülkemizde�Karaca�Ot�olarak�da�bilinen�ve�geniş�bir�coğrafyada�yetişebilen�kara�çöpleme�çok�yıllık, 
zehirli�bir�bitkidir.�Ayrıntılı�bilgi�için�bkz.�Baytop,�1997,�s.�154;�Scherf,�2003,�s.�195-197.
Dioskurides,� İbn� Sina,� Yaşlı� Plinius,� Bingenli� Hildegard,� Paracelsus,� Romalı� komedya� yazarı� Plautus,�
Diderot�gibi�çok�sayıda�ünlü�kişinin�eserinde�adı�geçen�Helleborus niger’in�narkotik�özelliği�nedeniyle,�
çok� sayıda� hekim� reçetesinin� yanında,� Ortaçağ’da� ve� Erken� Yeniçağ’da� hazırlanan� cadı� kremlerinde�
kullanıldığı�biliniyor.
Diokurides�kara�çöplemenin�safra�ve�salya�sıvılarının�bağırsaklardan�atılmasına�yardımcı�olarak�epilepsi,�
melankoli,�sinir�krizleri,�gut�ve�felç�hastalıklarının�tedavisinde�kullanıldığını�yazar.�(Dioskurides,�1902,�s.�
446-448) 
F. Kudlien (1967,� s.� 80),� kara� çöplemenin� melankoli� hastalığının� tedavisinde� kullanılmasının� bir�
nedeninin de, benzerin�benzeriyle� tedavi� gücüne�olan� inançtan�kaynaklandığını,� kara� safra�kaynaklı� bir�
hastalığın�siyah�bir�madde�(bitki)�özü�ile�tedavi�edilmek�istenmesinin�normal�olduğunu�belirtiyor.�
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süre�sonra�yoğun�bir�ishal�başlar�ve�hasta�artan�dozlarla�adeta�şoka�sokulur.�Kullanılan�

bitki�özünün�verdiği�renk ve�bağırsak mukozasında�yaptığı�tahribat�nedeniyle�kanlı�veya�

koyulaşmış� dışkı,� kara� safranın� bedenden� atıldığı� ve� böylece� hastanın� içinin�

temizlendiği,� şifa� bulduğu� yönünde� bir� yanılsmaya� neden� olur.� Helleborus yüzyılar�

boyunca�kara�safra�fazlalığından�kaynaklandığına�inanılan�çılgınlık,�melankoli�gibi�akıl�

hastalıklarının�tedavisinde en�önemli�ilâç olarak�kullanılmıştır.�

Sağlıklı� bir� ruh� ve� beden� için� kirlilik yaratan� sıvıların� tahliyesinin� bu� denli� önemli�

olması, Hippokratesçi�hekimlerin�doğal�nedenlerle�bedenden�atılan�sıvıların�melankoli�

krizlerini� sonlandıran� sonuçlarını� irdelemesine� neden� olacaktır. 303 Bu� bağlamda�

kadınların� adet� kanamaları,� hemoroid kanamaları� ve� irinli,� kanamalı� cilt� yaralarından�

kaynaklanan� doğal� yollarla� beden� sıvısı� kayıplarının� melankoli� krizlerini kesmesi 

olumlu�telakki�edilerek�tedavi�eden�gücü�öne�çıkarılacaktır.�Şayet�bir�melankoli�hastası�

hemoroid olursa, bu, hasta� açısından� olumlu� bir� gelişme� olarak� görülecektir.�

(Starobinski, 2011, s. 46-51)

Yaşlı� Plinius� (XXV.� kitap,� Şifa� Veren� Bitkiler,� 21-25), Helleborus niger’in� safra� ve� balgam� sıvılarını�
bağırsaklar� yoluyla� atılmasına� imkân� sağladığı� için,� ateşle� seyretmeyen� delilik,� felç,� ödem� vakalarında�
çok�yararlı�olduğunu�belirtir�ve�uzun�uzun�terkipler�verir.
Diğer� yandan� Kara� Çöpleme,� Hippokrates� mektuplarında� bedeni� temizleyici� özelliği� nedeniyle�
zikredilecektir.� Abderalı� hemşerileri� ‘küçük-büyük� her� şeyde� gülünecek� bir� şey� bulduğunu’� görerek�
delirdiğine�hükmettikleri�Demokritos’u� tedavi�etmesi� için�Hippokrates’i�davet�ederler.�Ünlü�hekim�yola�
çıkmadan� önce� şifalı� otlar� konusunda� uzman� olan� Kravetas’a� yazdığı� mektupta,� ‘Demokritos’un� deli�
olduğu�ve�deliliğinin�vücundaki�zararlı�maddelerin�söktürülmesi�gerektiğininin’�kendisine�söylendiğinden�
bahisle helleborus ile� yapılan� söktürmenin� gerekli� olacağını� ve� dağların� yüksek� yamaçlarından� şifalı�
bitkiler�toplamasını�ister.�(Hippokrates,�2008,�s.�53�vd.)
İbn� Sina’nın� Harbak-ı� Esved’in� (Kara� Çöpleme;� Helleborus niger) kusturucu ve ishal yapan etkisiyle 
bedenden� zararlı� maddelerin� atılmasını� sağladığını,� ancak� kullanılmadan� üç� gün� önce� sert� yiyecek� ve�
içeceklerden�uzak�durulması�gerektiğini�yazıyor.�Yine�sirke�ile�tatbik�edildiğinde�yaraları�iyileştirci�gücü�
olduğunu� ve� kuruntu,� sara� ve� migren� türü� başla� ilgili� hastalıklarda� yararlı� etkilerinin� bulunduğunu�
belirtiyor.�“Dioscorides,�bazı�insanlarca�ona�malinudun�dendiğini�söylemiştir.�Çünkü�ona�bu�ismi�Malinus�
adını� taşıyan� bir� adam� vermiştir.� Bu� bitki� temizleyicidir.� Bu� [ikinci]� bitki� ile� delilikten� kurtulmak�
mümkündür.�Deliliği�tedavi�edip�(bertaraf�eder).”�(El-Kânûn�Fi’t-Tıbb, 2. kitap, 24. makale)
Er-Râzi�de�melankoli� tedavisinde�helleborus’un�etkili�olduğuna� inanır.�Al-Hāvī’de�“Hem�siyah,�hem�de�
beyaz�çöplemeden�sık�sık�bahsedilir;�bu�bitki�antik�dönemde�birçok�hastalık,�özellikle�ruhsal�bozukluklar�
için� yaygın� olarak� kullanılırdı� ve� Galen� bu� bitkinin� arındırıcı� olarak� vücudu� temizlemek� için�
kullanılmasını� tavsiye� etmişti.”� Henri� Leclerc,� ‘Histoire� des� ellébores� et� de� l’elléborisme’,� Janus, 22 
(1917), 223-238’den�aktaran�Dols,�2013,�s.�79.
303 Hippokratesçi� hekimler� tarafından� melankoli� tedavisinde� kara� safranın� bedenden� atılması� için� kara�
çöpleme� gibi� sıvı� tahliyesini� hızlandıran� bitki� özleri� yanında,� adet� ve� hemoroid� kanamalarının�
memnuniyetle� karşılanması,� doğrudan� bir� tahliye� yöntemi� olan� hacamatın� uyugulanıp� uygulanmadığı�
sorusunu�akla�getirmektedir�kuşkusuz.�Ancak�melankoli�nedeni�olarak�kara�safra�yanında�kanın�da�tahliye�
edilmesinin�gerekip�gerekmediği�sorusu�18.�ve�19.�yüzyıla�kadar�tartışılacak�ve�tüm�karşı�çıkışlara�karşın�
uygulanacaktır.�İlginç�olan�husus,�adet�kanaması ve�hemoroid�kanamaları�nedeniyle�vücuttan�atılan�kanın,�
daha� kolay� bir� yöntem�olan� hacamat� yoluyla� tahliyesinin� neden�melankoli� vakalarında� özendirilmediği�
sorusudur. (Starobinski, 2011, s. 52) 
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Corpus Hippocraticum’da melankoli tedavisi için� adı� geçen� bir� başka�bitki ise Adam 

Otu’dur (Mandragora).304 Hulyalara�dalmış�hastalar�ve�intihara�niyetlenenlere�adamotu�

köklerinin� karıştıldığı� şurup aç� karnına� içirilerek� sakinleşmeleri� sağlanır.305

Adamotu’nun,� vücutta� artan� kara� safra� sıvısını� tahliye� ederek� melankoli� hastalığını�

tedavi�eden�Kara�Çöpleme’den�farkı,�hastayı�rahatlatan,�sedatif,�etkileriyle�sakinleştirici�

özelliğidir.�

Antikçağ’da� ve� Hippokrates� tıbbında� yer� aldığı� haliyle� melankolinin� çağımızda�

‘depresyon’ olarak� tanımlanan ruh haline benzediğini biliyoruz.�Buna� karşın� adamotu�

gibi�sedatif�özelliği�öne�çıkan�bir�bitkinin�melankoli�hastalarında�kullanılmasının�nedeni�

kuşkusuz�Aristoteles�kadar�Hippokrates�için�de�melankoli�ile�mani�halinin�ayrılmaz�bir�

bütün�oluşturduğuna dair, daha sonra yanlışlığı�anlaşılacak inançtır.�

Hippokrates� tıbbında� kara� safra� dengesizliğinden� kaynaklanan� ve� somatik bulgularla 

desteklenen� melankoli� hastalığı,� çalışma� boyunca� sık� değineceğimiz� gibi, bir� başka�

boyutuyla�da�öne çıkar. Hippokrates’e�göre�melankoli tutsak�ettiği�insanı�yoldan�çıkaran�

ve evrensel uyumu bozan karakteriyle� tanınır; melankolinin� boyunduruğuna� girmiş�

304 Ülkemizde�Adamotu,�Kankurutan,�Abdüsselâm�Otu,�At�Elması�gibi�adlarla�anılan,�Arapça’da�Şeytan�
Mumu� olarak� adlandırılan� Mandragora (Alraun)� çok� yıllık,� meyveleri� erik� büyüklüğünde,� kazık� kökü�
tedavide�kullanılan�zehirli�bir�bitkidir.�(Baytop,�1997,�s.�21)�
İnsan vücudunu andıran�köküyle�ünlenmiş�Mandragora kuşkusuz�insanlık�tarihindeki�en�ünlü�bitkilerden�
birisidir.� Bu� ünü� kökünün� görüntüsüne� atfen� yaratılmış� büyü� efsanelerinden� kaynaklanır.� Kökün�
görüntüsü� nedeniyle� Ortaçağ� ve� Erken� Yeniçağ’da� cadı� kremleri� ve� iksirlerinin� vazgeçilmez� katkı�
maddesi�olarak�tanınan Mandragora,�Antikçağ’da�‘Prometheus�Otu’�olarak�tanınmış�ve�kökündeki�etken�
madde� nedeniyle� şifa� veren� yönünden� çok� afrodizyak,� anestetik� yönleriyle� anılmıştır.� Rönesans� ile�
birlikte� soluk� almayı� (inhalare)� kolaylaştıran� ilâç� olarak� küçük� torbalar� içinde� başa� bağlanarak,� yastık�
içine�koyularak�kullanılmaya�başlamıştır.�
Eski� Ahit’in� Yaratılış bölümünde,� adamotu� (luffah),� adı� geçmekle� birlikte� gerçekten� anılan� bitkinin�
Mandragora olup�olmadığı�tartışmalıdır.�(Yar.�30,�14-16).�Yahudi�tarih�yazıcısı�Flavius�Josephus (37-93) 
Yahudi�Savaşı’nın�Tarihi (1900,�VII,�6,3)� isimli�kitabında,�adamotu� (Baara)� ile�yaratılan�mucizeleri�ve�
demonların�işgal�ettiği�bedenlerden�nasıl�kovulduklarını�anlatır.�
Celsus� (1906,� III,18,� s.� 140),� Adamotu’nun� elma� olarak� nitelendirilen meyvasının� delilerin� ve�
melankoliklerin�endişelerini�gidererek�uyumalarına�imkân�verdiğini�yazar.
İbn� Sina (El-Kânûn�Fi’t-Tıbb, 2. kitap, 10. makale) El-Kânûn�Fi’t-Tıbb’da,�Yebruh (Abdüsselâm�Otu)�
hakkında� ayrıntılı� bilgiler� verir.� “Yebruh,� luffuh� (luffah,�mandrake�meyvası)� denen� yabanî� bir� bitkinin�
köküdür.�Her�ne�kadar,�yebruh�insan�görüntüsü�demekse�de,�aynı�zamanda,�sanemin�(güzel�kız�veya�erkek�
çocuğunun)� de� adıdır� veya� bitkinin� adıdır.� O,� insan� şeklindedir.”� İbn� Sina,� yebruh� kökünün� mafsal�
ağrıları,� fil� hastalığına� iyi� geldiğini� ve� sedatif� (merkezi� sinir� sisteminin� çalışmasını� yavaşlatan)� etkisi�
nedeniyle�uyku�verdiğini�belirtir.�
Çağlar�boyu�kültürel�bir�fenomen�olarak�Mandragora üzerine daha fazla bilgi� için�bkz. Scherf, 2003, s. 
72-75; Abraham-Thinnes, 1997, s. 101-106;�Akın,�2005,�s.�128.
305 Starobinski, 2011, s. 53.
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insan evrenin�tartışılmaz�yasalarına�ve�kendi�kaderine�boyun�eğecek�konumda�değildir�

artık.�(Földényi,�2004,�s.�19)

Buraya� kadar� anlatılanlardan� hareketle,� Antikçağ’dan� Ortaçağ� sonlarına� kadar�

melankoli� hastalığının� teşhis� ve� tedavi� sürecinin,� birbirini� tamamlar� nitelikte� bir�

bütünlük� içinde,� uzun� süre� değişmeden� aynı� kaldığını� söylebiliriz.� Jean� Starobinski�

Melankoli Tedavisi’nin� Tarihi (2011) başlıklı� çalışmasında,� melankoli� hastalığının�

tedavisinde Hippokrates�öncesinde�başlayan�somatik�müdahale ve tedavi yöntemlerinin,

Oreibasios (4. yy.), Aetios (6. yy.)� ve� Aeginalı� Paulus� (7.� yy.) gibi Galenos� sonrası

isimleri de kapsayacak�şekilde, yüzlerce�yıl�değişmeden aynen devam ettiğini�belirtiyor. 

Starobinski’ye�göre�bu uzun dönem boyunca melankoli�hiçbir�zaman�ruhsal�boyutuyla�

ele� alınmamıştır. Her� hekim� için� ortam� değişikliğinin� temel� alındığı, sınanmış bir 

fizyolojik� tedavi� yöntemi� vazgeçilmez� öneme� sahiptir.� Melankoli� hastasının� içine�

düştüğü�sıkıntılı,�içine�kapanmış,�hüzünlü�ve�endişeli�ruh�halinden�kurtulabilmesi�ancak�

ortam� değiştirmesiyle� gerçekleşecektir.� Yeni� ortam� aynı� zamanda� hastalığın� nedeni 

olabilecek�sosyal�çevreden�de�ayrılmayı�beraberinde�getireceği�için�yararlıdır.�Kuşkusuz�

bedende somut belirtileriyle teşhis� edilebilen� melankolinin tedavisi de, bedendeki 

huzursuzluğu� ortadan� kaldırmak yoluyla� sağlanabilecektir.� Hekimlerin melankoli 

teşhisinde�ancak�ilerlemiş�vakalarda�başarılı�olabildiklerini�belirten�Starobinski,�şüpheli�

vakalarda,�günümüzde�bir�dâhiliye�doktorunun�hastasını�çaresiz�kaldığı�zaman�psikiatra�

veya rahibe yönlendirmesi misali, o�dönmede�de�şüpheli�durumlarda Asklêpios�kültünü�

veya bir filozofu ziyaret ederek tedavi önerilebildiğini� belirtir. Starobinski bu konuda 

verilebilecek� en� güzel� örneğin,� “yıllarca� deli� gözüyle� bakılan Demokritos”u (Seneca, 

1999a, 79,14) tedavi� için�Abdera’ya� giden, ancak�Demokritos’dan� çok� hemşerilerinin�
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aklını� yitirdiğine� hükmeden� Hippokrates’in mektuplarından306 hareketle� oluşturulan�

öykü�olduğunu�belirtiyor.307 (Starobinski, 2001, s. 71 vd.)308

306 Robert Philippson, Hippokrates’e�Atfedilen�Mektupların�Yazarı�ve�Oluştukları�Dönem (1928, s. 293-
328)�üzerine�kaleme�aldığı�kapsamlı�incelemesinde,�Hippokrates’e�atfedilen�yirmi�dört� civarında�mektup�
olduğunu,� 10.-17.� mektupların,� Hippokrates’in� Abderalı� Demokritos’un� melankolik� gülüşü� üzerine�
yurttaşlarından� aldığı� daveti� ve�Abdera’ya� yaptığı� geziyi� anlattığını�belirtiyor.�Mektupların�gerçekliğini�
farklı�kaynaklarla�sorgulayan�Philippson, Cicero, Horatius, Seneca, Plutarkhos, Laertios ve Juvenal gibi 
düşünür�ve�yazarların�Demokritos’un�kişliği�ve�ünlü�melankolik�gülüşü�üzerine�yazdıklarına�dikkatimizi�
çekiyor.� Demokritos’un� yüzündeki� sürekli� gülümseme� ifadesinin� yerel� bir� hastalık� veya fizyolojik 
sorunlar� gibi� farklı� nedenlerden� kaynaklanıp� kaynaklanmadığını� tartışıyor.� Hippokrates’in� ziyareti� ve�
Demokritos’un� sıradaşı� bir� melankolik� olarak� tahlili� için� bkz.� Flashar,� 1966,� s.� 68-71. Mektuplar ve 
Corpus ilişkisi�üzerine�bir�tahlil�için�bkz�Rütten,�1992,�s.�133-134. 
307 Her�ne�kadar�anılan�öykünün�Hippokrates�elinden�çıkma,�orijinal,�bir�mektupta�yer�almadığı�bilinse�de,�
çalışma� boyunca� zaman� zaman� döndüğümüz� bu� öykünün,� Antikçağ’ın� düşünce� dünyası� ve� değerler�
dizgesine� daha� yakından� bakabilme� olanağı� sunduğu� için� kayda� değer� görüyoruz.� Abdera� Antikçağ�
Trakyası’nın� Ege� denizi� kıyısında� kurulmuş� (İÖ� 656)� bir� Roma� kentidir.� Halkının� ‘aptallığıyla� ünlü’�
olması�gibi�bir�söylencenin�varlığı,�öykünün�gücünü�kuvvetlendirmektedir.�Yukarıda�Starobinski’ye�atfen�
değinildiği�üzere,�Antikçağ’da,�melankoli�veya�benzeri�akıl�hastalıklarından�muzdarip�olanların�hekimler�
tarafından�dertlerine�çare�bulunamadığı�veya�hastalıkları� tam�olarak� teşhis�edilemediği�durumlarda,�şifa�
bulmaları� için� filozoflara� gönderilmeleri� olağan� bir� uygulamaydı.� Ancak� başlangıçta� Hippokrates’in�
Abdera’ya�bir�hekim�olarak,� aklını� yitirmişcesine� sürekli�gülen�Demokritos’u� tedavi�etmek�üzere�davet�
edildiğine� kuşku� yoktur.� Diğer� yandan� Hippokrates� tarafından� yolculuk� öncesi� Demkoritos’un 
yurttaşlarına� yazılanlardan,� geleneksel� bir� melankoli� (çılgınlık)� tedavisi� için,� başta� bedeni� temizleyen�
helleborus niger (kara� çöpleme)� olmak� üzere,� gereken� şifalı� otlardan� toplanarak� hazırlık� yapılmasını�
istemesi� bu� durumu� teyid� ediyor.� Abdera’ya� gelen Hippokrates,� Demokritos� gördükten� ve� onunla�
konuşmaya� başladıktan� sonra,� hekim kimliğini� bir� yana� bırakıp� düşünür� ile� ruh� hali� üzerine� felsefî bir 
sohbet� yapar.� Demokritos� ünlü� hekime,� çehresine� adeta� asılı� kalan� ifadenin� sadece bir� gülümseme�
olmadığını,�çevresinde�olup�biten�onca�tahammül�edilmesi�imkânsız�şeye�karşın,�‘kendi�akıl�bozukluğuna�
gülen� tek� bir� insan� bile’� olmadığından� yakınır.� Sohbetin� sonunda� Hippokrates� mutlu� bir� çehreyle�
Demokrites’e�şöyle�seslenir:�“Kos’a�dönerken�çok�değerli�konukseverlik�armağanları�götüreceğim;�çünkü�
bilgeliğinle� içimi� çok� büyük� bir� hayranlıkla� doldurdun;� evime� geri� dönerken,� senin� insan� doğasının�
hakikatini�katettiğini�ve�keşfettiğini�ilân�edeceğim.�Sen�bana�düşüncemi�tedavi�etme�olanağını�sağladın.”�
(Hippokrates, 2008, s. 72) 
Kişiliği�üzerine�fazla�bir�şey�bilinmemekle�birlikte,�Diogenes�Laertios�(2010,�s.�436-436),�çocuk�yaşında�
tanrıbilim� ve� yıldızbilim� öğrenen�Demokritos’un� içine� kapanık� bir� yapıda� olduğunu� ve� “zaman� zaman�
kendi� başına� kalıp� mezarlıklarda� gezinerek,� zihninde� canlanan� imgeleri� türlü� yollardan� sınamaya”�
çalıştığını� belirtiyor.� Ancak�Demokritos� üzerine� en� övgülü� ifadeleri� kullanan�Melankoli’nin�Anatomisi
(The Anatomy of Melancholy)� isimli�çalışmanın�yazarı�Robert�Burton’dur.�Burton�Democritus junior to
the reader başlığını� verdiği� uzun� bir� ‘Giriş’� ile� başlar� çalışmasına.� İlk� satırlardan� itibaren Laertius ve 
Hippokrates’e�atfen,�Demokritos’u�melankolik�bir�yapıya�sahip�ufak�tefek,�zayıf�bir�adam�olarak�tanımlar.�
Ancak�hemen�onun�bu�çelimsiz�görünen�haline�karşın�evrensel�âlim�ve�büyük�bir�araştırmacı�olduğunu�
ilâve� eder.� Daha� sonra� Hippokrates’in� Abdera’ya� gelişi,� Demokritos� ile� karşılaşmaları� ve� mutlu� bir�
şekilde� ayrılışı� ayrıntılı� biçimde� anlatılır.� Sayfalar� arasına� dağıtılmış� bu� ifadelerden� Burton’un�
çalışmasının�merkezine�Demokritos’un�‘melankolik�gülüşü’nü�yerleştirdiği�anlaşılır.�Uzun�‘Giriş’in�diğer�
sayfalarında�ise,�yaşadığı�çağın�şifa�bulmaz�illeti�melankolinin�insanları�nasıl�ele�geçirdiğini�anlatır.�Bunu�
yaparken� kendi� dönemi� (17.�yy.)� ile�Demokritos’un� yaşadığı� dönemi� (İÖ� 5.� yy.)� bireysel� ve� toplumsal�
ilişkiler� bağlamında�karşılaştırır.�Yüzlerce� yıldır� ün�ve�güç� elde� etmek� uğruna� yapılan� yağma,� talan� ve�
savaşlardan� yakınır;� insanları� mutsuz,� hırslı,� açgözlü,� tatminsiz,� dalkavuk� giderek� melankolik yapan 
insanlık�durumundan�örnekler�verir.�Burton�sık�sık�yaşadığı�çağda�gördüğü,� işittiği� insanî�zaaflara,� tüm�
yaşadıklarına� karşı� yüzündeki�gülen ifadeyle� adeta� karşı� koyan,� tavır� alan� ‘melankolik’�Demokritos’un�
17.� yüzyılda� yaşasaydı� ne� yapacağını,� onca� dalkavukluk,� kötülük,� bencillik� karşısında� nasıl� çaresiz�
kalacağını� sorgular.� Burton’a� göre,� yaşadığı� dönemde� Demokritos’u� melankolik� yapan� her� şey� 17.�
yüzyılda� fazlasıyla�mevcuttur;�hiçbir�zaman�olmadığı�kadar�deli�ve�çılgın�her�yerdedir.�Sonuç� itibariyle 
Burton Melankoli’nin�Anatomisi’ne�yazdığı�uzun�‘Giriş’te,�Hippokrates’in,�mektuplara�konu�Demokritos�
ziyareti�üzerinden,�dilin�verdiği� imkânları�da�sonuna�kadar�kullanarak,�melankolik�bireyin,�görkemli�bir�
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Abderalı� Demokritos’un� öyküsünü� önemli� kılan sadece� Hippokrates� ile� karşılaşması�

değildir�kuşkusuz. Mektuplarda�çizilen ‘melankolik’�filozof�portresi, Aristoteles’in�ünlü�

metni Problêmata�XXX’da ilk kez ortaya konan ‘üstün�yetenekli�melankolik’lerin�adeta�

habericisi� niteliğindedir.� Daha� sonraki� bölümlerde� göreceğimiz� gibi Corpus 

Hippocraticum’da� melankoliklere� atfedilen� olumsuz� özelliklerin� bir� yana� bırakılarak 

üstün� kişiliklere� özgü� vasıflar� ile� kara� safra� sıvısı� arasında� ilişki� olduğu, ilk kez 

Aristoteles’in�anılan�metninde�dile�getirilmiştir.�

Sonuç� itibariyle� Corpus’ta bedende� herhangi� bir� nedenle� kara� safra� artışının� beyinde�

yarattığı� baskı� sonucunda� ortaya� çıkan� melankoli� hastalığının,� Aristoteles’den�

Galenos’a� uzanan� süreçte� olgunlaşan, giderek� sadece� fiziksel� bir� olgu� olmaktan� çıkıp�

kültürel� bir� fenomen� haline� dönüşen� melankoli� kavrayışına temel� oluşturduğunu�

söyleyebiliriz.� Ancak� kavramın� Ortaçağ’ın� acedia’sına� dönüşmesi,� yeni� içeriğine�

kavuşması�için�beş yüzyıldan�fazla zaman�geçmesi�gerekecektir.

3.2.1.7. Mânia309

Yukarıda�anlatılanlardan�anlaşılacağı�gibi Corpus Hippocraticum’da�mani, dar anlamda 

delilik,�aşırı�öfkelilik�ve�kara safralılıktan�kaynaklanan�hastalıkları�kapsayacak�şekilde�

kullanılmaktadır.� Ancak Corpus’ta� ateşin� eşlik� etmediği� mani� veya� melankoli� henüz�

hastalık� olarak� kabul� edilmez;� mani� halinde� akut310 bir� hastalıktan� kaynaklanan� ateş,

teşhisi�zorlaştıracaktır.�Bu�durumda�akut�bir�hastalıkla, akıl�bozukluğu�gibi�kronik311 bir 

hastalığı�birbirinden�sistematik�olarak�ayırt�edilebilmesi mümkün�olmayacaktır.

Mânia’nın� bu� geniş� kapsamlı,� muğlâk� tanımı,� onu� daha� sonraki� yüzyıllarda�

melankoliden� farklılaştıracak� unsurlarının� Corpus’da� ortaya� konmasına� engel�

oluşturacaktır.�

portresini� çizer.� Bu� metin� aynı� zamanda� insana� özgü� tüm� olumsuz� sıfatların� eksiksiz� bir� dökümüdür.�
(Burton, 1991, s. 17-132)
308 ‘Gülen�melankolik’�Demokritos’un�öykünün�ayrıntılı�bir�tahlili�için�bkz.�Rütten,�1992,�s.�116-187.
309 Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 45-46; Healy, 2008, s. 3-9.
310 Akut: Bir hastalığın�ilk�belirtilerinin�anî,�çabuk�ve�şiddetli�seyrettiği�dönem.
311 Kronik:�Bir�hastalığın�uzun�süre�devam�etmesi�durumu.
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3.2.1.8. Hydrophobie312

Corpus’ta� yer� alan� epilepsi� metninde,� akıl� hastalıklarının� nedeni� olarak� balgam� ve�

safranın�beyindeki�artışı�gösterilir.�Safranın�neden�olduğu�hastalıklar�üzerine�görüşlere

‘Hippokrates’in� Mektupları’nda� da� yer� verilmiştir.� On dokuz numaralı� mektupta�

ayrıntılı� biçimde� safra� artışından� kaynaklanan� akıl� hastalıkları� yeralır. Bu mektupta 

insanlar� ve� hayvanlarda� yaş� sınırlaması� olmaksızın� çok� yaygın� görülen� Hidrofobi313

(kuduzun�önemli�belirtisi)�adında�bir�hastalık�anlatılır.�Bulaşıcı�olan�kuduz�hastalığında�

beyindeki� kan� ve� safra� miktarında� artış� olur;� hastanın� ısınan� safrası,� damarlarda� ısı�

artışına�neden�olur�ve�kaynayan kan beyine zarar verir, vücut�fonksiyonlarını�bozar.

İnsanlara� hasta� hayvanların� ısırmasıyla� bulaşan� hastalığın� ilk� belirtileri, görülen�

hezeyanlar,� yüzde� kızarıklık,� gözlerde� kanlanma,� aşırı� endişe� ve� anlamsız�

konuşmalardır. Bir� sonraki� aşamada� seste� titreme,� dilde� kuruma,� gözlerin� umutsuz�

âşıklar�gibi�dalgın�dalgın�bakması,�saç�dökülmesi,�renkte�solgunlaşma,�ayaklarda�istem�

dışı�hareketler�başlar.�Buraya�kadar�sayılanlara�ilâveten�aşırı�huysuzluk�hali,�haykırışlar,�

kramplar� ve� saldırganlık� hali� kuduz� vakasının� varlığını� teyit� eder.� Bunlar� kuduz�

nedeniyle� kudurma� öncesi� en� önemli� belirtilerdir. Nihayet hastanın� su� görmeye�

dayanamaması,�sudan kaçması, hastalığın�kesin�olarak�teşhis�edilmesine�imkân�sağlar.

Hidrofobi (kuduzun belirtisi) Corpus dışında� Antik� dünyada� çok� merak� edilen� ve�

üzerine� yazılan� hastalıklardan� biri� olmuştur.�Hayvanlarda� kuduz� üzerine� ilk� bilgilerin�

Aristoteles’in�yazılarında�yer�aldığı,�daha�sonraki�yüzyıllarda�Celsus,�Yaşlı�Plinius�gibi�

yazarların� kuduz� belirtileri� ve� hastalığı� üzerine� metinler� kaleme� aldıkları� biliniyor.�

Hastalığın�nedeni�olarak,�hayvanların�salgıladığı�bir zehirin (virus, Lat.),� ısırık�yoluyla�

insan� bedenine� geçmesi� olduğuna� dair� inanç� uzun� süre� geçerliliğini� koruyacaktır.

(Leven, (2005a), 871.

312 Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 46-48; Leven, (2005a), 870-871.
313 Lyssa, rabies hydrophobia (Yun.)
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3.2.1.9. Histeri314

Eski Yunanca rahim ( στ �α)315 kelimesinden� türetilmiş� histeri� hastalığı,� Corpus 

Hippocraticum’un ‘Bakire�Hastalığı’�başlıklı�bölümünde,�bakirelere�özgü�bir�patolojik�

bir� duygulanım� bozukluğu olarak� tarif� edilmiştir.316 Genç� kızlarda� buluğ� çağıyla�

başlayan� adet� dönemi, hezeyanlar,� çılgınlık,� intihar� ve� ölüm� arzusu� gibi ağır�

psikosomatik317 sorunlara yol� açar. Yine Corpus’ta,� rahim� kaynaklı� boğulma (pniges 

hysterikai)� kadınlarda� en� sık� görülen� hastalıklardan� biri� olarak� tanımlanır. Hastalığın�

temel� nedeni� olarak� rahimde� sıvı� eksikliği� ve� adet� görme� nedeniyle� ortaya� çıkan�

değişimdir. Hippokrates� tıbbı�rahmin karın�bölgesinde�hareket�edebilen�bir�yapı�olarak�

tanımlar.�Kuruluk� nedeniyle� ortaya� çıkan� kasılmalarla� rahim� başta� batın� bölgesindeki�

organlar olmak� üzere baskı� yaparak� ağrıya� neden� olur. Baskının� etkisi� sadece� batın�

bölgesinde� (karaciğer,� bağırsaklar)� hissedilmez,� kalpte� ve� kafada� ağrı� ve� baskıyla�

kendini hissettirir.

Corpus’ta�sayılan,�‘kutsal�hastalık’�epilepsi ile histerinin�klinik�belirtileri�büyük�ölçüde�

benzerlik� gösterir.� Rahim� kuruluğu� kaynaklı� histerinin� tipik� belirtileri� anî ses� kaybı,�

bacakların� ve� ellerin� buz� kesmesi,� çarpıntı,� dişlerin� birbirine� çarpması,� anî ter 

boşanması,� sağırlık,� körlük,� geçici� felç� hali� ve�bedende� katılık gibi ortak belirtiler iki 

hastalığın� birbirine� karıştırılmasına� neden� olabilir.� Bu iki� hastalık� sadece� belirtiler 

düzeyinde� değil,� hastalığın� seyrinde� de� benzeşir. Histeri’nin� tıbbî olarak� kavranışı� ve�

314 Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 54-59; Leven, (2005a), 448-449.
315 Eski Yunanca’da� zaman� içinde� histeri� hastalığını� tanımlamak� için� rahim ( στ �α� – hystéra)
kelimesinden türetilen hysterikos sıfatı�kullanılır�olmuştur.�
316 Kadınlarda�rahimden�kaynaklanan�histeri�benzeri�bir�hastalık�üzerine ilk bilgiler, Corpus’dan�çok�önce�
Eski�Mısır’da�(Lahun)�yazılmış�(İÖ�1900’ler)�Kahun�Papirüsleri�olarak�adlandırılan�tıbbîi�belgelerde�yer�
alır.�
Diğer� yandan� histeri� rahimden� kaynaklandığına� inanılan� bir� kadın� hastalığı� olarak� her� dönemde� ilgi�
çekmiştir.� Kuşkusuz� bu� aşırı� ilgi� sadece� hastalığın� patolojisinden� kaynaklanmaz.� Histeri� ile� ‘açgözlü,�
doymakbilmez’� kadın� bedeni� (cinselliği)� arasında� doğrudan� ilişki� kurulacaktır.� İlginç� olan� husus,� bu�
bağıntının�yüzyıllar�boyunca�kabul�görmesi�ve�20.�yüzyılın�ortalarına,�Amerikan�Psikiyati�Kurumu�1952�
yılında�histeriyi�hastalıklar�listesinden�çıkartana�kadar,�başta�hekimler�olmak�üzere,�her�kesimden�kabul�
görmesidir.�
Antikçağ’dan�itibaren�histeri�üzerine�özlü�bilgi�için�bkz.�Fischer-Homberger, 1979, s. 32-48; s. 115-127. 
Histeri� üzerine� Plâton’un� Timaios’da� yer� alan� görüşleri� diğer� Antikçağ� düşünür� ve� hekimlerininkilerle�
örtüşür:� “Kadınlardaki� rahim,� aynı� sebeplerden� dolayı,� onlarda� çocuk� yapma� arzusuyla� yaşıyan� bir�
canlıdır.�Bu� işe�elverişli�zamanı�geçtikten� sonra�uzun�zaman�kısır�kalırsa,� tehlikeli�bir�şekilde�huylanır,�
vücudun�her�yanında�dolaşır,�nefes�borularını�tıkar,�soluk�almağa�engel�olur,�büyük�acılara�yol�açar,�her�
çeşitten�başka�hastalıklara�sebep�olur.”�Timaios, 91c.
317 Psikosomatik: Genel olarak psikolojik�kökenli�fiziksel�hastalık�tanımı.�
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belirtileri� hakkında� Corpus Hippocraticum’da� yazılanlardan� sonra� yüzyıllar� boyunca�

anlamlı bir katkı� yapılamamıştır.� Son� tahlilde� pniges hysterikai belli bir cinsiyete, 

kadınlara,�göre�tanımlanmış�bir�hastalıktır.

3.2.2. Melankoli Hastalığına Bilimsel Açıklama Arayışları

3.2.2.1. A. C. Celsus (İÖ�10-50)318

Hippokrates’ten�Galenos’a� kadar� olan� dönemde� akıl� hastalıklarının� teşhis� ve� tedavisi�

yönünde�yapılan�çalışmalar dikkate�değer�olmakla�birlikte,�tıbbın�diğer�alanlarında�kat�

edilen�yolla�karşılaştırıldığında, yetersiz kaldığı görülecektir.�Bu�dönemde� ilk kez akıl�

sağlığı�bozuklukları� tanımlanarak,�ortaya�çıkış�nedenleri�ve�hastalığın�seyri�konusunda�

edinilen bilgiler yorumlanabilir hale�getirilmiştir.�Ancak�daha�önce�de�belirtildiği�gibi

başlangıçta�özellikle�felsefenin�çok�fazla�tıbbın�içinde�olması, doğa�bilimlerine�yönelişi�

engelleyerek bedenin�anatomik�kavrayışını�geciktirmiştir.�Bu�durum�akıl�hastalıklarının

tanım, teşhis ve tedavisi için�de�geçerlidir. Özellikle�melankoli� söz�konusu�olduğunda�

Aristoteles’den� Celsus’a� kadar� olan� dönemde� gerçek� bir� kopuştan� söz� edilebilir.� Bu�

durum�bazı�araştırmacılar�tarafından�İskenderiye’de�yapılan�çalışmaların�kaybolmasına�

bağlansa�da, gerçek�olan�uzun�bir�sessizlik�dönemidir.�Erasistratos gibi, Hippokratesçi�

humoral� patolojiye� dönüş� yapan bir hekimin, bir iki sınırlı� değinme319 dışında,

melankoli�konusuna�yazılarında�hiç�değinmemiş�olması�dikkat�çekicidir.�(Flashar,�1966,�

s. 73)

Ancak� yine� de� Galenos� öncesinde� akıl� hastalıklarına� bilimsel� bir� çerçevede�

değerlendirme�yolunda�gösterilen�çabaların varlığı�yadsınamaz.�Bu�bağlamda�önemli�bir�

katkı�1.�yüzyılın�ikinci�çeyreğinde�Romalı�soylu�Cornelius Celsus’dan�gelir. Meslekten 

hekim olmayan� Celsus’un� eseri� De Medicina, Antikçağ’da� kaleme� alınmış� en� iyi�

Latince� tıp�kitabı�olmasının� yanında,�Cato�ve�Varro� gibi�yazarların� yazacağı� eserlerin�

öncüsü� olmuştur. Celsus De Medicina’nın� 3.� kitabının� 18.� (III,18) bölümünü� akıl�

hastalıklarına�ayırmıştır.320 Hippokratesçi�tıbbın�hastalık�tanımından�farklı�olarak�Celsus�

318 Celsus’un�Roma�tıbbındaki�yeri�için�bkz.�Ilberg,�1971a,�s.�308-360. 
319 İstisnalar�için�bkz.�Flashar,�1966,�s.�73�dip�not�1.
320 Über�die�Arzneiwissenschaft�in�acht�Büchern, 1906, III,18, s. 137-144.
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hastalıkları� akut,� kronik,� hem� akut� hem� de� kronik� seyreden� ve� akut� olmakla� birlikte�

ölümcül� olmayan,� tedavi� edilebildiği� için� kronik� hale� gelmeyenler� olmak� üzere� dört 

bölümde�inceler.

Celsus’a� göre� akıl� hastalıkları� beyinden� kaynaklanmaz;� üç� tür� delilik� hali� söz�

konusudur.� İlki Yunanlı� hekimlerin� Phrenitis olarak� adlandırdığı� ve� akut� bir� şekilde�

ateşle�kendini�gösteren rahatsızlıktır.�Hastalar�nöbetler�sırasında zaman zaman deli gibi

hareketler� yapıp� anlamsız� şekilde� konuşurlar. Celsus ikinci� grupta� tanımlanan� akıl�

hastalığı,� kelimenin� bugünkü� anlamıyla� melankoliyi� çağrıştırmaktadır. Başlangıçta�

ateşin� eşlik� etmediği,� ancak� ilerleyen� aşamalarda� hafif� bir� ateşle� seyreden� hastalıkta,�

kara�safranın�neden�olduğu�ağır�bir�hüzün�kendini�gösterir. Üçüncü�grupta yer alan mani 

hali, en� uzun� süren� ve� hastanın� yaşamını� tehlikeye� atacak� olandır.� Celsus, kişiliği�

kuvvetli� şahıslarda� ortaya� çıkan� bu� türün� de� iki alt� gruba� ayrıldığını yazar;� sanrılarla 

gelen�hezeyanların�eşlik�ettiği�delilik�hali,�diğeri� ise katıksız bir delilik hali.321 Birinci 

grubu� oluşturan� insanlar,� örneğin� ozanların� bize� sözünü� ettiği Ajax ve Orestes gibi 

mitolojik kahramanlarda,� hezeyana� kapılmadan� sanrı� görebilirler.� İkinci� grubu 

oluşturanlar�tam�anlamıyla deli olup ancak�zor�kullanılarak�kontrol�altında�tutulabilirler.

(Über�die�Arzneiwissenschaft�in�acht�Büchern, 1906, III,18 s. 137-143; Flashar, 1966, s. 

74; Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 108-109; Klibansky vb., 1992, s. 97-98)

Yukarıda� sayılan� rahatsızlıklar� ilk� bakışta� bedensel� bir� hastalık� görüntüsü� vermekle�

birlikte, aşırı� bir� hüzün� veya� taşkınlık� düzeyinde� neşenin� eşlik� ettiği� psikopatolojik 

belirtileriyle aslında birer delilik halidir. Celsus’a� göre,� melankolikler� ve� genellikle 

ateşle� ortaya çıkan davranış� bozukluklarından� muzdarip� olanlar,� kendilerinden� başka�

kimseye�zarar�vermedikleri�için�kontrol�edilmelerine,�baskı�altında�tutulmalarına�gerek�

yoktur. L.�F.�Földényi,�Celsus’un�melankolikler�için�psikiyatrik�tedavi�öneren ilk hekim 

olduğunu savunur.�(Földényi,�2004,�s.�62,�dipnot 4)322

321 Celsus’un,�Bitinyalı�Asklepiades’i� de� refere� ederek,�Phrenitis’in� ikinci� ve� üçüncü� grubunda� yaptığı�
tanımlar� kendisinden� sonraki� (ve� hatta� önceki)� hekimler� tarafından� ‘melankoli’� olarak� tanımlanmıştır.�
Klibansky vb., 1992, s. 97.
322 Benzer�görüş�için�bkz.�Ilberg,�1971a, s. 336. 
Flashar� (1966,� s.� 75)� Földényi’nin� bu� görüşünü� paylaşmaz.�Ona� göre�melankoliklere� bu� denli� ayrıntılı�
tedaviyi�ilk�kez�Bitinyalı�Asklepiades�(İÖ�124-40)�uygulamıştır.�(Aynı�görüş�için�bkz.�Starobinski,�2011,�
s.�56)�Ancak�Celsus’un,�Hippokratesçi�humoral�patolojiye�şiddetle�muhalefet�eden�Bitinyalı�Asklepiades’i�
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Celsus melankoli tedavisinde hacamat, beslenme kalitesi ve� düzeninde� değişiklik,� su�

terapisi,�şarap�perhizi�ve�bedenden kara�safranın�atılabilmesi�için�müsil�(kara�çöpleme)�

alınmasını tavsiye eder. (Über�die�Arzneiwissenschaft�in�acht�Büchern, 1906, III,18, s. 

141-142)323 Diğer�yandan�melankoli�hastalarının�çektiği�uykusuzluğa�doğal�yöntemlerle�

çözümler� önerir.� Celsus,� tedaviye,� gücünü� bilmekle� birlikte,� doğrudan� afyon� ruhu� ile�

başlanmasına karşıdır; rahatlatıcı�masaj veya bedeni�ovmanın�yanında,�yemekten�sonra�

veya gece hafif hareket, adamotu�elmasını�yastık�altına�koymak, bir su kaynağı ya da 

çeşmesinin yakınında,�su şırıltısını dinlemek�gibi�olabildiğince�doğal�yöntemlerle uyku 

düzeninin�sağlanabileceğine�inanır.�Tüm�bu�yöntemler�melankoli�hastasının�uyumasına�

yardım� etmiyorsa� son� çare� olarak� haşhaş bitkisinden yardım� alınabilir.� (Über� die�

Arzneiwissenschaft�in�acht�Büchern, 1906, III,18, s. 140)

Azılı�delilerin�çevrelerine�zarar�vermemesi�için Celsus aralarında�aç�bırakma,�bağlama,�

sopayla dize getirme gibi bir dizi yöntem�dile� getirir.� Her� ne� kadar� bunların� iyileşme�

umutları� olmasa� da,� hastayı� aniden� korkutmak,� endişelendirmek� gibi� psikolojik� şok�

yöntemlerinin� yararlı� olacağını� düşünür.� Akıl hastalarının� içine� düştükleri� açmaz,�

yolunu� kaybetmiş� yolcuların� yaşadıklarına� benzer.� Hastaları doğru� yola� döndürmek,

yaşadıkları� karabasandan� uyandırmak için� onları� sarsmamız,� kendilerine� gelmelerini

sağlamamız�gerekir.�(Über�die�Arzneiwissenschaft�in�acht�Büchern, 1906, III,18 s. 142)

Celsus letarji, epilepsi ve beyin kanaması� sonrasında� ortaya� çıkan� felçleri� delilik� hali�

olarak kabul etmez. Celsus eserlerinde bir kez�kederli�duyguların melankoli�üzerindeki�

etkilerine yer�vermişken,�Kapadokyalı�Aretaeus (80-138) bir�adım�daha�ileriye�giderek�

melankoli� ile�mani�halini� tek�bir�hastalık�olarak� tanımlamıştır. (Leibbrand ve Wettley,

2005, s. 110)

Sonuç�olarak,�bundan�böyle�melankoli,�mani,�epilepsi,� Phrenitis ve benzerleri ile�aynı�

sınıflandırmaya�tabi�tutlmuş, hekimler�tarafından�belirtileri,�teşhis�ve�tedavi�yöntemleri�

tartışılır�bir�akıl�hastalığı�haline�gelmiştir.�(Flashar, 1966, s. 75; Dols, 2013, s. 38)

ve�tedavi�yöntemlerini�örnek�alması�beklenemez,�çünkü�Celsus�melankolide�kara�safraya�dönüş�yaparak,�
Hippokratesçi�geleneğin�iyi�bir�takipçisi�olduğunu�ortaya�koymuştur.�
323 Celsus’da�melankoli�tedavisi�için�bkz.�Starobinski,�2011,�s.�56-59.
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3.2.2.2.�Kapadokyalı�Aretaeus (1.–2. yy.)

Döneminin� Roma� vilayeti� Kapadokya’nın� yerlisi� olduğu� dışında� yaşamı� hakkında�

hemen� hiçbir� bilgiye� sahip� olmadığımız� Aretaeus’un, Akut-Kronik Hastalıklar� ve�

Tedavi Yöntemleri�Üzerine başlıklı,� İonya� lehçesiyle� yazdığı�dört kitap elimize ulaşan�

en�önemli�eseridir. (Atabek, 1973, s. 4; Flashar, 1966, s.76 )

Aretaeus nozolojisinde tüm�hastalıklar�akut�veya kronik�olarak�ikiye�ayrılır;�en�önemli�

akıl� hastalıkları� olarak� kabul� edilen� mani� ve� melankoli� kronik� bir� hastalık� olarak�

tanımlanır.324 Celsus� kara� safrayı� hastalık� nedeni� olarak� görmekle� birlikte� akıl� sağlığı�

üzerindeki�etkilerinden�çok�emin�değildir.�Yine de Aretaeus, kara safraya insanlarda ve

özelikle�melankolik kişiliklerde öfke,�giderek�vahşî bir tabiyata�neden�olabileceğinden�

bahisle� büyük� önem� verir.� Aretaeus’un� bu� yaklaşımı� bize,� Hippokrates� tıbbının�

hastalıkları� tek� boyutlu� açıklama� çabalarından� giderek� uzaklaşılmaya� başladığını� da�

göstermektedir. Aretaeus’a�göre�mani�ile�melankoli�halleri�arasındaki�fark�kendini�aşırı�

duygulanım�ve�davranışlardaki�taşkınlıkla�kendini�belli�eder.�Melankoli�hastası�üzerine�

çöken� hüzünle� atimi325 halinde� iken,� mani� hastası� çabuk� sinirlenen� aşırı� neşeli� bir�

haldedir. Kapadokyalı� hekim psikopatolojik� bağlamda� sadece� melankoli� hastalığının�

depresif karakterini�değil,�maninin�dengesizliğe varan�aşırı�neşeli�haline de dikkat�çeken�

ilk hekimdir.326 Böylece� tıp� tarihinde� ilk� kez� melankoli� ile� mani� arasındaki� ilişkinin�

varlığı; melankolinin bütünüyle� psikolojik� nedenlerden� kaynaklanan, ateşle�

seyretmeyen bir�hastalık�olduğu�ortaya�konmuştur.�(Die auf uns gekommenen Schriften 

des Kappadocier Aretaeus, 1858, Kronik Hastalıklar,� I,5 s. 48-51; Leibbrand ve 

Wettley, 2005, s. 111; Flashar, 1966, s. 77; Jackson, 1986, s. 39-41)

Melankoli hastalığı� her� hastada� faklı� belirtiler� gösterir; hasta�kendini� zehirlenmiş� gibi�

hisseder,� insanlarla�ilişkiye girmekten�çekinir, yanlız�kalmaya�çaba�gösterir,�yaşamdan�

324Aretaeus’un� çalışmada� esas� alınan� metni� genel� başlıklar� itibariyle� dört� bölüme� ayrılmıştır.� Birinci�
bölümde� Phrenitis, Lethargus,� tetanos,� kolera� gibi� akut� hastalıkların,� ikinci� bölümde� astım,� diyabet�
melankoli, mani gibi�kronik�hastalıkların�neden�ve�belirtileri�anlatılır.�Üçüncü�ve�dördüncü�bölüm,�ilk�iki�
bölümde� akut� ve� kronik� olarak� ayrılan� hastalıkların� tedavi� yöntemlerine� ayrılmıştır.� (Die auf uns 
gekommenen Schrifften des Kappadocier Aretaeus, 1858)
325 Athymie:�Duygu�belirtisi�bozukluğu;�içinde�bulunulan�duruma�aldırmazlık.�
326Aretaeus tıbbında� melankoliklerin� depresyon� ile� mani� arasındaki� salınımına� ilişkin� ayrıntılı� bir�
değerlendirme� için� bkz.� Rütten,� 1992:� “3.� Nosologische� Grenzüberschreitung� bei� Aretaios: der 
Melancholiker zwischen Depression und Manie”(s.�81-94)
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nefret eder veya demonların tutsağı� olmuş� gibi� davranır.� Aretaeus’a� göre� hastalığın�

başlangıcında� melankolikler� aşırı� derecede� sakin,� yorgun,� bitkin� ve� yavaştırlar.327

Hastalık� ilerledikçe�ruh�halleri�ve�davranışları�değişmeye�başlar;�çirkinleşir,�hasisleşir,�

bayağı� bir� insan� haline� gelirler.� Ancak� bu� değişim� ruhlarının� derinliklerinden� ortaya�

çıkan� yapısal� bir� değişim� olmaktan� çok, hastalığın� doğal� sonucudur. Giderek hasta

insanlardan� kaçmaya, çevresinden nefret etmeye� başlar.� Tüm� bunlar� yaşamdan� kaçış,�

ölüme�yöneliş�sürecinin�belirtileridir.

Karasafralılık kaynaklı melankoli bir�erişkin�hastalığıdır.�Ancak sanguik melankolikler 

olarak�adlandırılan�tiplerde,�melankoli�ve�mani�birbirini�izleyen�süreçlerde�ortaya�çıkar;�

mani�hali,�melankolinin�çok�farklı�türlerine�karşın�tek�bir�şekilde�kendini�gösterir. Mani 

halindeki� insanın� enerjisi� sınırsızdır;� gece� gündüz� sürekli� güler,� oynar,� dans� eder.�

Herkesin�önündeki�davranışları sanki hep�bir�zafer�kazanmış�gibidir. Bu tip maniklerin 

çevresine� zararı� yoktur,� ama� diğer bir grubu oluşturanlar� çılgınlığa� daha yatkındır;�

çabucak�parlar,�elbiselerini�parçalar,�hizmetçisini�öldürebilir ve hatta intihar edebilirler

(Die auf uns gekommenen Schriften des Kappadocier Aretaeus, 1858, s. 51-54; 205-

209; Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 112-113)

İlerlemiş� melankoli vakalarında� hastalığın� kara� çöpleme� tedavisi� gibi� geleneksel�

yöntemlerle� alt� edilmesi� mümkün� değildir� Aretaeus’a� göre.� Her� hastanın� da� tedavisi�

mümkün� olmadığı� için,� hekimin� görevi� bu� durumdaki� melankoli� hastalarının�

sıkıntılarının� en� aza� indirilmesi,� acılarının� hafifletilmesidir. Bu� bağlamda� safra� ve�

bağırsakların� temizlenmesi,� vücudu� kuvvetlendiren� takviyeler� alma� ve� kükürt,� şap�

yönünden� zengin� termal� banyolar� tedavi� olarak� önerilir. (Die auf uns gekommenen 

Schriften des Kappadocier Aretaeus, 1858, s. 208)

Starobinski� yerinde� bir� yaklaşımla,� Aretaeus’un� melankolikler� için� sık� sık� yinelediği�

termal�kaplıcalarındaki�su� terapisinin,�sadece�beden için değil�oyalayan,�eğlendiren�ve�

kafa�dağıtan�yönüyle akıl� için� faydalı bir� tedavi�yöntemi�olduğunu�ve özellikle�18.�ve�

19.� yüzyıllarda� sıklıkla� uygulandığını� belirtiyor.� (Starobinski,� 2011,� s.� 62; Flashar, 

1966, s. 78-79)

327 Flashar, Aretaeus’un� giderek� artan� şiddette� üç� aşamalı� bir� melankoli� hastalığı� seyri� tanımladığını�
belirterek�bu�üç�aşamayı,�yukarıda�anlattığımıza�benzer�bir�paralellikte�anlatır.�(Flashar, 1966, s. 77-78) 
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Aretaeus,� manik� kişiliklerde� dizginlenemeyen� tutkuların� giderek� nasıl� ‘saplantı’ya 

dönüştüğünü� ilk� keşfeden� hekimdir. Herhangi bir şeye saplantıya varan� inanç� veya�

düşkünlüğün�diğer�bedensel�ve�akıl�fonksiyonları�sağlıklı�iken�ortaya�çıkmasının,�mani�

halinin� özel� bir� durumu� olduğuna� inanır.� Tanrılara� olan� inançlarını� ispat� etmek� için�

uzuvlarını�kesenleri,� saplantılı�manik�kişiliğe�örnek�olarak�gösterir. Manik-melankolik 

kişilik� travmalarını� keskin� bir� gözlem� gücüyle,� ayrıntılı� biçimde� ortaya� koyan�

Aretaeus’un�çağdaşı�Sidonlu�Marcellus�ilk�kez�Likantropi’yi328 tanımlamakla�kalmamış�

ve� melankolinin� bir� türü� olduğunu� savunmuştur. Aynı� şekilde� Likantropi’yi�

melankolinin� bir� türü� olarak� gören� Aretaeus da,329 rahatsızlığın� ayrıntılı� bir� tanımını�

yapar:

Her kim Kynanthrophie veya Lykanthropie’ye�yakalanmış�ise�geceleri�dışarı�çıkar,�kurtları�
ve�köpekleri�taklit�ederek�gün�ağırana kadar mezarlıklarda�dolaşır.�Bu�hastalığa�yakalanmış�
olanlar� şu� belirtileri� gösterirler:� Renkleri� solgun,� dikkatleri� zayıf,� gözleri� kurumuştur;�
ağlayamazlar.� Gözleri� çukuruna� kaçmış, dilleri kurumuştur� ve� tükürük� salgıları� yoktur.
Derileri� saydamlaşmış,� bacaklarında� köpek� ısırıkları� nedeniyle� zor� tedavi� edilebilecek�
yaralar� vardır.� Böyle� belirtileri� olan� hastalığın� bir� tür� melankoli� olduğu� bilinmelidir.�
(Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 114)330

Aretaeus melankoli-mani�ikilisine�karşın, Letarji ve Phrenitis’i�akut�hastalıklar�sınıfına�

koyarken, epilepsiyi orta bir konuma (ne akut ne de kronik) yerleştirir. Mani haliyle,

ateşle� seyreden Phrenitis’i karşılaştırdığında, ikincisinin� akut� olması� ve� beyinde 

gerçekleşmesi� dışında� bir� şey� söylemez.� Phrenitis hastaları,� muhtemeldir� ki, yüksek�

ateşin�de�etkisiyle,�hiç�var�olmamış�şeyleri�sanki�gerçekmiş�gibi�algılarlar. Aretaeus’un�

histeri� hakkında ise sahip� olduğu� bilgilerin kaynağı� Hippokrates’tir� ve� hastalığın�

psikopatolojik� boyutu� hakkında� bir� şey� yazmamıştır. (Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 

115-116)

Sonuç� itibariyle� Aretaeus’un� melankoli� teorisinin� geleneksel� beden� sıvıları� öğretisine�

dayanmakla birlikte (Flashar, 1966, s. 78), birçok�yeniliği de içinde barındırdığını�ve�tıp�

tarihinde�özel�bir�yeri�olduğunu�söyleyebiliriz.

328 Likantropi:�Kurtadamlık;�kendini�kurt�adam�sanma.
Likantropi�hakkında�ayrıntılı�bilgi�için�bkz.�Peuckert,�1996,�s.�100-117; Dinzelbacher, 2000, s. 271-272; 
274.�Çok�sayıda�metinden�yapılmış�bir�derleme�için�bkz.�Blumenthal,�2005.
329 “Dort�[Aretaeus,�I,5]�werden�die�Melancholiker�als�“iracundi”�und�als�“deiecti”�bezeichnet.�Genannt�
wird�die�Lykantropie�aus�verbrannter�gelber�und�schwarzer�Galle.”�(Leibbrand�ve�Wettley,�2005,�s.�156)
330 Aretaeus’in� yazdıklarına� karşın� Likantropi’nin� gerçek� anlamda� sorgulanmaya� başlanması,� sonradan,�
demonolojik�bir�hastalık�olarak�kabul�edilmesiyle�olacaktır.�
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3.2.2.3. Efesli Soranos (2. yy.)

Metodik ekole mensup Efesli� hekim� Soranos’un� öğretileri� üzerine� ayrıntılı� bilgileri

Caelius Aurelianus’un (5.-6. yy.) Akut� ve� Kronik� Hastalıklar� Üzerine331 adıyla�

Latince’ye�uyarlanan332 eserinden öğreniyoruz. Soranos bir metodik olarak, melankoli 

hastalığını� doğrudan�beden� sıvılarına�bağlayan�görüşlere�karşı� çıkıyordu.333 Endişe�ve�

depresyon; suskunluğun� eşlik� ettiği� hüzün� ve� insanlara� karşı� öfkeyi� önemli� hastalık�

belirtileri� olarak� gören Soranos, melankolinin� kadınlardan� çok� orta� yaştaki� erkekleri�

etkilediğine�inanıyordu.334

Efesli hekim her ne kadar melankoliklerin� davranışlarında� endişe� ve� kederden,� öfke�

krizleri� ve� taşkınlığa� varan� anî değişikliklere� dikkatimizi� çekse� de,� çağdaşı� yazarların�

benimsediği,�manik�halden�melankoliye� geçiş kuramına� sıcak�bakmamıştır.�Melankoli�

ile�mani�hali�arasına�bir�çizgi�çekerek�birbirinden�ayıran�Soranos,�melankolinin�midede, 

maninin ise kafada oluştuğunu� belirterek� öncekilerden� ve� çağdaşlarından� farklı� bir�

yaklaşım�benimseyecektir.335

Buna�karşın melankolik ve�manik� ruh� hali� için� benzer� tedaviler� önermiş� ve� her� türlü�

sakinleştirici,�uyuşturucuyu, şarabı�tedavide�tehlikeli�görmüştür. Melankoli tedavisinde 

hastaların� aç� bırakılmasını,� sessiz� ortamları� gereksiz� bulmuş ve� müzik� terapisini�

331 De morbis acutis et chronicis. Meyer-Steineg, 1916.
332 Efes’de� doğan� İskenderiye’de� eğitim� gören� ve� Roma’da� çalışan� Soranus asıl� uzmanlık� dalı� olan�
jinekoloji�dışında�çok�sayıda�eser�vermiş,�döneminin�ünlü�bir�hekimiydi.�Hippokrates’in�yaşamı�üzerine�
kaleme�aldığı� sanılan� kitap�dışında� yirmi� civarında� eseri� olduğu�bilinmektedir.�Ancak� eserlerinden� çok�
azı,�orijinal�dilinde,�Yunanca,�korunabilmiştir.�Bu�bağlamda�5.�veya�6.�yüzyılda�yaşamış�Romalı�hekim�
Caelius� Aurelianus’un, Akut� ve� Kronik� Hastalıklar Üzerine başlıklı� çalışmasının� günümüze� intikal�
edebilen� Latince� açıklamalı� metninin,� Soranos’un� kaybolan� eserinin� aslına� sadık� kalınarak� yeniden�
yazılmış�hali�olarak�tanımlanabilir.�Jackson,�1999,�s.�84;�Gourevitch,�1996,�s.�124;�218;�Meyer-Steineg, 
1916, s. 42-44; Flashar, 1966, s. 79-80; Leibbrand ve Wettley, 2005, s. 134-136; Jackson, 1986, 34-35; 
Klibansky vb., 1992, s. 100.
333 “Man� nennt� sie� Melancholie,� da� die� an� ihr� Erkrankten� beim� Erbrechen� häufig� schwarze� Galle�
mitausspucken und nicht, wie die meisten glauben, weil die schwarze Galle etwa Ursache oder Ursprung 
der�Krankheit�wäre;�letzteres�heißt,�die�Wahrheit�eher�erraten�wollen,�als�sie�wirklich�zu�erkennen-ja, es 
ist� sogar� falsch,�wie�wir� an� anderer� Stelle� zeigen�werden”�Caelius�Aurelianus,� op.�Cit.,� I,6,� p.339’dan�
aktaran Klibansky vb., 1992, s. 101.
334 “the�disease�is�more�frequent�among�men,�especially�in�middle�age;�it�rarely�occurs�in�women,�and is 
also�uncommon�in�other�ages”�Aktaran,�Jackson,�1986,�34.
335 “Für�uns�ist�Soran�vor�allem�dadurch�von�Interesse,�daß�er�zwischen�»Mania«�»Melancholia«�wieder�
strenger�zu�unterscheiden�versucht� (jene�hat� ihren�Sitz� im�Kopf,�diese� im�Körperinneren)”�Klinbansky, 
1992, s. 101. 
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soytarılık�olarak�tanımlayarak eleştirmiştir. (Starobinski, 2011, s. 59-61; Flashar, 1966, 

s. 79-83; Jackson, 1986, s. 35) 

3.2.2.4. Efesli Rufus (1.-2. yy.)336

Hippokrates’den Galenos’a�kadar�olan�dönemde�melankoli�hastalığı�ve�tedavisi�üzerine�

en� özgün� düşünce� ve� katkılar� Efesli� Rufus’dan� gelecektir.� Galenos’un� melankoli�

kuramını� oluştururken� Rufus’un� düşüncelerinden� önemli� ölçüde� faydalandığı, kaleme 

aldığı� metinlerin� incelenmesinden� anlaşılmaktadır. (Dols, 2013, s. 46) Galenos Kara 

Safra� Üzerine başlıklı� metninin� girişinde� Rufus’tan� övgü� dolu� sözlerle� bahseder.337

Onun� çağdaşı� Celsus,� Aretaeus� ve� Soranos gibi� yazarlardan� farkı,� anılan� yazarlar�

336 Bu� bölümün� hazırlanmasında� üç� önemli� referans� çalışmadan� faydalandık.� Bu� kaynakları� melankoli�
yazınındaki� önemlerine� binaen� kısaca� tanıtmak� istiyoruz.�Aşağıda� görüleceği� üzere�Efesli�Rufus’un� iki�
ciltlik Melankoli� Üzerine isimli kitabının� orijinalı� kayıptır.� Ancak� bu� önemli� kaybı� kısmen� telafi�
edebilecek� kitaptan� bazı� bölümlerin� kopyalarının� farklı� yazarlar� tarafından� Rufus’un� adı� zikredilerek�
yazıldığı�biliniyor.�Amidalı�Aetius, er-Râzi,�İshak�b.�İmrân�ve�Constantinus�Africanus�gibi�ünlü�isimlerin�
kitaplarında,�Rufus’a�ait�olduğuna�inanılan�en�geniş�orijinal�Fragment’ler�yer�alıyor.�Çok�küçük�bir�kısmı�
dışında,� tüm� bu� parçaların Rufus’un� elinden� çıkıp� çıkmadığı� konusunda� tereddütlerin� hâlâ� sürmesi�
nedeniyle� araştırnalar� devam� etmektedir.� Sonuç� itibariyle� melankoli� yazının� en� önemli� ancak� kayıp�
metinlerinden� birine� ait� kısa� parçaların,� yüzlerce� yıl� sonra� eser� vermiş� başka� yazarların� metinlerinde�
izinin�sürülmesinin�zorluklarını�anımsatmak� istiyoruz.�Bizim�bu�çalışma�için�faydalandığımız ilk metin, 
Helmut� Flashar’ın� (1966),� Melancholie und Melancholiker in den medizinischen Theorien der Antike
başlıklı� çalışması içinde� yer� Efesli� Rufus� bölümüdür� (s.� 84-104).� Flashar’ın� bu� kitabı� Antikçağ�
melankolisi�üzerine�bugüne�kadar�yapılmış�en�önemli birkaç�çalışmadan�biridir.� İkinci� eser,� İslam�tıbbı�
uzmanı�Manfred�Ullmann’ın,�orijinali�Almanca�olan�İslamic�Medicine (1978) isimli�kitabıdır.�Ullmann�bu�
çalışmasında�genel� olarak� İslam� tıbbına� kaynaklık� eden�Yunanca,�Latince�ve�Arapça�metinlerin� analizi
yapmaktadır.� Bu� bağlamda� kitabın� farklı� bölümlerinde� Efesli� Rufus’un� kitabının� yukarıda� aktarılan�
referanslarının� değerlendirmesi� yapılmaktadır.� Son� metin� Peter� E.� Pormann’ın� (2008)� editörlüğünü� ve�
çevirmenliğini� üstlendiği� derlemede� yer� alan� On melancholy’dir.� Pormann� Galenos,� Amidalı� Aetius, 
Ebubekir er-Râzi,� İshak� b.� İmrân� ve� Constantinus� Africanus,� İbn� Sina� gibi� yazarların� eserlerinde,�
Rufus’ait� olduğu� iddia� olunan� parçaları� bir� araya� getirmek� suretiyle� kolaj bir� Rufus� kitabı� (On 
melancholy, s. 26-79) hazırlamıştır.�Bu�olası�On melancholy çalışmasının�yazarlarına�ait�metinler�orijinal�
dillerinde� (Arapça,� Latince,� Yunanca)� verilmiş� ve� İngilizce’ye� çevirileri� yapılmıştır.� Ayrıca� Pormann�
çevirdiği� parçalara� ilişkin� yorumlu� bir� ek� hazırlamış� (s.� 81-110) metnin� sonuna� ilâve� etmiştir.� Yine�
Pormann’ın� editörlüğünü� yaptığı� bu� çalışmaya� (2008)� ayrı� bir� bölüm� olarak,� Efesli� Rufus� üzerine�
yazılmış�makaleler�ilâve�edilmiştir.�Ayrıca�bu�makaleler�için�Kaynakça’ya�bakılabilir.�
Son�olarak,�bu�bölümün�hazırlanmasında�Flashar� (1966,�Alm.),�Pormann�(2008,�İng,�Latince,�Yunanca,�
Arapça),�Ullmann�(1970,�Alm.)�ve�Ullmann�(1978,�İng.)�kaynaklarından�faydalandığımız�için�Türkçe’ye�
çevirdiğimiz� bazı� parçaların� (Fragmente)� Almanca,� İngilizce� ve� Latinceleri� birlikte� verilmiştir.� Bu 
çevirilerde�her�üç�dildeki�metni�kavrayacak�‘serbest’�çeviri�yöntemini�benimsediğimizi�belirtelim.
337 “Among� the� recent� physicians,�Rufus�of�Ephesus�has� composed� the�best�work�on�melancholy.�One�
might well say that is missing here, at least if one listens naturally, and is not disposed from the beginning 
to�contradict�and�quarrel.”�On melancholy, F3[1]
“Von�den�Jüngeren�hat�am�besten�über�die�Melancholie�geschrieben�RUFUS�VON�EPHESOS,�und�mit�
gutem�Grund� kann�man� sagen,� daß� dabei� nichts� fehlt� für� die,� die sachlich� zuhören� und� sich� nicht� von�
vornherein�vorgenommen�haben,�streitsüchtig�zu�widersprechen.”�(Flashar,�1966,�s.�84)�
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melankoli konusunu eserlerinde birer� bölüm� olarak� ele� almışken, Rufus Melankoli 

Üzerine adını�taşıyan�müstakil iki�kitap�yazmıştır. (Flashar, 1966, s. 84)

Efesli� zengin� bir� ailenin� çocuğu� olarak� dünyaya� gelen� Rufus, İmparator� Traianus�

döneminde� (98-117)� yaşamış� ve� Galenos’un� doğduğu� yıllarda� (129?)� hayatını�

kaybetmiştir.�Rufus’un�tıp�eğitimini�doğduğu�kentte�ve�dönemin�yıldızı�İskenderiye’de�

aldığı� sanılmaktadır.� Galenos’dan� sonra� Roma� İmparatorluğu’ndaki� en� etkili Yunanlı�

anatomist ve hekim olarak� anılan Rufus’un,� Aristoteles’in� felsefî düşüncelerinden,�

İskenderiyeli� cerrahlar� Herophilos� ve� Erasistratos’un� anatomi� alanındaki�

çalışmalarından önemli�ölçüde etkilendiği�anlaşılmaktadır.(Pormann, 2008a, s. 4)338

Çalışmamız�açısından�Efesli�Rufus’u�önemli�kılan husus, melankoli�üzerine�yazdığı�iki 

cilt hacmindeki eserdir.�Yunanca�orijinali�kayıp�olan (Ullmann, 1978, s. 37) Melankoli

Üzerine339 başlıklı�eserin, Ortaçağ�Arapçasıyla�kaleme�alınmış� tercümesinden�parçalar

günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak ilk kez 6.�yüzyılda�yaşamış�Amidalı�Aetius’un�Tıp�

Kitapları (Iatricorum libri vi) isimli ansiklopedik derlemesinin, Galenos, Rufus ve 

Poseidnios’un Eserlerinde Melankoli başlıklı� altıncı� kitabında� Rufus’un� eserinden�

parçalar� yer� alır.� Aetius’un� melankoli� üzerine� kendi� düşüncelerini� de� metine� dâhil�

etmesi nedeniyle Rufus ve� diğer� hekimlerin� özgün� düşüncelerine� ilişkin� bölümlerin�

çözümlenmesi�zorlaşmaktadır.�Altıncı�kitabın�birinci�bölümünde�yer�alan�ve�Rufus’a�ait�

olduğu�kesin�olan�parçalarda,340 Efesli hekimin bir dizi belirtiyi Problêmata benzeri bir 

yaklaşımla,� sorular�ve bu� soruların�bazılarına�verilen� yanıtlarla çözümlemeye�çalıştığı�

görülür.341 Daha�sonra�melankoliklerin�olumlu�kişilik�özellikleri�üzerine�bilgiler�veren�

Rufus, melankoliyi� doğal� ve� yanlış� yaşam� tarzından� kaynaklanan� olmak� üzere� ikiye�

338 Efesli�Rufus’un�melankoli�ve�melankoli�dışındaki�tıbbî�çalışmaları�hakkında�bkz.�Klibansky�vb.,�1992,�
s. 101-106; Jackson, 1986, s. 35-39;�Acıduman,�Arıtürk�ve�İlgili,�(2010),�s.�65-69; Leven, 2005a, s. 759-
760; Nutton, 2008, s. 139-158; Ullmann, 1978, 34-37. 
339 Rufus of Ephesus, On Melancholy (2008).
340 On melancholy, F11[1-28]; F37[1-3]; F39[1-5]; F45[1-11]
341 “Rufus�hat�zunächst,�was�für�uns�das�wichtigste� ist,�die� im�Problem XXX,ı�hergestellte�Verbindung�
zwischen�Melancholie�und�Geist,�die�die�anderen�Ärzte�zerschnitten�hatten,�wieder�geknüpft.”�(Klibansky�
vb., 1992, s. 102)
Rufus’a�ait�parçalarda�Aristotelesçi�geleneğin�(Problêmata XXX)�etkileri�hakkında�ayrıntılı�bilgi�için�bkz.�
Toohey, 2008, s. 221-243.
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ayırır.342 Aetius’un�melankolinin�tedavisine�ayırdığı�ikinci�bölümde,�Rufus’tan,�hastayı�

rahatlatmak� üzere� ‘kusturma’� tedavisini� içeren� iki� küçük� parça� yer� alır.343 Sonuç�

itibariyle Amidalı� Aetius’un� kitabında� yer� alan� Fragment’lerin,� Rufus’un� melankoli�

kavrayışına� ilişkin� çok� fazla� bilgi� verdiği� söylenemez.� (Flashar, 1966, s. 85-87; 

Pormann, 2008, s. 13) 

Efesli Rufus’un�melankoli� kitaplarına� ilişkin� ikinci� kaynak� er-Râzi’in�Kitâb� el-Hâvî’�

adlı�eserinde yer�alan�kısa�parçalardır.�Ancak�bu�metinlerin Rufus’un�Yunanca�orijinal�

metninden,� yazarı� bilinmeyen� Arapça bir metin veya metinlerden� derlenmiş� olduğu�

anlaşılmaktadır. Bu�bağlamda�parçaların�güvenilirlikleri�tartışmalıdır.344

10. yüzyıldan�bir başka� isim� İshak�b.� İmrân,�Kitâb� fi’l-mâlîhulyâ (Melankoli�Üzerine)

isimli� eserinde:� “Eskilerden� Efesli� Rufus� isimli� bir� şahsın� yazdığı�memnuniyet verici 

kitap� dışında,� Antikçağ yazarlarının� hiçbirinin� melankoli� üzerine� yazdıklarını�

okumadığını”345 dile getirir. Bu� övgüye� karşın� İmrân kitabında,� Rufus’un melankoli 

üzerine� görüşlerine� sınırlı� şekilde� değinir (tüm� kitapta� altı� alıntı) ve� diğer� türleri� es�

geçerek�sadece�epigastrik�melankoli�üzerine�düşüncelerine� yer�verir.346 Ancak Flashar 

(1966,� s.� 89),� İmrân’ın� bu� yaklaşımına,� Rufus’un� tüm� melankoli� türlerinin� belirti� ve�

tedavi�yöntemlerinin�aynı�görmesinin�neden�olmuş�olabileceğinden�hareketle,�sadece�bir�

342 “It�is�necessary�to�recognise�that�there�are�two�kinds�of�melancholy.�1)�Some�of�them�have�melancholy�
because of their nature and original mixture, whilst 2) others have acquired this mixture later owing to a 
bad�diet.”�On melancholy, F11[22]
343 On melancholy, F37[1-3];F39[1-5]
344 On melancholy, F8[1-6];F9[1];F10[1];F13[1-5];F14[1-8];F15[1-2];F17[1-13];F19[1];F21[1-9];F22[1-
2];F25;F26;F27;F28[1-10];F29[1-6];F31[1];F32[1];F33[1];F35[1-2];F38[1-4];F40[1-39];F44[1-6];F47[1-
5];F48[1-2];F49[1-2];F50[1-2];F51[1];F52[1];F53[1];F54[1-7];F55[1-2];F52[1];F60[1];F64[1-4].
345 Kitâb� fi’l-mâlîhulyâ’nın� bugüne� kadar� tesbit� edilebilmiş� tek� Arapça� nüshası� Münih� Devlet�
Kütüphanesi’ndedir.�Eleştirel�edisyonu�(1977)�K.�Garbers�tarafından�yapılmıştır.�Ancak�aynı�eserden�M.�
Ullmann�tarafından�yapılan�(Islamic Medicine, 1978)�kısmi�çevrileri�mevcuttur.�
Biz�İmrân’ın�yukarıdaki�tespitini�üç�farklı çevirisini�buraya�aldık:�
“Ich�habe�von�keinem�der�antiken�Autoren�ein�Buch�über�die�Melancholie�gelesen,�das�zufriedenstellend�
wäre,�auch�keine�Darlegung�über�diese�Krankheit,�die�genügend�wäre,�mit�Ausnahme�eines�Buches�von�
einem�Mann�von�den�Alten�namens�RUFUS�VON�EPHESOS.”�(Flashar,�1966,�s.�89)
“I�have�never�read a pleasing book on melancholy nor a clear treatise on this disease by any of the old 
authors�except� the�one�bay�a�man�belonging� to� the�ancients�called�Rufus�of�Ephesus.”�On melancholy, 
F4[1]�(Pormann,�Çev.�ve�Ed.)
“I�have�read�no�satisfying�book�or�comprehensive details about melancholy by any anicent author except 
one�by�a�man�among�the�ancient�named�Rufus�of�Ephesus.”�(Ullmann,�1978,�s.�37)
346 “Rufus,� the�physician� [al-hakīm],� however,� had�only�discussed� the� hypochondriac� [šarāsīfī]� kind�of�
melancholy, and�he�dedicated�his�book�to�it.”�On melancholy, F5[7] 
Kitâb�fi’l-mâlîhulyâ’daki�tüm�değiniler için�bkz.�F4[4];F5[1-9];F12[1-5]; F5[7];F43[2].
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tür� (Form) melankolinin ayrıntılı� biçimde� ele� almasının� bu� görüşü� teyit� ettiğini�

belirtiyor.

Efesli Rufus’un� kitaplarına� ulaşmamıza� olanak� veren� son� isim� 11.� yüzyılda� yaşamış�

Salerno� tıp� okulunun�önemli� ismi� Constantinus Africanus’tur.� Benedikten rahibin, De 

melancholia isimli� kitabında� Rufus’dan� dört� alıntı� mevcuttur.347 Ancak� bu� alıntılar�

hacim�itibariyle�az�görünmekle�birlikte�içerik� itibariyle�yoğun�metinler�olup, Rufus’un�

melankoli� kavrayışına önemli� açılımlar� getirmektedir.� Africanus, İmrân’ın Kitâb� fi’l-

mâlîhulyâ’sında olduğu� üzere� melankoli� incelemesini� ikiye� ayırır;� birinci� bölümde�

hastalığın�belirtileri�ve�ortaya�çıkışı,� ikinci�bölümde� ise�melankolinin� tedavisi�yer�alır.�

Rufus’un� melankolinin� epigastrik� diğer� bir� ifadeyle� hipokondrik� türü� üzerine

yoğunlaşmakla birlikte� diğer� türlerini� bildiği� yazdıklarından� anlaşılıyor.� Ancak�

başlangıçta� aynı� türü� ifade� etmek�üzere� kullanılan� epigastrik-hipokondrik melankoliyi 

iki�farklı�tür�gibi�değerlendirdiği�görülüyor.�Üçüncü�bir�tür�olarak,�tüm�vücudu�ve�beyni�

tutsak�eden�kara�safranın�neden�olduğu�bildik melankoliyi tanımlamıştır. (Flashar, 1966, 

s. 92-93)

Africanus’un�Rufus�metinlerine�yaptığı�referanslarda�hastalık�belirtileri�ayrıntılı�biçimde�

yer almaktadır:� korkaklık,� kararsızlık,� nedensiz� kuruntuya� kapılma,� bazı� yemek� ve�

içeceklerden� iğrenme,� bazı� hayvan� türlerinden� nefret� etmek,� ölümden� konuşmayı�

saplantı�haline�getirmek,�yanlız�kalmaya�çaba�göstermek.348 Ancak Rufus melankolinin 

başlangıcında� öfke,� hüzün,� sevinç� ve� endişe� gibi� hallerin� sağlıklı� insandan� daha� hızlı�

gelişmesini� hastalığın� tanınmasını� kolaylaştıracağını� belirtir. Rufus hekimlerin 

melankoliği�kolay�teşhis�edilmesine�olanak�vermek�üzere�hastalığın�somatik�belirtilerini

ise� şöyle sıralar: sadece� kırpılan� ancak� dik� dik� bakan� gözler,� çatlamış� dudaklar,�

kahvereni�bir�cilt�rengi,�ince�vücut�kılları,�yumuşak bir ses, konuşurken�dilin�ağız�içinde�

347 P.�E.�Pormann�tarafından�çevrilen�ve�edit�edilen� On melancholy’de,�Africanus’un�kitabında�yer�alan�
Rufus’a�ait metin�sayısı�dört�{F59[1-3];F62[2];F63[1-5];F65[4]}�olup,�Flashar’da�aynı�hususlar,�İmran’ın�
Arapça� metni� ile� Africanus’un� Latince� metninin� paralel� okunmasıyla� daha� kapsamlı� hale� gelmektedir.�
Ancak� Pormann,� Flashar’ın� (1966)� henüz� muğlâk� dediği� unsurların,� Garbers� (1977)� tarafından� tüm�
açıklığıyla�ortaya�konduğunu�ve�Africanus’da�Rufus’a�ait�olan�metinlerin�dört�parça�ile�sınırlı�olduğuna�
dikkat�çekmektedir.� (Pormann,�2008,�s.�15)�Biz�daha�melankoli�üzerinde�daha�fazla�derinleşme�olanağı�
verdiği� için,� Pormann’ın� tesbitlerini� unutmadan,� Flashar’ın� daha� ayrıntılı� yorumlarını� aktarmayı� uygun�
gördük.�
348 “Furchtsamkeit,� Zögern,� grundloses�Grübeln,�Ekel� vor� irgendeiner�Speise�oder�Getränk,�Haß� gegen�
irgendeine Tiergattung, die Sucht, vom Tode zu reden, das Aufsuchen� der� Einsamkeit� usw.”� (Flashar,�
1966, s. 95)
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hızla�hareket�etmesi ve�bundan�dolayı yine konuşurken� ‘t’ kullanılması�gereken�yerde�

‘s’ harfini kullanmak,�büyük�bir�göğüs�ama�ince�bir�beden,�zayıf�kol�ve�bacaklar,�hızlı�

ve�güçlü�hareketler.349

Psikolojik belirtiler de� Rufus’un� gündemindedir;� örneğin� doğal� ölçülerde� sabırsızlık,�

vesvese�ve�endişeli�olmak,�sıra�dışı�rüyalar�görmek,�ama�tehlike�anında�da�ortalama�üstü�

akıllı� davranmak.� Flashar� (1966, s. 96-97), Rufus’un� saydığı� bu� olumlu� yeteneğin,�

Problêmata’da� yeralan Aristotelesçi� melankoli� kavrayışıyla� benzeştiğini� belirtiyor.350

Diğer� yandan� Rufus� melankoliklere� atfen� bir� diğer� olumlu� meziyet� olarak� geleceği�

okuma� (görü)� yeteneğine sahip� olduklarından bahseder.� Kuşkusuz� Efesli� hekimin�

melankoliklere� atfedilen� olumsuzluklara� karşı,� olumlu� yetenekleri� ne� denli� öne�

çıkardığını� değerlendirebilecek� durumda� değiliz.� Ancak� yine� de� mevcut� metinler�

üzerinden, Problêmata’nın�gölgesinin�Rufus’un�üzerine�kadar�uzandığını�söyleyebiliriz.�

Rufus�melankolikler�üzerinde�daha�fazla�etkili�olduğuna�inandığı�insanın�yaşam�çağları�

ve� mevsimler� gibi� unsurları,� melankoli� teşhisini� kolaylaştırmak� için� kullanır.� Ama�

cinsiyet de� önemli� bir� unsurdur;� melankoli� erkeklerde� kadınlardan� daha� sık� görülür,�

ancak� kadınlarda� daha� ağır� seyreder.� Melankolikler� için� yaşamın� tehlikeli� çağlarını�

araştıran� Rufus’a� göre� melankoli� çocuklarda� hiç� görülmezken,� gençlerde� nadiren,�

olgunluk� döneminde� ve� ihtiyarlıkta� çok� sık� rastlanır.� Yaşlıların� yaşamdan�

beklentilerinin� az� olması,� umutsuz� ve� bezgin� olmaları� melankoliyi� körükler.� Rufus 

mevsimler� ile�melankoli�arasında� ilişkiyi� sindirim�sorunlarını�da�katarak�açıklar;�kışın�

sindirim genel olarak iyi olduğu�için,�yine�yaz�aylarında,�sıcaklar�hazmı�kolaylaştırdığı�

için� melankoli� daha� az� görülür.� Flashar� (1966,� s. 97-98),� Rufus’un� bu� ayrımının,�

Hippokrates� ve� Galenos� tıbbında,� bedendeki� kara� safra� sıvısının� sonbahar� aylarında

arttığı�savını�desteklediğini belirtiyor.

349 “(…)� starre�Augen,� die�nur� blinzen,� rauhe�Lippen,� braune�Hautfarbe,� düne�Behaarung�des�Körpers,�
eine� zarte� Stimme,� schnelle� Bewegung� der� Zunge� beim� Sprechen,� so� daß� die� Betreffenden� t� statt� s�
sprechen, eine grosse� Brust,� aber� ein� schmaler� Unterleib,� hagere� Glieder,� schnelle� und� kräftige�
Bewegungen.”�(Flashar,�1966,�s.�95)
350 Klibansky�vb.�(1992,�s.�103)�Rufus’un�Aristoteles’e�yaklaşmasını�benzer�şekilde�Efesli�hekimden�bir�
alıntıyla�yorumluyor:�“Auch�er�sieht in�erster�Linie�den�geistigen�Menschen,�den�»Menschen�von�feinem�
Verstand�und�großem�Scharfsinn«,�von�der�Melancholie�bedroht,�denn,�so�heißt�es�bei�ihm�ganz�wie�bei�
Aristoteles� “’Diejenigen,�die� scharfsinnig�und�von�besonderer�Auffassungsgabe� sind,�verfallen leicht in 
melancholische Stimmungen, weil sie leicht erregbar, vorausschauend und von lebhafter Einbildungskraft 
sind.’“�
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Galenos� ve� sonrası� tıbbın� belirleyici� unsurlarından� biri� olan� beslenme-sağlık� ilişkisi,�

Rufus�metinlerinde� de� en� çok� dikkat� edilmesi� gereken� unsurlardan� biri� olarak� ortaya�

çıkar.� Melankoli� söz� konusu� olduğunda, hafif� ve� açık� renkli� gıdalardan� oluşan� bir�

beslenme�önerilir;� ağır� ve�koyu� renkli� gıdaların�melankoliyi� tetikleyen� etkisine�dikkat�

çekilir.�

Melankoli� hastalığının tedavisinde� kara� safra� artışını� dengeye� getirmek� amacıyla�

uygulanan�hacamat�ve�kusturma�gibi�vücudu�temizleme�yöntemleri�uygulanır.�Rufus’a�

göre� hacamat� sadece� hastalığın� başladığı� dönemde,� kusturma ise uzun� aralıklıklarla

tekrar� edilmelidir;� kuvvetli� söktürüclerin� melankoli� hastalığında� istenmeyen� ağır�

sonuçları�olabilir.�(Flashar,�1966,�s.�101)

Rufus melankoli tedavisinde doğanın� tedavi� eden�mucizevî gücüne� inanmakla�birlikte�

kendine�özgü�tedaviler�önermekten�geri�durmaz;�örneğin�cinsel�ilişkinin�melankoliklerin�

azıngınlıklarını� dizginleyerek, onları� rahatlatacağını� örneklerle� açıklar;� nasıl� vahşî

hayvanlar� çiftleştikten� sonra� sakinleşiyorlarsa,� aynı� durum� melankolikler� için de� söz�

konusudur.351 Efesli� hekim� şarabın� melankoli� hastalığının� tedavi� edilebilmesinin de

gerekli�tüm�eczayı�içinde�barındırdığını�savunur.�Tek�zorunluluk�ölçülü�içmektir.�Ama 

bir� düğüne� davetli� olan,� yavaş� yavaş� koşuluyla,� daha� fazla� şarap� içebilir.� Şayet� şarap

önerilen� dozlarda� alınırsa� depresyonu� tedavi� eder,� akli� melekeleri� harekete� geçirir.352

(Flashar, 1966, s. 102)

351 “[1]Sexual�intercourse�is�also�useful,�witness�Rufus.�[2]�For�he�says�that�sex�soothes,�reins�in�previuos�
arrogance, and helps melancholics. [3] Do you not see how much wild animals, even when given to fury, 
calm�down�after�intercourse?”�On melancholy, F59[1-3]
“Neben� den� genannten�Mitteln� hebt� RUFUS� sodann� noch� die� die�Melancholie� heilende�Wirkung� des�
Coitus hervor, der die Wildheit� der�Melancholiker� zügelt� und� besänftigend� wirkt.� Zum�Vergleich� hat�
RUFUS�die�Erfahrung�angeführt,� daß� auch�die�wilden�Tiere�nach�dem�Coitus� sanft�werden.”� (Flashar,�
1966, s. 102)
“[1]� Coitus� etiam� adiuuat,� Rufo� testante.� [2]� Coitus,� inquit,� pacificat,� anteriorem superbiam refrenat, 
melancolicos adiuuat. [3] Nonne enim vides, cum bruta irascantur animantia, qualiter post coitum fiant 
mitia.”�On melancholy, F59[1-3] ed. Garbers 1985, 185
Aynı�konuda�bkz.�Starobinski,�2011,�s.�64.
352 “[1]�Rufus�said:�[2]�Heat�of�wine�revives�the�natural�heat,�so�as�to�cleanse�and�purge�bad�qualities.”�On 
melancholy, F63[1-2]
“�Mit�großem�Nachdruck�verweist�RUFUS�auf�die�positive�Wirkung�des�Weines,�der�allein�alle�für�die�
Heilung�dieses�Leidens�notwendigen�Stoffe�enthält.”�(Flashar, 1966, s. 102)
“Sicut� dixit� Rufus:� [1]� Calor,� inquit,� uini� caloris� uiuificatiuus� est� naturalis� ut� qualitates� pessimas�
mundificet� &� expellat”� On melancholy, F63[1-2]� ed.� Garbers� 1985,� 184.� (Alıntı� yapılan� Garbers�
Edisyonu’nda� yukarıdaki� yazım�biçimi benimsenmiş� olmakla� birlikte,� bilindiği� üzere,� Latince� olmayan�
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3.2.2.5. Yaşlı�Plinius (23-79)

Pythagoras’ın� yaşadığı� dönemden� (İÖ� 7.� yy.) itibaren oluşmaya� başlayan� birikim�

meyvelerini, akıl�hastalıklarına�bilimsel bir açıklama getirme çabalarının�yoğunlaştığı�1. 

ve 2. yüzyıllarda�vermeye�başlayacaktır.�Erken�Antik�dönemden�itibaren�doğa�bilimleri�

ve�tıp�alanlarında�biriken�bilginin�derlenerek�tasnif�edilmesiyle�ortaya�çıkan�bu�sürecin�

mimarları�ilginç�bir�biçimde,�meslekten�hekim�olmayan, çoğunluğu�Romalı,�entelektüel�

soylular� olacaktır.� Başta� Celsus,� Cato,�Varro,� Plinius,�Diskorides� olmak� üzere� birçok�

yazar�etkileri�Yeniçağ’a�kadar�sürecek�eserler kaleme�almışlardır.

Günümüzün�başvuru�kaynakları�ansiklopedilere�örnek�oluşturacak�bu�çalışmalardan�en�

ünlüsü.� Yaşlı� Plinius� olarak� anılan, Gaius Plinius Secundus Maior (23-79) tarafından�

yazılmıştır� Meslekten� hekim� olmayan� Plinius� daha� çok� araştırmacı� ve� derlemeci 

kimliğiyle�tanınmıştır.�Otuz yedi kitaptan�oluşan ve�günümüze�intikal�edebilen�tek eseri 

Naturalis Historia (Doğa� Tarihi)353 doğadaki� taşlardan� metallere, insanlardan

hayvanlara, bitki türlerinden� kozmolojiye,� coğrafyadan� antropolojiye tüm� varlıklar

hakkında� ayrıntılı� bilgiler� içeren� ansiklopedik� bir� yapıttır.� 18.� yüzyıla� kadar� doğa�

bilimleri� alanında� en� önemli� referans kaynak olma� özelliğini� koruyan� eser, yüz� kırk�

altısı� Romalı,� üç� yüz� yirmiyedisi� yabancı� olmak� üzere� dört� yüz� yetmiş� üç yazara 

referans yapar ve yirmi bin olgu�içerir.354

Yaşlı�Plinius‘a�göre�kara safra insanlarda deliliğe,�hatta� fazlası�ölüme�neden�olur (XI, 

Böcekler, 75).� Ödem� çözücü,� felci� iyileştiren� düğünçiçeğigillerden� zehirli� bir� ot� olan�

kara çöplemenin delilik tedavisinde de kullanılabileceğini� yazan Plinius (XXV, Şifa�

Veren Bitkiler, 21-22), melankoli�tedavisinde�şarapta�pişirilmiş�buzağı�gübresini�önerir

(XXVII, Şifa� Veren� Bitkiler,� 67). Plinius’un� melankoli� dışında� aşırı� alkol� tüketimi�

üzerine� yazdıkları, günümüzün�bir� kavramı� olan�bağımlılık� ile� önemli� ölçüde�örtüşür.�

“u”�harfi,�klasik�Latince’de�“v”�dir,�ama�Ortaçağ�kopyalarında�zaman�zaman�bu�yozlaşma�görülmektedir.�
Afrikalı�Konstantin�bu�Ortaçağ�imlasını�kullanmıştır.)
“[1]�Rufus�said�at� the�end�of�his�book: [2] A melancholic who was invited to a wedding drank a lot of 
wine, but little by little. [3] When the wine had spead throughout the whole body, it cheered up his spirit 
and�cured�his�feeling�of�sadness�abaut�things�that�had�happened�to�him.”�On melancholy, F65[1-3]
353 Plinius, 2007.
354 Yaşlı�Plinius’un�yaşamı�ve�Doğa�Tarihi’nin�yazılma�süreci,�içeriği�hakkında�Manuel�Vogel�tarafından�
hazırlanan�‘Giriş’e�bakılabilir.�(Naturalis Historia, 1. c., s. 9-30) 
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Yazar�olağanüstü� gözlem� yeteneği� sayesinde� alkol� bağımlılarının� davranışlarını� renkli�

bir�şekilde�betimler. (XIV, Asmalar�ve�Şaraplar�Üzerine, 28)355

Kuşkusuz�Yaşlı�Plinius’un�Naturalis Historia’da�kaleme� aldığı� binlerce�madde� içinde�

geleneksel� halk� tıbbından� esinlenmiş� çok� sayıda� unsur� yer� alır.� Henüz� Hippokrates�

hekimliğinin� rüzgârında� gelişen� bilimsel� tıp� anlayışının� etkisinin� sürdüğü� dönem� (1.�

yüzyıl)�için�arkaik olan bu unsurlar, Eskiçağlar’dan�beri�süregelen�büyücü-şaman-rahip 

tedavi�geleneğinin�devamıdır.

3.3. PLATON’UN�ESERLERİNDE SAĞLIK VE HASTALIKLAR

3.3.1. Sağlıklı�Yaşamın Felsefesi356

Antikçağ� felsefecileri� arasında� ilk� kez� Plâton,� Hippokrates’i� ve� tıp� alanındaki�

görüşlerini� eserlerinde�konu�eder. (Porter, 2007, s. 64) Tıp� üzerine doğrudan metinler 

kaleme� almadığı halde Plâton’un sağlık üzerine� düşünceleri� çok� sayıda� hekim� ve�

düşünürü�etkilemiştir. (Bergdolt, 1999, s. 49)357 Ancak Plâton’un�Devlet adlı� eserinde�

355 Yaşlı�Plinius’un�çağdaşı�Yunan� tarihçi�Plutharkos (45/46-120) Marcus Antonius (Paralel�Yaşamlar),�
biyografisinde�(1992),�Parthlar� ile�girişilen�savaşta�açlık�nedeniyle�yedikleri�zehirli�otlar�yüzünden�kara�
safraları� artarak� çıldıran� Romalı� askerlere� tedavi� için� (panzehir)� şarap� verildiğini� renkli� biçimde tasvir 
eder:�“(…)�Orduda�erzak�öylesine�kıttı�ki,�söylendiğine�göre,�askerler�arasında�bir�Attik�litre�ölçüsü�buday�
elli� drahmaya,� arpa� somunu� ekmekler� de� ağırlıkları� kadar� gümüşe� satıldı.� Dolayısıyla� sebze� ve� bitki�
köklerini�denemeye�kalktıkları�zaman�ise,�alışık�oldukları� türlerden�çok�azını�bulabildiler,�böylece�daha�
önce� hiç� tatmadıkları� herhangi� bir� tür� üzerinde� şanslarını� denemek� zorunda� kaldılar;� bu� arada� önce�
çıldırtan�sonra�öldüren�bir�ota�rastladılar.�Ondan�yiyen�biri�hayatta�tek�bir�şey�bile�hatırlamıyordu;�bütün�
taşları� tersine� çevirmekten� ve� bir� yerden� bir� yere� yuvarlamaktan� başka� bir� şey� düşünmüyordu.� Sanki�
önemli� bir� sorunmuş� gibi,� bu� işi� öylesine� büyük� bir� ciddiyetle� ve� çabayla� yapıyordu.� Bütün� ova,� yere�
eğilmiş�taşları�topraktan�söken�ve�bunları�bir�yerden�başka�bir�yere�taşıyan�insanlarla�doluydu.�Ne�var�ki,�
sonunda�zehir�kustuklar�ve�öldüler,�çünkü�tek�panzehir�olan�şarap�da�bitmişti.”�(Plutharkos,�1992,�XLV).�
Yukarıya�aldığımız,�M.�Özaktürk�tarafından�Yunanca’dan�yapılan�çeviride,�son�cümlede�yer�alan�‘zehir’�
kelimesi,�Yine�Loeb�edisyonuna�(Vol.�IX,�1920)�dayalı�metinde�bile (safra)�“and�finally�they�would�vomit�
bile� and� die,� since� the� only� remedy,� wine,� was� not� to� be� had.“� olarak� yer� almaktadır.� Yine� Denis�
Diderot’nun�Jean�Baptistele�Rond�d’Alembert�ile�birlikte�(2006b)�hazırladığı�Ansiklopedi’nin�‘melankoli’�
maddesinde�(Alm.)�Plutharkos’a�atfen�anlatılan�olayda�yer�alan�ifade�‘kara�safra’dır�(schwarze Galle). Bu 
bağlamda�dönemin�ruhuna�uygun�olarak�Plutharkos’un�metninde�yer�alan�kavramın,�‘kara�safra’�veya�en�
azından�‘safra’�olduğunu�düşünüyoruz.�
356 Bu� bölümde� Plâton’un� yapıtlarında� doğrudan� yapılan� alıntılar� ve/veya� farklı� yazarların� eserlerine�
yapılan� göndermelerin,� çalışmanın� amaçları� çerçevesinde,� tümüyle� tarihsel� bir� incelemenin� gerektiği�
boyutlarıyla� ve� ‘tarihçi’nin� kaygılarıyla� ele� alındığını,� tabiyatıyla,� hiçbir� yönüyle� felsefî� bir� boyut�
içermediğini�belirtelim.�
357 Plâton’un�eserlerinde�hastalıklar,�psikopatoloji�ve�sağlık�referansları�hakkında�ayrıntılı�bilgi�için�bkz.�
Leibrand ve Wettley, 2005, s. 59-76; Bergdoldt, 1999, s. 49-53. 
Başta�Alkmaion� ve� Pythagoras�olmak� üzere� ön-Sokratik� filozoflarların� Sicilya� ayağının,� tıp� alanındaki�
görüşlerinin�Plâton’un�eserlerindeki�(Timaios)�etkisi�üzerine�ayrıntılı�bir�analiz�için�bkz.�Longrigg, 2003, 
s. 104-148.
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ortaya� koyduğu� sağlık� modeli, hiçbir� biçimde� Antik Yunan dünyasının� gerçeğiyle�

örtüşmez.�(Labisch,�1992,�s.�25)358

Plâton’un� kurgusunda� kosmos,� iyi� (Tanrı)� tarafından� yaratıldığından� hareketle�

kuralsızlıktan�(kaos)�düzene�geçiş�esastır:359

Gerçekten,� tanrı�her�şeyin�elden�geldiği�kadar�iyi�olmasını,�kötü olmamasını,� istediğinden�
hareketsiz� olmayan,� kuralsız� düzensiz� bir� hareket� içinde� olan,� gözle� görünen� şeylerin�
bütününü� aldı;� düzenin� her� bakımdan� daha� iyi� olduğunu� düşünerek� onu� düzensizlikten�
düzene�soktu.�(Timaios, 29e-30)360

Beden�ve�ruh�sağlığına�yaklaşımının�temelinde� toplumsal huzuru�gözeten,�bütünsel�bir�

denge arayışı� yatar.361 Bireyin� sağlıklı� olması, yaşadığı� topluma uyum sağlayabilmesi 

için� ön şarttır.� Plâton’un ideal toplumunda� aşırılıklara� yer� yoktur.� Doğaya aykırılık�

teşkil� eden� aşırlıklara� sahip bir� ruh,� sağlıklı� bir� bedene� hükmedemez.� Plâton ideal 

toplumsal� düzeni� anlattığı Devlet362 isimli� eserinde� sık� sık� ölçülü,� kararlı� ve� dengeli�

olmanın�erdeminden�bahseder, sadece�devlet�adamlarının�bu�yetenekleri haiz�olmasının�

ideal� toplum� için� yeterli�olmadığını� savunur.�Kişi,�duygularını kontrol�altında� tutmalı,

aşırılıktan�kaçınmalıdır;�her�türlü�aşırılık�denetim�yitimine�yol�açar.

358 Her ne kadar Devlet ütopik� bir� model� (kurgu)� olsa� da,� Plâton’un� sağlık� ve� hastalık� üzerine�
görüşelerinin� diğer� eserlerinde� de� benzer� bir� biçimde� formüle� edildiğini� biliyoruz.� Labisch’in� (1992),�
bizim�de�katıldığımız,�bu�önemli�tespitini�teyid�eden�görüşlerimiz,�bu�çalışmanın�başta�Antikçağ�tıbbının�
anlatıldığı� bölümleri� olmak� üzere,� farklı� bölümlerinde� dillendirilmiştir.� Bu� konunun� daha� iyi�
kavranabilmesi�için�Labisch’in�çalışmasına�(1992,�s.�23-27)�bakılabilir.�
359 Plâton�için�evren, Pythagoras’da�olduğu�üzere,�oran�ve�uyum�ilişkisinden�ortaya�çıkan�düzendir:�“Plato�
verstand� als� “’Kosmos’”,� ähnlich�wie� Pythagoras,� eine�Ordnung,� die� das�Ergebnis� einer�Verbindung� –
nach den Prinzipien der Proportion und Harmonie – von dem war, was verschieden� ist.”� (Kurdzialek,�
1971, s. 37) 
360 Yine Timaios’da� ‘başlangıçta�Tanrı� her�nesneye�bir� oran� koyana�kadar� her� şeyin�düzensizlik� içinde�
olduğu’�durum�için�bkz.�Timaios, 69b-c. 
361 Plâton� için� insan� ruhu� bir�mikrokosmos’dur,� çünkü� dünya� ruhu� gibi,� genellikle� karşıtlıklar� ve� farklı�
kutuplar�arasında�çok�güzel�organize�olmuş�bir�uyumu�temsil�eder:�“(…)�nach�Plato�die�Menschenseele�
ein Mikrokosmos ist, weil sie, genauso wie die Weltseele, ein harmonisches Zusammenspiel der am 
meisten entgegengesetzten, polarisierten�Seinsglieder�und�ihrer�Funktionen�darstellt.”�(Kurdzialek,�1971,�
s. 39)
362 Devlet, 1975. 
Plâton’un�Devlet adlı� eserindeki� siteyi� Atina’nın� temsil� ettiği� söylenebilir.� Bunun� ipuçları� Timaios ve 
Kritias isimli�diyaloglarında�bulunur.
Diğer� yandan� Plâton�Devlet’de� ideal� devletin� sosyo-politik� yapısı,� gök� küresinin� üç� katmanı� ve� insan�
ruhunun�fonksiyonları�arasında�analoji�yapar.�Ayrıntılı�bilgi�için�bkz.�Kurdzialek,�1971,�s.�39�vd.
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Plâton’un aşırılığa� kaçılmaması� için� uyarıda� bulunduğu� insan davranışlarından biri 

olarak gülme363 bu konuya anlamlı bir� örnek teşkil� eder. “Erdemli� yurttaşlar� ve�

Devlet’in�muhafızları� ağırbaşlılığın�uygulayıcısıdırlar,� gülme� insanları�her� tür�aşırılığa�

yöneltebildiği�–öncelikle�zevk�vaadiyle– için�de, Plâton�liderlerinin�gülmeye�doğrudan�

ilgi� duymalarını� yasaklar.� Aşırı� gülmenin sanat yoluyla temsil edilmesini bile itici 

bulur.”� (Sanders,� 2001,� s. 113) İdeal� Devlet’te� her� türlü� aşırıya� kaçan� davranış�

karşısında� takınılan�net� tavır,� gülmeye� de� ölçü� koyar.�Özellikle�hal� ve� davranışlarıyla�

örnek�alınacak�yöneticiler�bu�konuda�dikkatli olmak zorundadırlar:

-Sonra�bekçilerimiz,�pek�öyle�gülmeye�de�düşkün�olmamalı.�Aşırı�bir�gülme�insanın�içinde�
aşırı�tepkiler�yaratır.
-Öyledir.
-Öyleyse,� sözünü�dinletecek�kimseleri,� hele�Tanrıları�kahkahalarla�güler� göstermek�doğru�
değildir. (Devlet, 388e) 

Plâton’un hastalık,� sağlık� ve� tedavi� sanatı� üzerine� düşüncelerini ayrıntılı� biçimde

Timaios’da dillendirilir: 

Hastalıklar�nerden�geliyor,�bunu�sanırım,�herkes�bilebilir.�Vücudun�kuruluşuna�giren�dört�
öğe� vardır:� toprak,� ateş,� su� ve� hava.� Bu� öğeler� tabiata� aykırı� olarak� çok� veya� az� olursa,�
kendilerine� ait� yerlerden� kendilerine� ait� olmayan� yabancı� yerlere� geçerlerse,� ateşle� öteki�
öğeler�çeşit�çeşit�olduğundan,�bunlardan�biri�kendine�uygun�olmayan�türü alırsa, yahut da 
buna benzer bir kaza olursa işte� karışıklıklar,� hastalıklar� o� zaman� baş� gösterir.� (Timaios, 
82a )364

Yukarıdaki� alıntıdan� da� görüleceği� üzere� düşünür,� hastalıkların� nedeni� olarak�

Hippokratesçi�humoral patolojik�yaklaşımı�kabul�eder. Yine metinde temel elementlerin 

niteliklerinin� (soğuk,� sıcak,� kuru� ve benzerleri)� tabiata� aykırı� biçimde� değişmesi�

durumunda� hastalıkların,� bozuklukların� ve� çöküntülerin� ortaya� çıkacağını� belirtir.

(Timaios, 82b)

Ancak Plâton’un� dört� beden� sıvısı� (hıltlar)� konusundaki düşünceleri,�Hippokratesçiler�

kadar net değildir.� Bütün� beden� sıvılarını� safra� çeşitleri� olarak� tanımlar� ve� farklı�

363 Plâton�aşırıya�kaçan,�abartılı�gülme�ve�ağlamayı�Yasalar adlı�eserinde�benzer�bir�biçimde�tenkit�eder.�
Bkz. http://www.opera-platonis.de/Nomoi5.html 5.kitap�732c.�(Erişim:�10�Ekim�2010)
Diğer�yandan�aşırıya�kaçan komedi�sanatı�hakkında�düşünceleri�için�bkz.�Schroeder�s.�7�vd.�
364 J.�L.�Pagel�Plâton’un�Timaios ile�Antikçağ’ın�tıp�üzerine�çalışmış�Hippokrates,�Aristoteles�ve�Galenos�
gibi� ünlü� hekim� ve� düşünürlerinin� arasında� yerini� aldığını� ve� tıp� biliminin� gelişmesine� katkıda�
bulunduğunu�belirtiyor.�(Pagel�ve�Sudhoff,�1915,�s.�78)�



143

hastalıklarla� ilişkilendirir. (Timaios, 83e-84e) Ruh� hastalıkları� olarak� tanımlanan�

durumlar da�bunlara�dâhildir:

Meselâ,� ekşi� ve� tuzlu� yahut� da� acı� ve� safralı� sümüğün� “hılt”ları, bir� insanın� vücudunda�
dolaştıktan� sonra,� dışarı� çıkacak� bir� delik� bulamayarak� içerde� tıkanır� kalırsa� buharlarını�
ruhun�hareketlerine�karıştırırlar.�Onunla�birleşirler.�Ruhta�her�çeşit�hastalıklar�yaratırlar;�bu�
hastalıklar�bazen�daha�ağır�bazen�daha�hafif;�bazen�çok�bazen�az�olurlar.�Kendilerine,�ruhun�
bulunduğu� yerlerin� ucuna� doğru� bir� yol� açarlar� ve� hücum� ettikleri� yere� göre,� sıkıntının,�
bitkinliğin,� ataklığın,� korkaklığın,� nihayet� utangaçlığın� ve� kafa� tembelliğinin� bütün�
çeşitlerini�meydana�getirirler.�(Timaios, 87b)365

Plâton’un� bütünü� ele� alındığında� çok� kapsamlı,� anlaşılması� da� o� denli� güç� olan� bu�

yapıtında366 epilepsiden, beyaz balgamın kara� safraya� karışarak,� kutsal� saydığı� organ

kafada, sorunlara�neden�olduğu için ‘kutsal�hastalık’ olarak bahsedilir.367 Plâton’a�göre�

temel olarak akıl� hastalığı, akıl� noksanlığıdır� ve� delilik� veya� cahillik� olmak� üzere� iki�

farklı� nedenden� kaynaklanır.368 Ruh� vücut� yüzünden� hasta� olur;� ruhun� çektiği� tüm�

acıların,� sıkıntıların� nedeni� bedendir.369 Örneğin� vücudunda� fazla� sperm� bulunan bir 

insan, aşırı�istekleri�nedeniyle�aşırı�hazlar�kadar�aşırı�acılar�da�çekecektir:�

365 Esas�alınan�Türkçe�çeviride�(1989)�‘sıkıntı’�ve�‘bitkinlik’�olarak�yer�alan�iki�halden�birisinin,�Almanca�
ve� İngilizce� çevirilerde� Trübsinn ve melancholy ile� karşılandığından� hareketle,� Türkçeye� ‘melankoli’�
olarak�çevrilmesinin�metnin�ruhuna�daha�uygun�olacağını�düşünüyoruz.�
366 “Timaios, bu�günkü�okuyucular�için�Eflâtun’un�en�karanlık,�anlaşılması�en�güç�eseri�olmakla�beraber�
ilk�ve�orta�çağ�düşünürü�üzerine�en�çok�tesir�eden�eseri�olmuştur.�(…)�Timaios aynı�zamanda�bize�bütün�
Eflâtun�bilgilerini�birden�sunan�bir�ders�hulâsası�gibi�görünmektedir.”� (Timaios,�Çevirenlerin�Notları�[1],�
s.141 vd.)
Nutton,� Plâton’un,� Timaios’da� insan� bedeni� üzerine� yazdıklarının� kendisinden� sonraki� düşünürler�
üzerinde�çok�etkili�olduğunu�belirtiyor.�(Nutton,�2004,�s.�117)
Longrigg Timaios’u,� Pythagorasçıların� Plâton� üzerindeki� etkisinin� en� fazla� görüldüğü� eser� olarak�
tanımlıyor.�(Longrigg,�2003,�s.�114)
Plâton’un�İtalya�seyahati,�Ptyhagorasçılar�ile�tanışması,�öğretilerine�olan�yakınlığı�ve�ruhun�ölümsüzlüğü�
üzerine� Ptyhagoras� ile� aynı� görüşleri� paylaştığı� yolunda� Cicero’nun� görüşleri� için� bkz.�Gespräche� in�
Tusculum, I,39. 
367 Esas� aldığımız� Türkçe� (1989)� çeviride� anlam� değişikliğine� neden� olduğu� için� katılamadığımız� bir�
hususu�burada�aktarmak�istiyoruz.�Türkçe�çeviride�“Bu�kutsal�tözden�gelen�hastalık�olduğu�için�ona�haklı
olarak�kutsal�hastalık�derler”�(85b)�ifadesi�yer�almaktadır.�Kanımızca�Plâton’un�metnindeki�anlam�‘kutsal�
tözden�gelen�hastalık’�değil,�özün�(töz)�yer�aldığı�(kutsal)�bölgeyi�etkileyen�hastalık�anlamındadır.
Bu�bağlamda�aynı�cümlenin�Almanca�ve�İngilizce�çevirilerini�veriyoruz�“(…)�diese�Krankheit�aber�führt�
mit� Recht� den� Namen� der� heiligen� Krankheit,� Epilepsie,� weil� sie� das� heiligste� aller� Organe� betrifft.“�
(http://www.opera-platonis.de/Timaios.html “This,�as�affecting�the�sacred�part,�is�justly�called�the sacred 
disease”�(http://www.archive.org/stream/platonostimaiost00platuoft#page/318/mode/2up Her iki sayfaya, 
Erişim:�10�Ekim�2010.�
368 Metnin�Almanca� çevirilerde� delilik� ve� cahillik� Wahnsinn ve Unwissenheit;� İngilizce� çevirilerde� ise�
madness ve ignorance ile� karşılanmıştır.� Yine� Longrigg� (2003,� s.� 145),� Plâton’un� (Timaios)� hastalık�
olarak�tanımlanabilecek�temel�akıl�yoksunluğunu�delilik�(folly)�ve�salaklık�(stupidity)�olmak�üzere�ikiye�
ayırdığını�belirtiyor.�
369 Plâton’un� erken�Hıristiyanlığın�Kilise� pederleri� tarafından� dillendirilen� ve� adeta�Katolik�Kilisesi� ile�
özdeşleşen� ünlü� ‘beden� ruhun� zindanıdır’� (carcer animae corpus est)� deyişine� bu� denli� yakın� düşen�
düşünceleri� şaşırtıcıdır.� Pagan� dünya� ile� monoteist� Hıristiyanlığın� ruh-beden� ilişkisi,� değindiğimiz 
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Böyle�bir� insan,� hayatının� çoğu� zamanını,� duyduğu� hadden� aşırı� hazlarla� acılar� yüzünden�
delilikler� geçirir.� Ruhu,� vücudunun� yüzünden� hastadır,� çılgındır; ona bir hasta� gözüyle�
değil,�bile�bile�ahlâksızlık�eden�biri�gözüyle�bakılır. (Timaios, 86c-d)

Plâton’a�göre�‘kötüler’ vücutları�kötü�yaratıldığı,�kötü�eğitildikleri�için�kötü�olurlar. Bu

duruma� düşen insanların� istemleri� dışında� gerçekleşen� bir� durum� söz� konusudur.

Çekilen� acılar,� yapılan� kötülükler� son� tahlilde� insanoğlunun� aldığı� yetersiz� eğitimden�

kaynaklanır. (Timaios, 86e-87b) Kötülüğün� aksi� olan� iyilik� güzeldir.� Güzellik de 

sonuçta�bir�orantı� işidir� ve� “bir� canlı� güzel�olabilmek� için� tam�orantı� içinde�olmalıdır 

(…)�meselâ,�sıhhatle�hastalıklar,�erdemle�kötülük�için�ruhla�vücut�arasındaki�orantı�veya�

orantısızlıklardan�daha�önemlisi�yoktur.”�(Timaios, 87c-d)

Plâton� ruh� ile�vücut� arasındaki�en� ideal�oranın�bilgili� (eğitilmiş)�bir�kafa� ile�hareketle�

dinginleşmiş bir�beden�arasında�kurulabileceğine�inanır.�Beden�sağlığının�vazgeçilmez�

koşulu� spordur.� Plâton’un� Antikçağ’ın� gözde� diyetinin� diğer� unsurları� olan� mekân 

seçimi,� beslenme,�giyim�gibi konulardan,�bu� eserinde,�hemen�hiç� söz� etmemiş�olması�

şaşırtıcıdır. Düşünürün,�beden�sağlığı –yaşam�tarzı– dendiğinde�anladığı�en�önemli (tek)

şey�harekettir.�Diğer�yandan�sporun�son�tahlilde�bir�eylem olduğundan�hareketle�analoji�

yapmak suretiyle, ruhun da�çalıştırılması�durumunda�diri�kalacağına�savunur: 

Demek oluyor ki matematikle�uğraşan�yahut�kendilerini�herhangi�bir�kafa�işine�bağlayanlar�
vücutlarını�da� idmanla� işletmelidirler,�öte�yandan�vücuduna�dikkatle�bakan�kimse,�musiki�
ile,�felsefenin�bütün�kollarıyla�uğraşarak�ruhunu�da�çalıştırmalıdır;�ancak�bu�şartla�onların�
ikisi�de�iyi�ve�güzel�adına�hak�kazanırlar. (Timaios, 88c)370

Yukarıda� Timaios’dan� örnekler� vererek� açıklamaya� çalıştığımız� üzere� Plâton, doğru�

kurgulandığında, tıp�sanatını�etik�soruların�çözülmesine�uygun�bir�model�olarak�görür.�

Etiğin� amacı� tinin� sağlığını� ve� erdemini� korumak,� sürdürmek� olmalıdır.� Nasıl�

makrokosmos yaratıcısı tarafından� kusursuz� bir� biçimde� tasarlanmış ise, aynı� şekilde�

küçük�bir�modeli olan insan bedeni de�kusursuz�işleyen�bir�yapı olarak kurgulanabilir. 

Plâton’a� göre� ruh beden� karşısında kutsallığı� ve� akla� hizmet� etmesi� nedeniyle�

tartışmasız�üstündür�ve�vasıflarıyla bu�kurguda�anahtar�konumdadır:

bağlamda,� ilk� kez� Plâton’un� metinleriyle� ile� bu� denli� örtüşmüştür.� Aynı� yakınlık� Plâton’un� ‘gülme’�
üzerine�düşünceleri�için�de�geçerlidir.
370 Benzer bir yorum Devlet’te�(1975,�410d)�yer�alan�bir�diyalogda�geçer:�“Ömürlerini�jimnastikle�geçirip,�
müzikle� ilgileri� olmamış,� ya� da� tersine,� müzikle� ilgilenip� bedenlerine� bakmamış� kimselerin� ne� hallere�
düştüklerini�bilmez�misin?”�



145

(…)�Tanrı�ruhu�vücuttan�önce,�yaş�ve�erdem�bakımından�da�ona�üstün�yaratmıştır.�Çünkü�
ruh,� hükmetmek,� emretmek� için,� vücut� ta� boyun� eğmek� için� meydana� getirilmiştir.
(Timaios, 34c-35)

Bedeni yaratanlar alt� tarafı oburluğa,� kötülüğe,� tembelliğe� doymayacak� insanoğlunun�

bu basit ihtiyaçlarına yanıt� vermek� üzere� tasarlamışlardır.� Karın� bölgesindeki�

gemlenemez� bedensel� isteklerin� kontrolü� daima� felsefe� ve� sanatla� meşgul� olan� tin�

tarafından�yapılır. (Timaios, 72e-73a)371

Plâton� için� tedavi� son� tahlilde,� sağlıklı� olmayı� bilme� sanatı,� uyumlu� bireye� ulaşma�

yoludur.�İdeal�hekim�ise�hastasına�bu�bilgiyi�aşılayan, onu�yönlendirendir.�Bu�nedenle�

Phaidros’da�hekimlik�sanatı�ile�hitabet�sanatı�karşılaştırılır. (Phaidros, 270b)372

Plâton’un ideal toplum�düzeninde�ağır�hastaların�hekimler�tarafından�yaşatılmaya�çaba�

harcanmayacağı�için�yaşama�şansı�yoktur. Kaldı�ki�hekimlerin�görevi, hastalıklara�karşı�

önlem� almaktan çok, sağlığın� yeniden tesisidir.� Ağır� hastaların� tedavisi,� uzun�

yaşatılmasının�Devlet’e�hiçbir�katkısı�olmayacağı�gibi, arzu da edilmez. (Labisch, 1992, 

s. 23)

Bu düşüncelerini Asklêpios’dan�destek�alarak�açıklar:

İşte� Asklepios� bu� gerçeği� biliyordu.� Onun� için� de,� hekimliği� yalnız� bedenleri� doğuştan�
sağlam� olup� da,� geçici� bir� hastalığa� tutulmuş� insanlar� için� kullandı.� Bu� hastaları� ilâçla,�
bıçakla�iyi�ederken,�onları�gündelik�işlerinden,�yaşayışlarından�ayırmıyordu.�İçini�hastalık�
sarmış�olan�bedenleri�kan�alma,�kusturma,�içini�temizleme�gibi�yollarla�iyi�edeceğim�diye,�
kötü� bir� hayatı� uzatmaya� uğraşmazdı. Böylelerinin� kendilerine� benzeyecek� çocuklar�
yapmalarını� doğru� bulmazdı.� Tabiatın� verdiği� ömrü� yaşamaya� gücü� yetmeyen� adamı,�
iyileştirmenin,�ne�o�adama,�ne�de�topluma�fayda�vermeyeceğine�inanıyordu. (Devlet, 407d-
e)

Kuşkusuz� yukarıda� Devlet’ten� yapılan� alıntı,� Plâton’un� özlemini� çektiği� ruhen� ve�

bedenen� sağlıklı, sportmen, çalışkan, erdemli, uyumlu, itaatkâr,� sabırlı,� huzurlu ve

nihayet dengeli insanların� oluşturduğu� bir� toplum� için� kusursuz bir düzen� arayışına�

371 Timaios’un�yukarıya�aldığımız�bölümleri�üzerine�ayrıntılı�bir�değerlendirme�için�bkz.�Longrigg,�2003,�
s. 109-115.
372 Plâton� burada� da, evren� ile� beden� arasında� uyumun� gerekliliğine� bu� kez� Hippokrates’i� referans�
gösterir:� “Phaidros:� Asklêpios’un� torunlarından� Hippokrates’e� bakarsan,� bütünün� tabiatı� bilinmedikçe�
vücudun�tabiatı�bile�bilinemez.�“�(Phaidros, 270c.) Corpus ile Phaidros (269e-270e)�arasında�paralellik�
arama�çabaları�üzerine�bir�makale�için�bkz.�Joly,�1971,�s.�52-82.
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örnek� oluşturması kadar, Antik dünyanın� insana,� ona� tanınan sınırların�dışında� ortaya�

çıkacak,�bedensel�ve/veya�ruhsal�bir�farklılık haline�ne�kadar�tahammül�gösterebildiğine�

işaret�etmesi�bakımından da önemlidir.

Diğer�yandan�Timaios’da�soyun�düzenlenmesine�ilişkin�doğrudan�öneriler�getirir�Plâton:

Sokrates – Çocukların� daha� doğarken� mümkün� olduğu� kadar� iyi� bir� mizaçla� dünyaya�
gelmeleri�için�de,�kadın�ve�erkek,�amirlerin,�bir�takım�kur’alar�hazırlayarak�evlenmelerinin�
uygunluğunu�gizlice�sağlamaları�gerektiğinde�uyuştuğumuzu�hatırlıyor�muyuz?�Öyle�ki�iyi,�
kötü�herkes�kendisine�benzer�bir�kadınla�birleşmiş�olsun;�aynı�zamanda�da�bu�birleşmeleri�
tesadüfe�vererek�hiç�kimse�onlara�kin�beslemesin.
Timaios – Hatırlıyoruz.

Sokrates – Bundan�başka� yalnız� iyilerin�çocuklarını� yetiştirmek,� kötülerini� de�daha� aşağı�
tabakalar� arasına� serpiştirmek� lazım� geldiğini;� sonra,� bu� çocuklar� büyüdükçe,� onları� her�
zaman� gözaltında� bulundurmaktan� geri� kalmayarak,� layık� olanları� yükseltmek� ve� iyilerle�
kalamaya� layık� olanları� da� onların� yerine� göndermek� gerektiğini� söylememiş� mi� idik?�
(Timaios, 18d-e;19)

Sonuç� itibariyle,� doğrudan� hekimlik� deneyimi� ve� tecrübesi� olmayan� Plâton’un� tıp�

alanındaki� görüşlerinin� sadece� çağdaşı�Antikçağ� hekimlerin� değil,� aynı� zamanda� fizik 

ve� doğa� bilimleri� alanlarında� yetkinleşmiş� erken� dönem� filozofların� düşüncelerinin�

etkisinde�şekillendiğini�söyleyebiliriz. (Longrigg, 2003, s. 146)

3.3.2. Mânia:�Tanrı’nın�Bir Lütfu Olarak Delilik

Plâton’da�öncelikle�mani (Mânia) saf delilik�değil, akıl�ve� iradeyi�karartan,�zayıflatan�

ahlâkî bir� çılgınlıktır.� Plâton’un� delilik� (mani)� üzerine� Phaidros’da� yazdıkları, ilk 

bakışta� Aristoteles’in� melankoliyi� bireysel� bir� erdem� olarak� kabulüne� yakın� gibi 

görünse de,�ayrıntılarına�inildiğinde�iki�kavrayış�arasında�önemli farklar�olduğu�görülür. 

Ancak Plâton’daki� tanrılar� tarafından� bahşedilmiş,� yine� tanrıların� kontrolünde� gelişen�

ilâhî bir iyilik olarak� delilik,� Aristoteles’te� yerini� doğanın� kontrolündeki� melankoliye 

bırakır. 

Plâtoncu� dünyada373 Tanrı� vergisi� delilik� en� azından� kazanılma� biçimi� nedeniyle� bir�

lütuftur,� giderek� insanın� kendi� bilgeliğine� üstün� gelir.374 Aristoteles’in, Plâton’un 

373 Plâton’da mânia Tanrı� vergisi� bir� seziş,� ilâhî� bir� iyilik� olmaktan� çıktığı� ölçüde� saldırganlaşır,� baş�
edilmesi�güç�bir�tehdit�haline�gelir.�Devlet’te�yer�alan�ifade�bu�konuya�güzel�bir�örnek�teşkil�eder:�
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Phaidros’unda� dillendirdiği� farklılık yaratan� mani� durumundan� daha� öteye� geçmesi,�

ancak mânia kavramının� dinselliğini� (tanrısal� boyutunu)� dışlayarak� ve� doğaya� mal�

ederek�gerçekleşecektir.

Plâton’un�Phaidros’da�Sokrates’e�söylettikleri�‘ilâhî delilik’�üzerine en�iyi�örneklerden�

biridir: 

Hayır,�dediklerim�doğru�değildir.�Hayır, insanın�bir�âşıkı�oldu�mu,�bu�sapıtmıştır�ötekinin�
aklı�başındadır�diye,�aşksız�bir�adamı�âşıka�üstün�tutmamalıdır.�Sapıtmanın�kötülük�olduğu�
apaçık�bilinseydi�böyle�konuşmaya�hak�verilirdi.�Hâlbuki�en�büyük�iyilikler�bize�muhakkak�
bir�Tanrı�vergisi�olan�sapıtmanın�aracılığı�ile�gelir.�Delphosi’nin�kadın�bilicisi,�Dodone’nin�
kendi� kadın� rahipleri,� Hellas’ı� devlet� işlerinde� olsun� birçok� önemli� hizmetleri� sapıtma�
halinde�iken�gördüler;�akılları�başlarında�olduğunda�zaman ya�pek�az�şey�yapabiliyorlardı
yahut hiçbir� şey.� Tanrı� vergisi� bir� seziş� sayesinde� Sybilla� ve� daha� nice� kimseler� birçok�
insanlara� birçok� defalar� gelecekte� tutacakları� doğru� yolu� önceden� göstermişlerdir.� (…)
Kelimeleri� yaratmış�olan�eskiler�mâniayı�çirkin�ve�ayıp�bir� şey�anlamında�kullanmadılar.
Böyle� olsaydı,� sanatların� en� güzeline� geleceği� öğreten� sanata,� o� kelime� ile� ilgili� olarak�
manike� derler� miydi?� Ona� bu� adı� verdiler,� çünkü� mânia’nın,� bir� Tanrı� vergisi� olarak,�
gerçekten�güzel�bir�şey�olduğunu�kabul�ediyorlardı. (Phaidros, 244a3-c5)

Plâton’a�göre�Tanrı’dan�kaynaklanan�ilâhîi�delilik�kutsaldır�ve�sakınmak�gerekmez:

(…) bize� Tanrılardan� gelen� sapıtmanın� bütün� güzel� neticeleri� işte� bunlardır.� Öyleyse,�
sapıtmadan� dehşet� duymaktan� sakınalım� ve� kendini� tutabilen� aşığı� sapıtmış� aşığa� üstün�
tutmak� gerektiğini� iddia� edenler� karşısında korkuya,� şaşkınlığa� düşmeyelim. (Phaidros, 
245b)

Plâton� metnin� devamında� (265a-b) deliliği� hastalık� kaynaklı� ve� tanrılar� (Apollon,�

Dionysos, Musalar, Afrodit - Eros)�tarafından�bahşedilmiş�olarak�ikiye�ayıracaktır.

Her ne kadar Plâton mânia ile� saf� delilik� arasında� ayrıma� gitmiş� gibi� gözükse� de,

eserlerindeki delilik (mânia)� son� tahlilde� Tanrı� tarafından� bahşedilmiş� bir� lütuf,� bir�

“-Demek�ki,�sevgili�dostum,�bir�insanı�tabiatı,�alışkanlıkları,�ya�da�her�ikisi�birden�sarhoş,�âşık,�deli�ettiler�
mi� o� insanın� zorba� olmak� için� hiçbir� eksiği� kalmamıştır� artık.”� (Devlet,� 573c).� Burada� metnin� alıntı�
yaptığımız�çevirisindeki�bazı�kelimeler,�kanımızca�anlam�sorunlarını�beraberinde�getirmektedir.�Örneğin�
‘âşık’�kelimesi�kaynak�metinden�Almancaya�yapılan�çevrilerde�Wollüstling (şehvet�düşkünü),�İngilizce’ye�
yapılan� çevirilerde� (the) erotic ile� karşılanmıştır.� Plâton’un� metindeki� zorba� (tiran)� kimliğine� atfen�
saydığı�karakter�durumlarına� ‘âşık’�kelimesinin,�Phaidros’da�göz�önünde�bulundurulduğunda,�uymadığı�
düşünülmektedir.�Kaldı�ki�takip�eden�satırlarda�zorba�insanın�yaşamını�tasvir�ederken�“Kadın,�içki, çalgı�
âlemleri,�eğlenceler,�cümbüşler,�değil�mi?”�cümlesini�kurar.�(Devlet, 573c)
374 “(…)� Tanrı� vergisi� olan� sapıtma� da� güzelliğinden� ötürü� insanın� kendinden� gelen� bilgeliğe� o� kadar�
üstündür.”�(Phaidros, 244d5)
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güzelliktir.� Saf� -hastalıklı- deliliği� herhangi� bir� yerde� tanımlamaz.� Sadece� Yasalar’ın 

XI.�kitabında�delilerin�kapatılması�gerektiğini�belirten�bir�ifadesine�şahit�oluruz:

Akıl�hastalarının�toplum�içine�çıkmasına�izin�verilmemeli;�akrabaları�onları�kendi�bildikleri�
gibi�evde�tutmalıdır;�yoksa�para�cezası�ödeyeceklerdir. (Yasalar, 934c)

Yukarıda� anlatılanlardan� anlaşılacağı� üzere, Plâton� için� delilik Tanrı� tarafından�

bahşedilmiş� olması� kaydıyla� değerlidir.� Sıradan� insanların� deliliği,� Polis için�

kapatılmayı� gerektirecek� kadar� uyumsuzluk� yaratan� bir� sorun� iken,� özelikle� yönetici�

eliti�için�bahşedilmiş�bir�meziyettir.�

Çalışma�boyunca�farklı�bölümlerde�dile�getirileceği�üzere, son tahlilde delilik, üstünlük�

veya� hastalık,� kişiyi� farklılaştıran, öteki yapan bir meziyet veya illettir. Burada� Tanrı�

tarafından� bahşedilmiş� bir� meziyet olarak deliliğe� nasıl� olup da� farklılık� yaratıcı�

(olumsuz)� bir� anlam� yüklendiği� sorusu� akla� gelebilir.� Plâton� ve� sonrası� yazarların�

ütopyaları� bir� bütün� olarak� incelendiğinde, sorunun� yanıtı� kendiliğinden� ortaya�

çıkacaktır;�ister�yönetici�eliti, ister�bilim�adamları�için�olsun,�bir�meziyet�olarak�sunulan�

Tanrısal� deliliğin� ‘ütopya� ideali’ne� özgülüğü,� ütopya� olmaksızın� varolabilme� şansının�

olmaması, onu başkalaştıran�en�önemli�unsurdur.

3.3.3. Ütopya� Geleneği: Plâton’un Devlet’i ve� Antikçağ’da� Farklılıkların�

Dışsallaştırılması375

3.3.3.1.�Antikçağ’dan�Yeniçağ’a�Ütopya�Geleneği

Antikçağ’dan� günümüze� insanoğlu,� hayalinde� yarattığı� ve� giderek� varlığına inandığı

ütopyaların� peşinden� koşmuştur.� Yeryüzünde� cennet yaratma� fikri� sadece� tek� tanrılı�

dinlere� özgü� bir� ideal� olmayıp,� her� dönemde� ve� neredeyse� her� kültürde farklı�

boyutlarıyla entelektüel�bir� fenomen�olarak� işlenmiştir.376 Krishan Kumar (2005, s. 9)

Ütopya’yı,� “Hem� hiçbir� yerdir� (outopia) hem de iyi bir yerdir (eutopia).� Mümkün�

375 Burada� ‘dışsal’� sıfatını� external (İng.)� anlamından� çok� fremd’e� (Alm.)� uygun� düşecek� other (İng.)�
anlamında�kullandığımızı�belirtelim.�
376 “Kaybedilen� Cennet� Bahçesi’nin� fiziksel� olarak� dünyada� bir� yerlerde� bulunduğuna� ilişkin� onaltıncı�
yüzyıla� kadar� süren� derin� Hıristiyan� inancı� artık� yalnız� değildi.� Dünyevî� Cennetler� birçok� kültüre� ait�
efsanelerde�bolca�görülmektedir.”�[yazım�aynı]�(Kumar,�2005,�s.�16)
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olmayan� olmayan,� ancak� insanın� bulunmak� için� heves� ettiği� bir� dünyada� yaşamak”�

arzusu�olarak�tanımlamaktadır.�

Antikçağ’dan� 20.� yüzyıla� tarihsel� bir� süreç� içinde� ele� alındığında, ütopya� kavramının�

kendi�içinde�evrildiğini�ve�giderek�farklılaşarak�ayrıştığını�söyleyebiliriz.�Antikçağ’dan�

itibaren evrensel-ideal�düzene�öykünerek�kurgulanan�olumlu ütopyalar�(Eutopie) zaman 

içinde� yerini� bilinçli� seçilmiş� negatif� kurgulara� (distopya,� antiütopya), yani� karşı-

ütopyalara�bırakacaktır. Kumar�bu�süreci�şöyle�açıklıyor:�“Ütopyanın�hicveden�damarı�

zamanla ayrı�bir�alt� türün�doğmasına�neden�oldu�ve�distopia�ya�da� antiütopia�oluştu.”�

(Kumar, 2005, s. 47)

Ortaçağ’da, ana� ütopya� izleğine� paralel� olmakla� birlikte� alternatif� olarak� gelişen�

Tembeller�Ülkesi ideali, en�basit� anlamıyla�gündelik�yaşamın�dertleriyle�uğraşılmayan�

dünya� üzerindeki� ‘kayıp cennet’i betimler.377 Rüya� ülkesi�Cocagne (Schlaraffenland, 

Alm.; cockaigne - cockayne,� İng.) ırmaklarından� ballı� sütün� aktığı,� ağaçlarında� her�

türden� yiyeceğin� toplanabildiği, hiç� çalışmadan� yan� gelip� yatıldığı� bir yeryüzü�

cennetidir.378

Ancak�gerçek�anlamda�ütopya�kültürünü�başlatan, İngiliz�Sir Thomas More olacaktır.�

More tarafından� uydurulan�Utopia sözcüğü ilk� defa� 1516� yılında� Belçika’da� Latince�

377 Hıristiyanlık�dünyası,�ağırlıkla�Ortaçağ’da�olmak�üzere,�17.-18.�yüzyıla�kadar�yeryüzünde’�kayıp’bir�
cennet�olduğuna�inanmış�ve�yoğun�biçimde�bu�ülkenin,�bölgenin�arayışı�sürmüştür.�Cennet,�Tevrat’ta�yer�
alan�yaradılış�öyküsünden�hareketle�hep�büyük�bir�bahçe�olarak�tahayyül�edilmiştir.�Kuşkusuz�bu�olguyu�
sadece�Hıristiyanlık�inancıyla�sınırladırmak�mümkün�değildir.�İslam�Dünyası’nda�bu�konudaki�en�çarpıcı�
örnek� Endülüs’de� (İspanya)� inşa� olunan� Elhamra� Sarayı� ve� bahçesidir.� Yapımı� çok� uzun� bir� süreye�
yayılan� (9.-15.� yy.),� ancak� önemli� bölümleri� 14.� yüzyılda� tamamlanan� saray� bahçesi� ve�mimarî� yapısı�
nedeniyle�yeryüzü�cenneti�olarak�tanımlanır.�Elhamra Sarayı�üzerine�giriş�niteliğinde�bilgi�için�bkz.�Irwin,�
2007.�Hıristiyanlığın�kayıp�cennet�mitosu�için�bkz.�Krauss,�2004.�
378 Kayıp� yeryüzü� cenneti� olarak� ‘Tembeller� Ülkesi’,� Avrupa� kültüründe� kökü� Antikçağ’a� giden� çok�
önemli� bir� fenomendir.� Kayıp� cennet� ülküsü,� sadece� tembeller� için� değil,� yalancılar,� deliler� ve� hatta�
çocuklar� için�bile� idealleştirilmiştir.�Carmina Burana (2000,� 222)�yanında� farklı� anonim�metinlerde�ve�
Rabelais (Pantagruel, IV,57), Brant (Das Narrenschiff; Das Schlaraffenschiff, s. 408-415),�Brant’ın�metni�
üzerine�Kaisersberg’li�vaiz�Geiler�(Predigt�über�die�Schluchraffen�Narren; Richter, 1995, s. 204-207) ve 
Grimm�Kardeşler�(KHM 158)�gibi�farklı�yazarlar�tarafından�kaleme�alınan�kayıp�cennetler�söz�konusudur.�
Tarih� boyunca� ‘Tembeller� Ülkesi’� ideali� üzerine� yapılmış� iki� düzeyli� çalışma� için� bkz.� Pleij,� 2000;�
Richter, 1995.
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olarak� yayımlanan� aynı� isimli� kitabında� kullanılmıştır.379 Ancak� sözcük� zaman� içinde�

bir�eserin�adı�olmaktan�çıkarak�edebî bir�türü�tanımlamak�için�kullanılır�hale�gelir:

(…)�1551’de�Ralph�Robinson�İngilizceye�çevirinceye�kadar�‘Utopia’�tam�anlamıyla�Latince�
bir� sözcüktü.� More’un� yeni� uydurduğu� Latince� utopia sözcüğü,� yakın� dönem�
Yunancasından�örnek�alınarak�yaygın�bilimsel�sözcükler�olarak�kullanılan�çeşitli�terimlerin�
bir�araya�gelip�kaynaşmasından�meydana�gelmişti:�au – olmayan; eu – iyi; topos – bir yer; 
ia,�bölge�anlamı�türeten�bir�sonek. (Kumar, 2005, s. 9, dipnot 1)

More’un açtığı�yoldan�giden�çok�sayıda�yazarın�katkılarıyla,�zaman�içinde ortaya zengin 

bir�ütopya�yazını�çıkar.�Bir�edebî tür�olmanın�ötesine�geçen�ütopya�yazının�son�tahlilde�

okuyucusuna, farklı bir� dünya-düzeni� önerisi� adı altında,� bu� dünyadan� kaçışı� formüle�

ettiğini� söyleyebiliriz. Stiblin (1554), Andreae (1619), Campanella (1623) ve Bacon

(1627) gibi�yazarlar�tarafından�yazılan ve�örnekleri�çoğaltılabilecek�eserlerin, bu ideali 

anlatan örnekler�olduğunu�söyleyebiliriz.

Özellikle� 18.� yüzyıldan� itibaren� yazın� alanında� çok� sayıda� örneğine� rastlayacağımız�

anti-ütopya� geleneğinin,� en� yalın� ifadeyle,� giderek� büyüyen� ve� totaliter� bir� kimliğe�

dönüşen�devlet�ve�seçkinler çarkına, hızla�gelişen�bilimsel�keşiflerin�erk�sahibi�kesimler�

tarafından� çıkar� amaçlı� kullanılmasına, baskıcı� siyasal� düzenlere� karşı� düşünsel�

düzlemde� bir� karşı� duruş� olarak� ortaya� çıktığı söylenebilir.� Kara� ütopya� olarak� da�

adlandırılan�bu�geleneğin�en�ünlü�örneklerden�bazıları Kaynakça’da�zikredilmiştir.380

Ütopya konusuna ve bu alandaki yazına� ilerleyen� bölümlerde� konumuz� bağlamında�

yeniden� değinme� olanağı bulacağımız� için,� şimdi� ütopya� geleneğinin� babası� sayılan�

Plâton’un�görüşlerine�yer vermek istiyoruz.

379 Sir�Thomas�More’un�ilginç�yaşam�öyküsü,�Utopia’nın�yazılışı�üzerine�Thomas�Schölderle’nin�doktora�
tezinin�kitap�haline�getirilmiş�hali�(2011)�ve�ütopya�tarihi�üzerine�yaptığı�çalışmasına�(2012)�bakılabilir.�
Genel� olarak� Antikçağ’dan� günümüze� ‘ütopya’� geleneği� üzerine� ayrıntılı� bilgi� için� bkz.� Urgan,� 1984;�
Seibt,� 2001;�Aynı� konuda� özet� bilgi� için� eserin� (Utopia)�Çan�Yayınları’ndan� çıkan� çevirisindeki�Mina�
Urgan� tarafından kaleme�alınan�Önsöz’e�bakılabilir.� (More,�1964,� s.�5-48) Siyaset� felsefesi�bağlamında�
ütopya�geleneği�için�bkz.�Shklar,�1965,�s.�367-381.
Örnek�metinlerle�Antikçağ�ütopyaları�için�bkz.�Usta,�2005.
Türkçe�yeni�bir�çalışma�için�bkz.�Tandaçgüneş,�2013,�s.�17-101
380 Kara�ütopyalar�üzerine�Gregory,�Zamiatin,�Forster,�Huxley,�Orwel,�Vonnegut,�Bradbury�ve�Burgess’in�
eserlerinden�alıntılar�ve�kısa�değerlendirmeler�için�bkz.�Bezel,�1984.�
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3.3.3.2. Plâton’un�Eserlerinde�Ütopya�

Antikçağ�ütopya�geleneğinin�en�önemli�ismi�Plâton’dur.381 Ünlü�düşünürün�üçlü�olarak�

tasarladığı�Timaios,382 Kritias,383 Devlet384 ve� hiçbir� zaman� yazılamayan�Hemokrates,

bu alandaki eserleridir.� Görkemli� ada� krallığı� Atlantis’in� Atina’yı� fethetme� çabasının�

anlatıldığı� kısa� metin Kritias,� başta� Thomas� More’un� Utopia’sı,385 Tommaso 

Campanella’nın� Güneş� Ülkesi386 ve� Francis� Bacon’ın� Yeni Atlantis’i387 olmak� üzere�

ütopya�geleneğinin�birçok�örneğine�kaynaklık�edecektir.

Ütopyaların�en�belirgin özelliği, yaşanılan-gerçek�dünyaya�naif bir�alternatif�oluşturma�

çabası� olarak� tanımlanabilir. Bu� bağlamda� “Ütopyanın� değeri� güncel�

uygulanabilirliğinde� değil,�olası bir�gelecekle� olan� ilişkisindedir.� (…)�Ütopyayı� güçlü�

kılan,� hayali� ve� ‘uygulanamaz’� niteliğinin� ta� kendisidir.”� (Kumar,� 2005,� s.� 12)�

Amaçlanan�ütopik toplumsal�düzende doğumdan�ölüme�her�şey�bir�düzene�bağlanmıştır.�

Devlet örneğinde� görüldüğü� üzere� mutlu, uyumlu ve huzurlu bir� yaşama� ulaşma�

yolunda� biçimsel� güzellik� (kusursuzluk)� bir� araç� olmaktan� öte nihaî amaç� halini� alır.�

Bedensel� eksiklikler,� fiziksel� kusurlar,� biçim bozuklukları ve nihayet ucubeler,

toplumun huzurlu-uyumlu� beraberliği� önünde engel� oluşturur.� Bu� bağlamda�

yöneticilerin� birincil görevi, ütopyanın� sürdürülebilirliğini� teminen,� bedenen ve ruhen 

uyumlu bireyler�yetiştirmek�olacaktır.�

Kuşkusuz� ütopya� yazarlarının� Antik� Yunan’da� ortaya� çıkan� sağlık� algısından�

etkilenmemiş� olduğu� düşünülemez.� Ünlü� hekimler� yetiştirmiş� Antikçağ’da hastalığın�

mükemmel� kurgulanmış� bedenin� istisnaî bir hali olarak tanımlandığını;� kendisiyle ve 

kosmos ile uyum halindeki bedene yapılan�bir�saldırı olarak kabullenildiğini�daha�önce�

belirtmiştik.�Bu�bağlamda�sağlığın�Antikçağ’da,�farklıların�ortaya�konması�bağlamında�

adeta bir turnusol kâğıdı�görevi�gördüğünü söyleyebiliriz.

381 Kuşkusuz� ütopya� geleneği� Plâton� ile� başlamamıştır.� Hesiodos’un� (İÖ� 8.� yy.)� altınçağ� mitosu� bu�
konudaki�ilk�örnektir.�Ancak�bu�alanda�yapıtlarıyla�en�ünlenmiş�filozof�Plâton’dur.
382 Platon, 1989.
383 Platon, 2001.
384 Platon, 1975.
385 More, 1964.
386 Campanella, 1965.
387 Bacon, 2008.
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Plâton’un Politeia’sı388 Antikçağ’da�devlet�ve�yönetim�ilkelerini� temel�alarak�yazılmış�

ne� ilk� ne� de� tek� kitaptır.� Başta� şair� ve� devlet� adamı� Solon’un� (İÖ� 640-560)� yasaları�

olmak�üzere�çok�sayıda�filozof, şair�ve�devlet�adamı�siyaset felsefesinden sosyolojisine 

Devlet üzerinde düşünmüş�ve�eserler�vermişlerdir. Ancak Plâton’un�yapıtı�kendisinden�

önce� ve� sonra� yazılanlar� arasında� ayrıcalıklı� bir� yere� sahiptir.� Farkı� dili,� kurgusu,�

yöntemi�kadar, kendi�içinde�tutarlı�içeriğinden389 kaynaklanmaktadır. (Salin, 1924, s. 1-

2)

Plâton Devlet adlı�yapıtında ideal bir toplumun ihtiyaç�duyduğu�şeylerin�başında, doğru,�

güzel,� ahlâklı� ve� sağlıklı� bir� nesil� yetiştirilmesi� yattığını her� fırsatta� dile� getirir. Bu 

bağlamda� müzik� ve� beden� eğitimi� “içi� dışı� birbirine� uyan� düzenli� kişileri� sevecek,�

düzensiz� insanları� sevmeyecek”� (Devlet, 402d), gençlerin� yetiştirilmesi� için�birebirdir.�

Plâton’un� ‘düzensiz/uyumsuz� insan’� tanımı� bedensel� kusurları� içine� alacak� denli�

esnektir:

-İşte� müzik� eğitimi� gören� de,� böylesine� içi� dışı� birbirine� uyan� düzenli� kişileri� sevecek.�
Düzensiz�insanları�sevmeyecek.
- İçinde�bir�bozukluk�olan�insanı�sevmeyecek,�ama�bedendeki�bir�eksikliğe�katlanabilir.
-Anlıyorum,� senin� kusurlu� bir� sevgilin� var,� ya� da� oldu� da� ondan� böyle� söylüyorsun.� Bir�
diyeceğim�yok.�(Devlet, 402d-e)

Antikçağ’da� mutluluk� ve� huzurun� kaynağını� zihinsel,� dolayısıyla� bedensel� uyum 

oluşturuyordu. İleri� derecede� bedensel-zihinsel engelliler,� diğer� bir� ifadeyle� hilkat�

garibeleri (missgebildete Menschen)� toplum� içinde� dışlanmış� bir� konumdaydı.�

Kamburluk,� tek� gözlülük,�kısa�bacaklılık,� devlik� veya� cücelik gibi bedensel kusurlara 

sahip insanlar, uğursuzluk� getirdiklerine� inanıldığı� için, damgalanarak� dışlanır ya da 

alay�ve�eğlence�konusu�olurlardı.�(Thommen, 2007, s. 83)

Plâton ideal toplumunda bedensel-zihinsel kusurlu� olanlar� kadar,� yukarıda aktarılan

Asklêpios’a� atfen� yaptığı� yorumdan� da� anımsayacağımız� üzere,� ağır� hastalara� da�

yaşama�şansı�vermez.� İdeal Ülke’de “seçkin�olmayan�yurttaşların�ve�daha�başkalarının

388 Politeia (Polis),�Devlet,�şehir�devleti�ve�şehir�anlamlarını� içermekle�birlikte�eserin�içeriği�göz�önüne�
alındığında,�Türkçe’de�kabul�gördüğü�haliyle,�‘Devlet’�olarak�çevirisinin�uygun�olduğu�düşünülmektedir.�
389 On�kitaptan�oluşan�Devlet başlı�başına�kurgulanmış�bir�yapıt�olmakla�birlikte,�daha�sonra�yazılan�ve iki 
kitaptan�oluşan�Yasalar (Nomoi)� ile�birlikte�okunmasında�büyük�fayda�vardır.�Devlet’te�yer�alan�birçok�
konu Yasalar’da�ayrıntılı�biçimde�açıklanmıştır.



153

doğuştan bir�eksikliği�olan�çocukları�da�gözden�uzak�uygun�bir� yerde“ (Devlet, 460c) 

bakılacaktır.390 Böylece� zaman� içinde, doğuştan� eksikliği� olanlar� yaşama şansı�

bulmayacağı�için sokakta kusurlu�yurttaşlara�rastlanılmayacağı da kesindir. Plâton ideal 

ülkesinde�âri bir�ırka�ulaşmanın�mümkün�olduğuna�inanır;�

(…) her iki cinsin de en iyilerinin en fazla,� en�kötülerinin� de� en�az� çiftleşmeleri� gerekir. 
Ayrıca� en� kötülerin� değil,� en� iyilerin� çocuklarını� büyütmeliyiz ki, sürünün� cinsi�
bozulmasın. (Devlet, 459d-e)

Yine Gündelik�yaşamın�her�alanında�aşırılıkların�peşinde�koşan,�farklılık�yaratma�çabası�

içinde�olanların� dışlanmasını� öngören� bir�modelin� içinde� çeşitliliğe� de� yer� yoktur.� İyi�

savaşçı� yetiştirmenin� kurallarını� anlatırken� yemekte� çeşitliliğin� zararlarına� müzikte�

sadelikten� örnek� vererek� açıklık� getirir:� “Çeşitlilik� insanın� içinde� düzensizliğe,�

bedeninde� bozukluğa� yol� açar.�Oysaki�müzikte� sadelik,� kişinin� içine� düzen,� bedenine�

sağlık�verir.”(Devlet, 404e)

Bizce Plâton’un evren, devlet ve insanı ortak� paydasına� alarak kurguladığı ütopik�

Devlet’i,�bireyde�olduğu�kadar� toplumsal�düzende�de�kusursuzluğu� temel�alan,�aşırılık�

altında� tanımlanan� her� türden� farklılıklara� kapalı,� yabancı olanı dışlayan� bir� model�

olarak� kurgulanmıştır. Bu� modelin� en� önemli� ayağını� bedenen� ve� ruhen� kusursuz,�

sağlıklı bir�nesil�yaratmak�ideali�oluşturmaktadır.�Batı�dünyasında ilk kez Plâton insanın

beden�ve�akıl�sağlığında�ortaya�çıkan�uyumsuzlukların, Devlet gibi�büyük�bir�toplumsal�

organizasyonda dışsallaştırılabileceğine ilişkin� kuramsal bir model oluşturmuştur.

Böylelikle� bedende (bireysel� düzlem) ortaya� çıkan� hastalık� emareleri ve devamında�

oluşan kişilik deformasyonlarının etik bir problem olarak� yorumlanması,� toplumsal�

bağlamda� farklılıkların� ıslahına,� giderek� yok� sayılmasına zemin� oluşturacaktır. Bu 

390 Plâton,� sakat� çocukların�büyütülmeye�ve� eğitilmeye�değer�olup�olmadıkları� konusundaki� görüşlerini 
Theaitetos başlıklı�diyalogunda�bir�kez�daha�dillendirir.�(Theaitetos, 161a)
Aristoteles,� Plâton’un� Politeia’sını eleştirdiği� Politika adlı� eserinde� sakat� doğanlar� için� Plâton’un�
görüşlerini� paylaşır.� Aristoteles,� ideal� yönetim� biçimine� ilişkin� görüşlerini Politika’nın� VII.� ve� VIII.�
kitaplarında� açıklar.� Sakat� çocuklar� için� ‘yasal� ölüm’ü� savunur:� “Bir� bebeğin� ölüme� mi� bırakılacağı,�
yoksa� büyütülüp� yetiştirileceği� mi� konusunda� karar� vermeye� gelince,� sakat� çocukların� yaşatılmaması�
yasal�olmalıdır.”�(Politika, VII,16) 
Daha� sonraki� bölümlerde� ayrıntılı� biçimde� değinileceği� üzere,� Antikçağ’a� ilişkin� bilgiler,� özürlülerin�
gerçek�yaşamda,�Plâton’un�kurgusundan�pek�de� farklı�muamele�görmediklerini�ortaya�koymaktadır.�Bu�
gerçeği�Dols�(2013,�s.�39)�şöyle�bir�örnekle�açıklar:�“Ayrıca�ciddî�aklî�ve�fiziksel�bozukluklar,�bebeklerde�
ve� küçük� çocuklarda� ebeveynleri� tarafından� fark� edilip� bu� bebeklerle� çocuklar� çoğu� zaman� aileleri�
tarafından� ölüme� terk� edilirdi.� Antik� Yunan� ve� Roma� dünyasında� bebek� cinayetleri� dördüncü� yüzyıla�
değin�yasaldı.”�[yazım�aynı]
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bağlamda� ötekileştirme� sürecinin� başlangıcında, tanımlanmış� özneye� göre muğlâk, 

giderek ay(kı)rı�düşen�deforme birey algısı�yer�almaktadır. 

Plâton, Tanrı�tarafından�bahşedildiği ölçüde, mânia ile�sıradan�delilik�arasındaki tarafgir 

düşünceleriyle, Antik dünyada� dışlamadan� ayrıştırmaya� ‘öteki’nin� zihinlere�

yerleşmesine�önemli�katkıda bulunmuştur.

3.4.�ARISTOTELES�VE�MELANKOLİ

3.4.1.�Aristoteles’in391 Tıp�tarihindeki�Yeri�ve�Önemi

Antikçağ’ın� en� büyük� düşünürlerinden� biri� olan� Aristoteles’in� (İÖ� 384-322)� doğa�

bilimlerinde� çığır� açan� düşünceleri� yanında,� tıp� alanındaki� katkıları� da� son� derece�

önemlidir.�Konumuz�açısından�bunun�somut�örneği�aşağıda�inceleyeceğimiz�melankoli�

üzerine�düşünceleridir.�Antikçağ’ın�bu�ünlü�filozofunu�çağdaşlarından�farklı�kılan�fizik,�

kozmoloji, meteoroloji, fizyoloji, antropoloji, zooloji, anatomi, botanik, matematik ve 

mekanik�alanlarındaki�gözleme�dayalı�özgün�düşünceleri�nedeniyle evrensel âlim olarak 

tanımlanmasıdır. Owsei� Temkin,� Aristoteles’in� tıp� alanındaki� çalışmaları� göz� önünde�

bulundurulduğunda� geleneksel� bir� hekim olarak tanımlanamayacağını� belirtiyor. 

Aristoteles’in�yaşadığı�dönemde�ve�takip�eden�yüzyıllarda,�tıp�meseleğinin�ya�meslekten�

hekimler� ya� da� filozoflar� tarafından� icra� olunmakla� birlikte,� gündelik� yaşamda�

çalışmalar� pratisyen� (cerrahlar)� ve� uzman� hekimler� tarafından� yürtülmektedir. 

Aristoteles, Celsus gibi örneklerden�görüleceği�üzere, tıbbı,�esas�uzmanlık�alanının�bir�

parçası� olarak icra� eden,� üçüncü� bir� grubun� daha� ortaya� çıktığını belirtiyor. (Temkin, 

1971a, s. 3)

Hem annesi, hem�de�hekim�olan�babası�Nikomakhos’un�Asklepiad�bir�aileden�geldiği�

bilinen Aristoteles, tıp� eğitimi392 de� almış� olmakla� birlikte� hekimlik� yapmamış,� insan�

391 Aristoteles’in�doğa�bilimlerindeki�gözlemci�kişiliği,� tıp�alanındaki�çalışmaları� için�aşağıdaki�eserlere�
bakılabilir:�Porter,�2007,�s.�65-66;�Gökberk,�2008,�s.�69�vd.;�Pagel,�1915,�s.�80-81; Laertios, 2010, 209-
223; Schneider ve Lang, 1977, s. 28-30; Bergdolt, 1999, s. 53-56.
392 Longrigg,� Galenos’un� Asklepiad� ailelerin� oğullarını� çocukluk� yaşlarından� itibaren,� yazacak� ve�
okuyacak�şekilde�anatomi�alanında�eğittiklerinden�bahsettiğini�belirtiyor.�(Longrigg,�2003,�s.�149)�Diğer�
yandan�Aristoteles’in�tıp�eğitimi�alıp�almadığı�bugün�tartışma�konusu�olmakla�birlikte,�yaşadığı�dönemde�
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anatomisi�üzerinde�doğrudan�çalışma�imkânı�olmamıştır. (Pagel, 1915, s. 80) Diogenes 

Laertios (V,1) tarafından, ‘Plâton’un�en�has�öğrencisi’� olarak� tanımlanan Aristoteles’i�

farklı� kılan araştırmacı kimliğinin� değeri, sistematik� düşünce� biçimi ve gözlemci�

kişiliğiyle�birleştiğinde�ortaya�çıkar.�Doğa�bilimleri�alanındaki�başarısının�temelini�çok�

iyi�kullandığı�olağanüstü�gözlem�yeteneği�oluşturur.

Aristoteles,�Empedokles’in�temel�elementlerini�niteliklerine�göre�gruplandırır;�ateş�sıcak�

ve� kuru,� hava� sıcak� ve� nemli,� su� soğuk� ve� nemli,� toprak� soğuk� ve� kuru� olarak�

tanımlanır.� Mizaçlar� (Temperamente)� Öğretisi’ne� göre� karakterlerin� farklı� ısı� ve�

dengesiz�karışımlar sonucunda vücutlarında oluşabilecek�riskleri�ortaya�koyar.�Ölümden�

yaşama,�uykudan�uyanıklığa,�gelişmeden�çürümeye,�hastalıktan�sağlığa�her� şeyi� temel�

elementlerin� sahip� oldukları� nitelikler� belirler.� Antikçağ� boyunca� sıkça� duyacağımız�

yaşam�dönemleri ve�mevsimler� ile�nitelikler�arasındaki� ilişki�Aristoteles� tarafından�da�

kurulur;�yaşlılar�kuru�ve�soğuk,�çocuklar�ise�nemli�bir�kafaya�sahiptir�ve�bu�mevsimden�

mevsime� değişir.� Gelecek� yüzyıllarda� Yunanistan Yarımadası’nda ve Roma 

İmparatorluğu’nda� özellikle� seçkinler� arasında� sağlıkla,� giderek� bedensel� güzellikle�

eşdeğer� görülen ve bedensel� hareket� sonucunda� vücuttan� atılan� ‘zararlı� yabancı�

maddeler’�Aristoteles�tıbbında�da�önemli�bir�yer�tutar.�

Etik�ve�politika�gibi�pratik�bir�sanat�olan�Aristoteles�tıbbında�ruhun�ve�iskelet�sisteminin�

merkezi olan kalp, embriyoda� oluşan� ilk� organ� olarak� yaşamsal� öneme� sahiptir.�

Hayvanlar� üzerinde� yaptığı� deneylerle� dokubilimin (Schneider ve Lang, 1977, s. 28 

vd.),� daha� sonra� Galenos� tarafından� geliştirilecek� olan� fizyoloji ve iskelet sistemi 

üzerine� yaptığı� çalışmalarla� Genel� Anatomi’nin kurucusu olarak kabul edilir. (Pagel, 

1915, s. 81)

Aristoteles� tıp� tarihinde,� Problêmata adlı� metinle,� ilk� kez� melankoliklerin� sağlık�

durumları,�karakter�yapıları�ve�zekâlarından�hareketle�tipolojisini�çıkarır.�Böylece�metin�

melankoli üzerine�yaklaşık�iki bin yıldır�süregelen�verimli�bir�tartışmanın�çıkış�noktasını�

filozofların�kapasiteleri,� ilgi� alanlarının�genişliği� (çok�yönlülüğü),�dahası�öğrenme�açlıkları�göz�önünde�
bulundurulduğunda� tıp� eğitiminin� genel� eğitimlerinin� bir� parçasını� oluşturduğu� söylenebilir.� Kaldı� ki�
babası� da� hekim� olan� Aristoteles’in� eserlerine� bakıldığında,� tıp� alanında� eğitimli olduğu� kolaylıkla�
anlaşılacaktır.
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oluşturur.�Aşağıda�melankoli� haline�övgü niteliğinde�kaleme�alınmış�bu� önemli�metni 

incelemeye�çalışacağız.�

3.4.2.�Antikçağ’ın�Bir�Erdemi�Olarak�Melankoli

Aristoteles’in�tıp�eğitimi�de�aldığı�göz�önünde�bulundurulduğunda� ‘melankoli’ ile olan 

ilişkisi� daha� ilginç�bir� hale�gelir:�Aristoteles� için�melankoli yoktur, sadece melankolik

vardır.�Melankoli�hastalığından�çok, değişen doğası� ile patolojik bir obje haline gelen

‘melankolik’i,�tıbbî düşünce�temelinde�ele�alır. Bir�bütün�olarak�Aristoteles�külliyatına�

bakıldığında� istisnalar� dışında� melankolikler� üzerinde� ayrıntılı� analizlere� girmediğini�

söyleyebiliriz. (Flashar, 1966, s. 60)

Antikçağ’ın� İÖ� 4.� yüzyılından� itibaren� melankoli� kabulünde� yaşanan� dönüşümde�

özellikle� tragedyalarda ortaya� çıkan mânia393 tasvirinin� önemli� bir� yeri� vardır:�

zayıflamış�bir� bilinç,� kaygı-öfke dolu�bakışlar,�melankolik�bir� ifade,� bitmek�bilmeyen�

kuruntular� ve� nihayet� karanlık� çöktüğünde� uluyan,� saldırmaya� hazır� kurtların verdiği

tedirginlik (Likantropi).�Antikçağ�kahramanlarının�davranışlarında�görülen değişiklikler�

sonu deliliğe�varan gidişin�somut�belirtileri�olarak�görülecektir.

Tragedyalarda tasvir edilen� bu� çalkantılı� ruh� haline� karşın Aristoteles’in melankoli 

kabulü Hippokrates ile Plâton arasında�bir�noktada�yer�alır. Bir�yandan�Hippokrates’in�

beden� sıvılarının� işlevlerinden� hareketle� kara� safraya� atfettiği� önemi,� fazlalığı�

durumunda�ortaya�çıkacak�anomalileri�kabul�ederken,�diğer�yandan�Plâton’un Tanrı’nın�

bir lütfu olarak�gördüğü�mani halini,�destansı�kimliğinden�ayırarak tıbbî bir çerçevede�

yeniden yorumlar.

Bu noktada Plâton’un,� genel� olarak� delilik� anlamında� kullandığı� mânia394 haliyle, 

Aristoteles’in� kaygılı,� endişeli,� bezgin� ‘melankolik’� tanımının� örtüşmediğini,� konuya�

tekrar�döneceğimizi�anımsatarak,�belirtelim.

393 Aşağıda� ayrıntılı� biçimde� inceleneceği� üzere� Antikçağ’da� kaleme� alınan� oyunlarda mânia tasvirleri 
melankolik-öfkeli�bir�ruh�halini�anlatmak�için�kullanlır.
394 Plâton’da�bahsi�geçen�kelime�mânia (mani)�olup�delilik�veya�sapıtma�ile�karşılanabilir.
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3.4.3. Problêmata�XXX:�Kara�Safra’nın�Gücü

Aristoteles’in� Sorular (Problêmata)395 adlı� yapıtının� XXX.� bölümü ilginç� bir� soruyla�

başlar:� “Neden� felsefede,� siyasette,� şiirde,� sanatlarda� bütün� sıra� dışı� adamlar� bariz�

karasafralı?“� (Aristoteles, 2007, s. 108) Kuşkusuz� bu� soru� birçok� ilki� beraberinde�

getirmektedir. Corpus Hippocraticum’un� en� eski� metinlerinde� hastalık� yapıcı�

özellikleriyle�öne�çıkan,� ‘İnsanların�Doğası�Üzerine’ başlıklı�Corpus kitapçığında�dört�

beden� sıvısından� biri� ve� insanın� bedenin� temeli olarak kabul edilen kara safranın�

aşırılığı� ilk� kez� olumlu� olarak� değerlendirilmekte ve� melankolikler� üstün� vasıflarıyla�

övülmektedirler. (Flashar, 1966, s. 62)

Diğer�yandan soru karasafralılara�mükemmellik396 atfettiği� için�aynı�zamanda�bir� yargı�

da� içermektedir. Karasafralılara� bu olumlu yaklaşım� kişiler� kadar, Antikçağ’da� bahse�

395 Problêmata Eski� Yunanca� bir� kitabın� 30.� bölümünün� uzun� girişinden� (953a10-955a40) oluşuyor.�
Metnin�Aristoteles’e� ait� olmadığı� yönünde�16.� yüzyıldan�beri� (Klibansky� vb.,� 1992,� s.� 17)� var� olan�ve�
giderek� artan� şüphelerin� kaynağını� Diogones� Laertios’un� (3.� yüzyıl)� ‘Ünlü� Filozofların� Yaşamları� ve�
Öğretileri’� adlı� kitabında� yazdıkları� oluşturuyor.� Laertios’dan� öğrendiğimize� göre� Problemler� Üzerine
(Problêmata) başlıklı eser� Aristoteles’e� atfedilmekle� birlikte� (V,23),� Melankoli� Üzerine isimli kitap 
öğrencisi�Theophrastos� tarafından�yazılmıştır.� (V,44)�Bu�bilgi�bize�Aristoteles’e�atfedilen� (Problêmata)
melankoli� üzerine� uzun� giriş� bölümünün� öğrencisi� Theophrastos� tarafından� kaleme� alındığını�
düşündürüyor.� Kaldı� ki� 20.� yüzyılın� ikinci� yarısında� yapılan� çalışmalar� sonucunda� genel� eğilim�
Aristoteles� gölgesinde,� Theophrastos� tarafından� kaleme� alınan� Aristotelian bir� metinle� karşı� kaşıya�
olduğumuz�yönünde.�Klibansky�vb.,�1992,�s.16�vd.;�s.�66,�dip�not�57;�Theunissen,�1996,�s.�3�vd.�Radden�
(Ed.), 2000, s. 55; Flashar, 1966, s. 61.
Diğer� yandan� Cicero� (Gespräche� in� Tusculum, s. 89-90)� ve� Seneca’nın� (1999b, s. 49-50)� tanıklıkları,�
kitabın�değilse�bile�anılan�metnin�Aristoteles�tarafından�yazıldığına�işaret�ediyor.�
Theophrastos’un�Aristoteles’in�öğrencisi�ve�en�önemli�ardılı�olduğu�Laertios’un�(V,35),�yazdıklarından�da�
anlaşılıyor:� “Stageiralı� Aristoteles’in� birçok� ünlü� öğrencisi� olmuştur;� aralarında� en� çok� Theophrastos�
belirir.”� Yukarıdaki� açıklamaların� ışığında� metnin� Aristotelesçi� kimliği� bizce� aşikâr� görülüyor.� Bu�
nedenle�çalışmada�metne�atıfları�‘Aristoteles’�adına�yaptık.
Biz�bu� çalışmada�Problêmata başlıklı kaynak�metnin�Eski�Yunanca’dan� yapılan� çevrileri� arasından� iki�
tanesini�kendimize�esas�aldık.�İlki�Ömer�Aygün’ün�(Aristoteles,�2007)�kaynak�metinden�yapılan,�faydalı�
dipnotlarıyla� zenginleşen� çevirisi;� diğeri� Klibansky,� Panofsky� ve� Saxl’ın� ortaklaşa eseri Satürn� ve�
Melankoli’de� (1992)� yer� alan,� 16.� yüzyıldan� itibaren� kayda� değer� edisyon,� çeviri� ve� kritiklerden�
faydalanılmak� suretiyle�Eski�Yunanca’dan�Almanca’ya� yapılan� çeviri.�Çalışma�boyunca� esas� alınan�bu�
metinleri� Açık� (1994)� ve� Leibbrand-Wettley’in� (2005)� Teubner� baskısını� esas� alan� çevrileriyle�
karşılaştırmaya�çalıştığımızı�da�belirtelim.
396 Aygün� kaynak�metinde� yer� alan�Perittos kelimesinin� iyi� ya� da� kötü� anlamda� sıra� dışılığı,� fazlalığı,�
aşırılığı�dile�getirdiğini�belirtiyor.�(Aristoteles,�2007, s. 124) Michael Theunissen, Perittos üzerine�yaptığı�
analizde,�üstün�olan�(überragend);�çok�önemli,�hatırı� sayılır,� itibarlı,�yüksek�(hervorragend); fevkalade, 
mükemmel,� zarif,� kibar� (ausgezeichnet)� gibi� olumlu� anlamlarıyla� kelimenin� dâhilik� (Genialität)
kavramına�yakınlaştığını�belirtiyor.�Eski�Yunan’da�kelimenin,�müstesna� (Aussergewöhnlich), muazzam, 
pek�büyük�(Riesig)�anlamlarında�tarafsız�kullanımına�işaret�eden�Theunissen,�diğer�yandan�aşırı,�itidalsiz,�
ölçüsüz�(übermässige, übertriebene), meczup, sapıtmış�(Exaltiert),�iddialı,�küstah,�kendine�fazla�güvenen�
(Vermessen), melez (Hybrid)� negatif� anlamlarında� kullanımına�dikkat�çekiyor.� (Theunissen,�1996,� s.�9)�
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konu� uğraşlara� atfedilen� önemle� de� ilintilidir.� Savaş� ve� hitabet� sanatının� tüm�

inceliklerini�bünyesinde�barındıran devlet�adamlığı,�en�az�felsefe�ve�şiir�kadar�saygın�bir�

konumdadır. Kuşkusuz� bu� temsilin� temelini� olağanüstü� yaşamlarıyla� Antik� Yunan�

trajedilerinde� başrol� oynayan çılgın melankolik kahramanlar oluşturur.397

Bellerophontes,398 Aias,399 Herakles400 ve� Agamemnon’un401 davranışlarındaki�

hezeyanlar,� aşırılıklar,� öfke� ve� tutarsızlıklar� ruhlarındaki� kararma� ve� çalkantının� dışa�

vurumudur adeta. (Klibansky vb., 1992, s. 56; Teber, 2004, s. 79 vd.)

Daha�önce�değindiğimiz gibi, her ne kadar Homeros’un destanlarında�melankoli�sözcük 

olarak henüz� yer almasa da, safra� sıvısıyla� heyecanlı/taşkın� mizaç� arasında� ilişki�

kurulurken, siyah (kara) renk� duyuların� kararmasını� anlatmak� için� kullanılır, ancak 

Bu�arada�kaynak�metnin�İngilizce’ye�yapılan�çevrilerinde�kelimenin eminent ile�karşılandığını�belirtelim. 
Northwood, http://www.bu.edu/wcp/Papers/Anci/AnciNort.htm.�(Erişim:�10�Mayıs�2009)
Yukarıdaki�açıklamaların� ışında,�metnin�bütünü�göz�önünde�bulundurulduğunda,�kanımızca� sıra�dışılığı�
olumlu�anlamda,�doğa�tarafından�bahşedilmiş�bir�yetenek olarak�almak�gerekliliği�ortaya�çıkıyor.�Kaynak�
metnin�son�cümlesinde�yer�alan�“o�zaman�bütün�karasafralıların�sıra�dışı�olmasının�nedeni�hastalık�değil�
doğa”�(Aristoteles,�2007,�s.�122)�ifadesi�de�bu�yaklaşımı�teyit�ediyor.�Aynı�konuda�bkz.�Horstmann,�2010,�
s. 11.
397 Antik�Yunan�mitolojisinde�çılgınlık�(Wahnsinn)�üzerine�bkz.�Leibbrand�ve�Wettley,�2005,�s.�7-15.
398 “Ama� bir� gün� tanrılar� tiksindi� Bellerophontes’ten,/Aleion� Ovasında� kaldı� o� tek� başına,/insan�
uğrağından�uzakta�yedi�kendi�kendini.”�(İlyada, VI,200-203)
Bellerophontes’in� tanrılar� tarafından� terk� edilmişliğinin� üzerinde� yarattığı� çöküntü� ve� boşluğun�
yorumlanması�için�bkz.�Starobinski,�2011,�s.�37-38.
“Aias’la� Bellerphontes’e� gelince� - ilki� büsbütün� sapıtmış,� öbürü� ücra� köşelere� kaçmış.”� (Aristoteles,�
2007, s. 108) 
399 Aias�için�Sofokles’in�Aias Tragedyasına�(Tragödien, s. 35-70)�bakılabilir.�
400 Yunan�Mitolojisi’nin� en� renkli� kahramanlarından� biri� olan�Heraklés,� ölümlü� babası�Amphitryon’un�
kılığına� giren� Tanrı� Zeus� ile�Miken�Kralı’nın� kızı� Alkeme’nin� insanüstü� kuvvetiyle� ünlenmiş� oğludur.�
Olağanüstü� gücüyle� ters� orantılı� yanlızlığı� ve� içedönük� kaygılı� kişiliği� melankolik� olarak� tanımlanır.�
Földényi’nin�ifadesiyle�“Herakles’in�gücü�aynı�zamanda�zayıflıklarıdır.”�(Földényi,�2004,�s.�25)
Heraklés’in�Zeus’un� oğlu� olduğunu� öğrendiğinden� beri� onunla� uğraşan�Tanrıça�Hera’nın� (Zeus’un� eşi)�
kışkırtmasıyla�karısı,�Thebai�Kralı’nın�kızı�Megara�ve�üç�oğlunu�öldürür. Mitolojide�Hera’nın�Heraklés’i�
bilinçli� bir� biçimde� delirttiğine� inanılır.� Heraklés’in� melankolisi,� çılgınlığı� ve� intiharı� Antik� dünyanın�
üzerine� eğildiği� temalardan� biri� olarak� öne� çıkar.� Önemine� binaen� Euripides’in� Heraklés (İÖ� 421)� ve�
Seneca’nın� Hercules Furens (1.� yy.)� isimli� tragedyalarını� burada� anabiliriz.� Herakles’in� yaşamının�
mitolojide�kabul�gören�zaman�dizimini�değiştiren�Euripides�(Herakles, 930-935),�çocuklarını�ve�karısını�
katletmeden�önce�Herakles’in�ruh�halinde�yaşanan�değişimi�(çılgınlık�halini)�mükemmel�bir�şekilde�tasvir�
edilmiştir:� “O,� artık� eski� adam� değildi;� yüzü� altüst� olmuş,� kan� çanağına� dönen� gözleri� çukurundan�
fırlamış,�ağzından�akan�köpükler�sık�sakalına�damlıyordu.”�
Bu� bağlamda� A.� Blanshard’ın� (2006)� Heraklés’i� incelediği� çalışmanın� ‘Heraklés’in� Çılgınlığı’� (Der 
Wahnsinn des Herakles)�başlıklı�3.�bölümüne�(s.�61-82)�bakılabilir.
Heraklés’in� çalkantılı� ruh� hali,� sık� sık� gelen� çılgınlık� nöbetleri� Antikçağ’dan� itibaren� tıp� yazınında�
epilepsi� (Kutsal�Hastalık)�ve�mani�halinin� ‘Herakles�Hastalığı’� (morbus Hercules)�olarak�da�anılmasına�
neden�olur.� Zaman� zaman� hastalığın�büyüklüğünü� ve� gücünü� anlatmak� için�de�bu� ifadenin� kullanıldığı�
görülmektedir.�Bkz.�Leven,�(Ed.),�2005a,�Herakles�maddesi;�Grmek,�1991,�s.�41.
Antik�Yunan�mitolojisinde�Herakles�ve�Eski�Roma’da�Hercules�kültü�için�bkz.�Hesiod,�Theogonie, 950 
vd.; Bulfinch, 2011, s. 160-166.
401 Agamemnon’un�öfkesi�için�bkz.�İlyada, 1999, I,101-105;�Rütten,�1992,�s.�64�vd.
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‘safra’� kavramıyla� ilişkilendirilmez. (İlyada, I,101-104)402 Jean Starobinski bu 

bağlamda� ‘karasafra’nın� olağandışı� bileşimine� dikkatimizi� çeker:� karanın, gece ve 

ölümü� çağrıştıran tekinsiz karanlığı� ile safranın� aşındıran,� meydan� okuyan,� acı�

doğasının� birleşmesi� sonucunda� ortaya� güçlü� bir� karışım� çıkar.� (Starobinski,� 2011,� s.�

43) Raymond� Klibansky� ‘melankoli’403 veya� ‘kara� safra’� kavramlarının� Homeros’dan�

başlamak� üzere� Antikçağ’da� izi� sürüldüğünde, ölümle,� kötücül� güçlerle� özdeşleşen�

tekinsiz� ‘siyah� renk’in� yazında�ne�denli� önemli� bir� yer� tuttuğunu�vurgular (Klibansky 

vb., 1992, s. 15-16) Diğer� yandan� Hippokrates� öncesi� dönemde� sağlık� dışı� yazında�

‘safra’� ile� ‘kara’404 kelimeleri ilk kez anlam� bütünlüğü� içinde bir� sıfat� olarak�

402 Aynı�görüş�için�bkz.�Flashar,�1966,�s.�37.
403 Raymond� Klibansky� ‘Satürn� ve� Melankoli’nin� Almanca� baskısı� için� 1988� yılında� kaleme� aldığı�
Önsöz’de�(s.�11-30),�Batı�Dünyası’nın�düşünce�tarihinde�çok�az�kavramın�‘Melankoli’�kadar�çokanlamlı�
olduğunu�belirtir.�(Klibansky�vb.,�1992,�s.�12)�Bu�çalışma�boyunca�en�çok�atıf�yapacağımız� Saturn und
Melancholie bizce�‘melankoli’�üzerine�bugüne�kadar�yazılmış�en�değerli�kaynak�olma�özelliğine�sahiptir.�
Üzerinde� yazarları� (R.� Klibansky,� E.� Panofsky� ve� F.� Saxl)� tarafından� yaklaşık� yetmiş� yıl� boyunca�
çalışılmış�‘Yüzyıl’ın�Kitabı’�(Jahrhundertbuch)�olarak�taçlandırılmayı�hak�eden�Satürn�ve�Melankoli’nin�
yazılma� serüveni� ve� melankoli� yazınına� olan� etkileri� üzerine� bir� değerlendirme� için� bkz.� Borchmeyer,�
2007, s. 9-17. 
404 “Aslında�kuru�ve�soğuk�kara�safra,�bütün�canlıların�hayatta�kalabilmek�için�ihtiyaç�duyduğu�sıcaklık�ve�
neme�karşın�kötülük�kavramını�temsil�ediyordu.”�(Dols,�2013,�s.�37)�Kara sadece�Batı�Dünyası’nda�değil,�
tüm�kültürlerde�benzer�olumsuz�çağrışımlarıyla�bilinir.�Sevillalı� Isidorus� Etymologiae’de� ‘gece’yi� (nox, 
Lat.)� etimolojisine� uygun� düşmeyen� bir� şekilde� (Etymologiae, s. 192 dip not 3) Latince nocere (zarar 
vermek) fiili ile ilişkilendirir�(V.�31,1).�
Hrabanus� Maurus� için� ‘gece� yapılan� her� faaliyet� tekinsizliği,� ahlaksızlığı,� Tanrı� tanımazlığı� ve� daha�
benzeri�birçok�kötülüğü�davet�eder.�(Boiadjiev,�2003,�s.�11)�
Grimm�Kardeşler�Sözlüğünde�‘gece’�sözcüğünün�onlarca�olumsuz�kullanımı�yer�alır.�(Bd.�13,�Sp�14168)�
Ölümün�kardeşi�olan�‘gece’,�Ortaçağ�insanı�için�tekinsizlik�kaynağıdır�ve�hiç�kimsenin�dostu�değildir�(nox 
nemini amica).� Adamotu� gibi� gündüz� saklanan,� gece� ışıl� ışıl� parıldayan� bitkiler,� insanlara� verdikleri�
zararlar ile tanınır.�(Boiadjiev,�2003,�s.�123-126)�Yine�Antikçağ’dan�beri�demonların,�kurtadamların,�kötü�
ruhların,�Ölüler�Alayı’nın�gecelerin�karanlığına�saklanarak�zarar�verdiklerine�inanılır.�(Boiadjiev,�2003,�s.�
138 vd.) 
Türk halk�inançlarında�‘kara’�inancı�üzerine�yapılmış�çok�sayıda�inceleme�olmakla�birlikte,�konuyu�ana�
hatlarıyla�ortaya� koyan�Yaşar�Kalafat’ın� ‘Türk�Halk� İnançlarında�Kara’� başlıklı�makalesine�bakılabilir.�
http://www.yasarkalafat.info/index.php?ll=newsdetails&w=1&yid=81.�(Erişim:�08�Mayıs�2010)�
‘Kara’nın�mecâzî�anlamları�için�bkz.�İA�(1997)�‘Kara’�maddesi.�
Melankolinin�ve� melankoliğin� rengi� olarak� tanımlanan� siyah,� tarihin� tüm�dönemlerinde�ölüm�ve�kederi�
çağrıştıran�olumsuz�anlamlarıyla�öne�çıkar.�Siyah Giyen Adamlar (2012)�adlı�çalışmasında�tarih boyunca 
siyah� renk� giysinin� anlamını� ve� yarattığı� çağrışımları� ekonomik,� toplumsal� ve� kültürel� boyutlarıyla�
araştıran� John�Harvey,� siyah� renge� ilişkin� şu� saptamalarda�bulunur:� “Siyah�zengindir� ve�birçok�anlama�
sahiptir� fakat� yine� de� siyahın� en� yaygın� ve� en� temel� değeri,� karanlığı� geceyle� ve� geceyi� ölümle�
ilişkilendiren� antik� dönemlerin� doğal� tasvirleriyle� siyah� renk� arasındaki� çağrışımlarda� yatar.� İlkel�
topluluklarda�ve�bazı�kıtalarda�deriye�sürülen�bir�pigment� [boyarmadde]�olarak�siyah,�kötülük,�ölüm�ve 
hastalıkla;�cadılık�ve�kötü�talih�ile�ilişkilendirilir.�(…)�Siyah�güzeldir:�Fakat�yine�de�lisan�ve�süsleme�söz�
konusuyken� olumsuz� siyaha� büyük� bir� yer� ayrılır� – kaçınılması� zor� gibi� görünen� bir� algılamaya� göre�
ölüm,�lânet,�ıstırap�çekmek,�büyücülük,�kirlilik,�günah,�ihanet,�hastalık�kavramları�‘“siyahtır.”’�“�(Harvey,�
2012, s. 59; 59-60) 
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(melancholos) bir�arada�Sofokles’in�Trakyalı Kadınlar405 isimli� tragedyasında�görülür.

(Flashar, 1966, s. 37)

Aristoteles’in� metni� öncelikle� Plâton� tarafından� deliliğe (mani) atfedilen� tanrısallığa�

karşı� alınan� bir� tavır,� giderek� bir� reddiye� olarak� okunabilir. Diğer� yandan metnin ana 

izleği Hippokrates� tıbbındaki beden� sıvıları� öğretisinden� hareketle� geliştirilen� tıbbî-

bilimsel melankoli�kavramına daha�yakındır. Son tahlilde metnin�bu� iki�görüşün�doğa�

felsefesi�bağlamında�sentezi�olduğu�söylenebilir. Aristoteles�melankolik�mizaca�verdiği�

kahramanlık� mertebesini Plâton’dan� ödünç� alırken,� kara� safranın� bedende

aşırılığı/eksikliği sonucunda�ortaya�çıkan�fiziksel�durumu (hastalığı) açıklamak�için�

405 Die Trachinierinnen, 573.
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Resim 2

Hippokrates’den� yardım� alır.� Diğer� bir� ifadeyle� melankoliklerin� doğaüstü� yönlerine�

karşın� etten� kemikten� bir� varlık,� insan,� olarak� kavranmasına� olanak� veren� bir� tanım�

yapar. Metinin� üzerine� inşa� edildiği� en� önemli� iki� düşünceden birisinin,�kara� safranın�

miktar� ve� ısısından� hareketle� ulaşılan� ‘üstün� vasıflı’� tanımı� diğeri� ise� şarabın� insan�
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psikolojisi�üzerindeki�etkileri�ve�kara�safra�ile�şarap,�kara�safra�ile�hava�arasında�kurulan�

ilişkilerdir.�(Flashar,�1966,�s.�64�vd.)

Aristoteles Problêmata’nın�(953a10-955a40)�son�cümlesinde�yer�alan�“o�zaman�bütün�

karasafralıların�sıra�dışı�olmasının�nedeni�hastalık�değil, doğa”�ifadesindeki�‘sıra�dışı’�ve�

‘hastalık’� kelimeleriyle Plâton� ve� Hippokrates’i referans gösterirken, ‘Soru/n/ların’�

nedenlerinin ‘doğa’da� aranması� gerektiğine� olan� inancını ifade eder. Aristoteles kara 

safra� illetinden� muzdarip� olanların� kervanına406 Aias, Bellerophontes, Herakles gibi 

destan�kahramanlarına� ilâveten, (kendi ifadesiyle) yenilerden Empedokles,407 Plâton408

ve� Sokrates’i de409 katarak ozanların� mizaç� itibariyle� ne denli melankoliye yatkın

olduğuna�dikkat�çeker.�Ancak�destan�kahramanlarının�öfke�dolu�çılgınlıkları�bilinen�bir�

gerçek� iken, üstün� yetenekleriyle� öne� çıkan� sıra� dışı� adamlara� atfedilen� melankolik�

mizaç�yenidir.410 (Aristoteles, 2007, s. 110; Klibansky vb., 1992, s. 60; Flashar, 1966, s. 

63 vd.) Böylece� hepsini� karasafralı� (schwarzgallig) olarak� tanımlar. (Leibbrand ve 

Wettley, 2005, s. 81)

Metin�kara�safra�ile�şarap�arasında�benzerlik�kurularak�başlar: Şarap kısa�süreli�kişilik�

değişimlerine�neden�olur.�Şarabın�fazlası� insanları�karasafralılara�benzetir: Kimi�öfkeli�

olur,�kimi�insan�canlısı, bir�diğeri yufka�yürekli.�Şarap�gündelik�yaşamlarında�soğuk�ve�

suskun�olanların�dilini�çözer,�o�kadar�ki, nutuk�atabilecek�hale�gelirler.�Daha�da�içerlerse�

küstahlaşır,� deliye� dönerler.� Her� türlü� sınırın� aşıldığı, aptallaşmış� suratlardan,� pelte�

haline gelmiş�bedenlerden�anlaşılır.�Bu�son�aşamadakilerin�hali�saralı�ya�da�kara�safra�

hastalığından� muzdarip� olanlarla benzeşir; birisi� şarapla� o� hale� gelmişken� diğerinin�

doğal�halidir bu (Aristoteles, 2007, s. 110; Klibansky vb., 1992, s. 61-62;�Müri,�1971,�s.�

168 vd.)

406 Metin’de� sayılan� yedi� melankolik� kişilikten� üçü,� Aias,� Bellerophontes� ve� Herakles,� Yunan�
Mitolojisi’nden,� üçü,� Empedokles,� Plâton� ve� Sokrates,� düşünce� ve� felsefe� alanından� ve� sonuncusu�
Lysandros da politika-devlet�adamlığı�alanından�örnek�olarak�verilmiştir.
407 V.� yüzyılda� yaşamış� çok� yönlü� bir� filozof� olan� Empedokles’e� atfedilen� melankolik� kimliği� tutkulu�
(Besessener - possessed)� kişiliğiyle� birleştiğinde� anlam� kazanır.�Kendisi� de� bir�melankolik� olan� ve� 73�
yıllık� yaşamının�36�yılını�delilik�hezeyanları� içinde�geçiren� (Hyperion�ya�da�Yunanistan’da�Bir�Yalnız, 
1987,� s.� 9)� Hölderlin� tarafından� kaleme� alınan� beş� perdelik� Empedokles tragedyası� (Hölderlin, 2000) 
filozofun�iç�dünyası�tutkulu�kişiliği�üzerine�önemli�ipuçları�veren�edebî�bir�yapıttır.�
408 Plâton’un�Tanrı� vergisi� delilik� (mânia)� üzerine� yazdıkları� bilinmekle� birlikte� kendisinin�melankolik�
olduğuna�dair�bir�ipucu�yoktur.�Aynı�görüş�için�bkz.�Aristoteles,�2007,�124,�çevirenin�dipnotu�9.�
409 Sokrates’in�sıra�dışı–melankolik�kişiliği�için�bkz.�Földényi,�2004,�s.�38-39.
410 Cicero, benzer ifadeleri, kendini de katarak, Tusculum�Konuşmaları’nda�sarf�eder.�(I,33,�s.�70)
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Şarabın� karakter� üzerindeki� geçici� etkisine� karşın,� doğadan� edinilen (kara safra 

fazlalılığı) süresizdir,�insan�yaşadığı�sürece�ona�eşlik�eder.�Aristoteles�şarabın�kısa�süreli�

de�olsa�şekillendirdiği�değişimlerin�veya�doğal�yollardan�edinilen�kişiliklerin�sıcaklığın�

denetiminde� işlediğini� belirtir.� Diğer� yandan� ikinci� nitelik� hava, hem� şarapta� hem� de�

kara� safranın� karışımında� yer� aldığı� için�bir� benzerlik� söz� konusudur� aralarında.�Kara�

safralı�doğası�gereği sıcak�ve�soğuğun�karışmasıyla ortaya�çıksa�da�son�tahlilde�soğuk�

mizaçlıdır.� Doğa� gereği� bedendeki� fazlalığı� soğukla� birleşince� ahmaklık� ve� salaklığa�

neden� olurken,� sıcakla� birleşen� fazla� kara� safra� kimilerini� fevrî,� kimilerini� sevdalı,�

kimilerini ise yetenekli yapar. Ancak�bu�sıcaklık�akılla� ilgili yere411 yakın�olduğundan�

delilik�hastalığına�neden�olur (Aristoteles, 2007, s. 112-116; Klibansky vb., 1992, s. 63-

68)

Kendi� içinde� tutarlı� olmayan� adeta� bir� su� gibi� bir� sıcak� bir� soğuk� olan� kara� safra,�

hastalık� çeken� insanları� tutarsızlaştırır,� farklı� görünmelerine� neden� olur: kimi zaman 

ödlek�kimi� zaman�umursamaz olurlar. Kara safra her bedende mevcut� olduğu� için� bu�

belirtiler az veya çok� herkeste� görülür. Ancak bu etkilerin (kabiliyetlerin) derinlere 

gitmesiyle�karakter�etkilenir.�Kara�safra�karışımı�yoğun�olanlar�karasafralı�(melankolik),�

az�olanlar� ise� sıra dışı�ve� itibarlı�olurlar.�Ancak�kendilerine�dikkat�etmezler� ise, ki bu 

insandan� insana� değişir, vücutlarının� neresinde� çıkacağı� belli� olmayan� kara safra 

hastalıklarına�yakalanmaya yatkın hale gelirler:�kimilerinde�epilepsi,�ötekilerinde�inme,�

bir� başkasında� ağır� depresyon� veya� korku, nihayet Makedonya Kralı� Arkhelaos

örneğinde�görüldüğü�gibi düşüncesiz�bir�cesaret olarak�ortaya�çıkar. (Aristoteles, 2007, 

s. 116-118; Klibansky vb., 1992, s. 70-72)

Daha�önce�belirttiğimiz�gibi,�önemli olan�bu�değişliklere�neden�olan�gücün�kaynağı�ve�

soğuk�sıcak�ile�nasıl�bir�ilişki�kurduğudur. Aşırı�soğuk�karışım�depresyona�neden�olur;�

özellikle�gençler�ve�zaman�zaman�yaşlılar�da�kendilerini�asarak intihar ederler. Sarhoş

olunca intihar edenlere de rastlanır. Şarap� iç� sıcaklığı� artırıp� kara� safrayı� ısıttığı� için,�

gençler�ve�çocuklar�gibi,�kişiyi�mutlu�kılar.�Aslında�bir�soğuma�olan�yaşlılıkta�giderek�

yok� olan� sıcaklık� nedeniyle� yaşlılar� çocuklara� göre� kendilerini� daha� çok mutsuz 

411 Çalışmaya� esas� alınan� çevirisinde�Aygün� (2007,� s.� 125�dipnot�25)�kastedilen� yerin�büyük�olasılıkla�
kalp�olduğunu�belirtiyor.�
Aristoteles�ve�Stoacılar�için�duyular�ve�bilincin�merkezi�kalptir.�(Dols,�2013,�s.�43)



164

hisseder.� Daha� önce� belirtildiği� gibi, bedende� karasafralı� karışım� soğuksa� farklı�

depresyonlar�ortaya� çıkar,� ancak� sıcak�olunca� canlılık,� neşe�gelir.�Çocukların� canlı� ve�

rahat,� yaşlıların� bezgin� olmasının� nedeni� budur.�Melankoliklerin� tutarsız� olması,� kara�

safranın�ya�çok�sıcak�ya�da�çok�soğuk,�yani�kararsız,�olmasından�kaynaklanır.�Ancak�bu�

kararsızlık�halinde�bile�elverişli�karışımın�olanaklı�olması�bizi,�melankoliklerin�hastalık�

nedeniyle� değil, yaradılışları� itibariyle� sıra� dışı� insanlar� oldukları� sonucuna� götürür.

(Aristoteles, 2007, s. 118-122; Klibansky vb., 1992, s. 72-76)

Yukarıda� kısaca� Problêmata’nın� anılan� çevirilerinden� faydalanarak, Aristoteles’in�

farklılık� yaratan� bir� durum� olarak� melankoli halini� tanımlama� çabasını� özetlemeye

çalıştık. Metinde hastalık olarak� melankoli� ile� doğanın� sunduğu� mizaç olarak 

melankolinin� birbirinden� farklı� şeyler� olduğu� önemle� vurgulanır� ve� öncelikle� diğer�

beden�sıvılarına�karşın�kara�safranın,�bedende�dengesizlik�yaratarak�sağlığı�bozan�gücü�

ortaya konur.412

Üstün�yetenekli�kişiler�kara�safranın�birbirine� tamamen�zıt� iki� farklı�etkisinden�yararlı�

ve� değerli� olanına� sahip� olarak� yaratılırlar.�Metinde kara� safranın� karakter� üzerindeki�

etkileri�şarabın�etkileriyle�karşılaştırılır.�Şarabın�da�başlangıçta�insanlar�üzerinde�olumlu

etkileri�görülür:�tutukluklar�gider,�dil�çözülür,�rahatlanır�ve�içende�insan�canlısı�bir�tavır�

gözlenir.� Ancak� doz� arttıkça� bu� etkiler� olumsuza� döner� kişi� ya� aşırı� sinirli,� saldırgan�

olur� ya� da� intihar� edecek� denli� hüzünlenir.� Sonuçta� şarabın� etkisi� geçince� eski� haline�

döner.�Başlangıçta�olumlu�görülen�özellikler�birdenbire�ortadan�kalkar,�kalıcı�hiçbir�şey�

elde edilemez. Son tahlilde bu bir mizaç özelliği�(Temperament)�değil,�dışarıdan�etkiyle�

uygun� koşullarda� ortaya� çıkan� arızi� bir durumdur. Ama� uygun� sıcaklığın� eşlik� ettiği�

gerçek� karışım� (kara� safra)� etkisini� bir� yaşam� boyu� sürdürür,� kalıcıdır.� Kişinin�

doğasından�kaynaklanan�kara�safranın�bedendeki�miktarı�ve niteliği�dengelidir.�Doğanın�

bahşettiği�farklılık�yaratan�yücelik�ile�şarapla�taklit�edilmeye�çalışılan�hal�arasında�çok�

fark�vardır. Ulrich�Horstmann’ın�(2010,�s.�11),�yerinde� tesbitiyle,�metni�bu�denli�eşsiz�

kılan�melankoliyi�patolojik�olmaktan�çıkarıp�onu�doğal�olarak�kabul�etmesidir.�

412 Kara�safranın�doğal�bir�beden�sıvısı�ve�akıl�hastalığı�nedeni�olarak iki� farklı�kimliği�ve�ortaya�çıkan�
‘belirsizlik’�halinin,�Problêmata bağlamında,�olumlu�tezahürü�için�bkz.�Starobinski,�2011,�s.�44.�
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Problêmata’da� yer� alan� düşünceleri� bu� denli� önemli� kılan özelliklerinden� biri, kara 

safranın�sıcaklık,�hava�benzeri�uygun�koşullar�(nitelikler)�sağlandığında,�soğuk�ve�kuru�

gibi� olumsuz� niteliklerinin� nasıl� olumluya� çevrilebileceğine� dair� inançtır:� Metnin� baş�

aktörü doğadır.�Hippokrates� tıbbında� her�beden� sıvısına�özgü� farklı� niteliklerin�uygun�

koşullardaki�en�uygun�paylaşımı�olarak�tanımlanabilecek�denge�hali�son�tahlilde�sağlıklı�

olmakla� eşdeğerdir.� Bu� bağlamda� safra� sıvısının� (kara)� aşırı� salgılanmasından�

kaynaklanan�melankoli� bir� hastalıktır.� Diğer� yandan metinde Antikçağ� boyunca� çoğu�

kez birbiriyle örtüşen iki kavram mânia ve melankoli arasındaki ayrım,�yeni melankoli 

tanımından�hareketle açık�biçimde�ortaya�konur.

Sonuç�itibariyle�Aristoteles’e�atfedilen�Problêmata’yı�bu�denli�önemli�kılan�unsurların�

başında,� başta� Hippokrates� ve� Euripides� olmak� üzere,� faklı� Antikçağ� yazarları�

tarafından�çılgınlık,�deha,�delilik�melankoli�üzerine�kaleme�alınan�metinlerde�olmadığı�

kadar�yeni�algıyı�tartışmaya�açmış�olmasıdır.�(Müri,�1971,�s.�169-170)

3.4.4. Plâton ve Aristoteles’de Melankoli�Kavrayışı:�Benzerlikler-Farklılıklar

Buraya�kadar�anlatılanlardan anlaşılacağı gibi, Plâton�ile�Aristoteles�arasında�melankoli

konusunda önemli görüş� ayrılıkları vardır.�Kuşkusuz� bu� farklılığı� yaratan,�melankolik�

kişiliği� doğabilimsel� ve� tıbbı� bir� çerçevede� yeniden� tanımlayan� ve kavrama yeni bir 

soluk getiren Aristoteles’tir.� Biz� bu� bölümde Aristoteles’in� metnine� biraz� daha�

yaklaşmayı� amaçlıyoruz. Öncelikle� László� F.� Földényi’nin�Problêmata’yı� çözümleme�

yöntemini� kendimize� esas� aldığımızı� ve� açıklamalarımızı� bu� çalışmaya�

dayandıracağımızı�belirtelim.413

Aristoteles,�Hippokrates’in�melankoliyi�hastalık�olarak�kabul�eden�yaklaşımına�prensip�

olarak�bağlıdır.�Diğer�yandan�mizaç�üzerindeki�belirleyici�gücü�nedeniyle�kara safranın�

diğer�beden sıvılarına�göre�fazlalılığının�sağlık için�zararlı�olacağını peşinen�kabul�eder.�

Aristoteles’e� göre� melankolikler� mizaçlarını ölçülü (orta karar)414 kara� safranın�

şekillendirdiği�kişiliklerdir.�Melankolik�kişilikte�kara� safra� sadece�miktar�olarak�değil,�

413 Földényi,�2004.
414 Melankolik� insanı� tanımlamasın� yanında,� orta kelimesinin Aristoteles metinlerinde bir ideal olarak 
akıl�sağlığı�ve�beden�için�taşıdığı�önem�hakkında�bkz.�Klibansky�vb.,�1992,�s.�82.�
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ısı� olarak� da� en� uygun� düzeydedir:� Ne� sıcak� ne de soğuktur.� Politikadan� sanata,�

felsefeden edebiyata yetenekleriyle� öne� çıkan bu� kişilikler,� kara� safranın� olası� aşırı�

ısınması� veya� soğuması� durumda risk� altındadırlar.� O�halde�melankolikler� için yaşam�

boyu�süren�bir�sıradışılık�hali�bahis�konusudur:�bir�yandan�diğer�beden�sıvılarına�oranla�

kara� safranın� fazlalılığı� hastalık işareti� iken,� diğer� yandan bu� fazlalık� bir� kararlılık

(ölçülülük) halini beraberinde�getirir,�yani�melankoliklere�sağlık�verir. Bu durum bize,

beden� sıvıları� açısından� kötü� olan� bir� karışımın,� mizaç� için� en� uygun� karışım�

olabileceğini, melankoliğin� ölçülü� ve� sıra� dışı� kimliğini ortaya� çıkarabileceğini�

gösteriyor.�(Földényi,�2004,�s.�20-21) Bu�bağlamda,�Hippokrates�tıbbında�öne�çıkmakla�

birlikte tüm� Antikçağ’a� hâkim� olan� ve� makrokosmos örnek� alınarak� bedende�

modellenmeye� çalışılan� denge,� uyum,� ölçü ve� kararlılık� arayışlarının, Aristoteles 

tarafından�sürdürüldüğünü�görüyoruz.

Melankoliklerin� vasıflarından� dolayı� ortalama (sıradan) olmaması,� onların� sıra� dışı�

kişilikleri� nedeniyle� hasta� oldukları� anlamına� gelmez,� tersine� ortalamanın� üzerinde�

sağlıklı� bir� yaşama� sahiptirler.� Kuşkusuz� üstün� vasıflara� haiz� sağlığın� ölçütleri,�

ortalama tarafından� temsil� edilen sağlıktan� farklı� olacaktır. Melankoliye neden olan 

kara� safra� köken� itibariyle� bir� beden� salgısıdır ancak� üstün� vasıflı� kişiliklerde� hem�

beden hem de ruh� üzerinde� etkili� olur. Kaldı� ki� bedensel� bir� değişimin� ruh� halinde�

yaratacağı� etki� göz� önünde� bulundurulduğunda� ayrım� yapabilmenin� zorluğu� ortaya�

çıkar.� Problêmata’da� adı� geçenler, üstün� vasıflara� sahip� melankolik� kişiliklerde�

değişimin� sadece� akılda� değil� bedendeki� sonuçlarına� dikkatimizi� çeker.� Bir yanda 

Herakles’in� fiziksel� gücünü� üstün� kılarken beraberinde onu� çılgınlığa� sürükler; 

Empedokles’i,�Plâton’u�ise�sıra�dışı�parlak�beyinlerle�ödüllendirir.�

Aristoteles melankoliklerin bedenen ve/veya akıl� düzleminde fevkalade� müstesna�

kişilikler olduğunu� kabul� eder� ancak� bu� farklılığın� kazanılmasında� Plâton’dan� farklı�

düşünür.� Ancak� Aristoteles bu fevkalâde� müstesna� (außerordentlich) melankolik 

kişilikler� hakkında� bize� ipucu� vermez,� sadece� yakın� çevresinden� bazı� isimleri� ve�

mitolojik� kahramanları� sayar. Özellikle� Herakles,415 Aias,416 Bellerophontes417 gibi 

415 Földényi,�2004,�s.�25�vd.�
416 Földényi,�2004,�s.�22-23;�Rütten,�1992,�s.�61�vd.; Homeros, İlyada, 1999, II, 557-558, 768-769, III, 
225-228; Odysseia, 2000, XI, 543-564. Sophokles, Aias, 1990 s. 35-75.
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kahramanların� ruh�halleri�çılgınlığa418 varan bir devinim halindedir. Bu�kahramanların�

davranışları� iki� ayrı� uçta� duruyor� gibi� gözükse� de� birbirine� akraba� olan iki ruh hali,

çılgınlık�ve�melankoli�arasında�salınır.�Sınırsız�gücün�Herakles’te�yarattığı�çılgınlık�hali�

giderek tarifsiz bir yanlızlığa�dönüşür.� İtildiği�bu yanlızlıkta�ortaya�çıkan melankolik -

çöküntüye� uğramış- ruh hali, aynı� zamanda� sahip� olduğu� yetenekler� için� ödemek�

zorunda� kaldığı� bir� bedeldir� adeta.� Mitoloji� kahramanlarının müstesna� çılgınlıkları�

dünyevî özelikler�taşımadığı�için,�dünyevî yöntemlerle�tedavi�edilemez.�Kaldı�ki�böyle�

bir imkân�olsaydı�yok�edilmeleri�de�o�derece�kolay�olurdu. (Földényi,�2004,�s.�25)

Aşağıda�Plâton’un�melankoli�kavrayışına�değinirken�belirteceğimiz�üzere,�Aristoteles’in�

çılgın� bir� ruh� hali� ile� melankolik� çöküş� arasında� kalan� kahramanları,� günümüzdeki�

tanımıyla,� manik-depresif� bir� gelgit� yaşarlar.� Soylu� duruşları,� korkusuzca� katıldıkları�

savaşlardaki� yiğitlikleri� manik� bir� hali� betimlerken,� onları� yanlızlaştıran� müstesna�

kişiliklerinin�ağırlığı,�nihayet bu�yükün taşınamayacak�hale�gelmesi�depresif�bir�sürecin�

başlangıcı� olacaktır. Kara� safranın� aşırı� ısınması�mânia,� soğuması�melankoliye� neden�

olmakla birlikte, bu durumda�ortaya�çıkan melankoli�ölçülü/kararlı bir karaktere sahip 

değildir,� dolayısıyla beraberinde� üstünlük/farklılık� getirmez.� Bu� kahramanların�

yaşadıkları� melankoli,� dolayısıyla� melankolik kişilikleri,� yenilerden farklıdır.� Onlar�

sonunda� insanlardan� kaçıp,� birer� mecnun� gibi yanlızlıklarına� sığınırken, Sokrates, 

Plâton,� Empedokles� için� durum� bütünüyle� farklıdır.� Ancak� bu� farkın� ve� atfedilen�

üstünlüğün� nedenleri� hakkında� Problêmata’da� bilgi� yoktur.� Bildiğimiz� beden-ruh, 

madde-akıl� ayrımının� henüz� olmadığı� iki bin yıl� öncesinin� Antik� Yunan� dünyasında�

kara safra sıvısının niceliği� ve� kalitesi� üzerinden� ortaya� çıkan� sonuçların� ruh-akıl�

dünyasına�ait�olduğuna�kesin�gözüyle�bakılmaktadır.

Bu noktada tekrar Plâton’un�melankoli� kavrayışına dönmek istiyoruz. Düşünür� Tanrı�

vergisi�çılgınlık� ile�melankoli arasında�kesin�bir�ayrım�yapar;�melankoliyi dünyevî bir 

rahatsızlık� olarak� görür� ve� sıradan deliliğe� benzer� bir� yaklaşımla� değerlendirir.

Plâton’da�genel�olarak�delilik�olarak�belirlenen�mânia hali,�günümdeki�tanımıyla�bipolar�

bozukluklarla (manik-depresif� hal)� bütünüyle� örtüşür.� Bilindiği� üzere� duygu ve 

417 Földényi,�2004,�s.�23-24;�Rütten,�1992,�s.�57�vd.;�Homeros,�İlyada, 1999, VI, 155 vd.
418 Burada patolojik delilik (Geisteskrankheit)� yerine,� üstün� vasıflı,� müstesna� -zaman zaman meczup-
olarak�tanımlanan�melankolik�kişiliklere�uygun�düştüğü�için�‘çılgın’�(Wahnsinn)�sıfatını�kullandık.�
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davranışlardaki� aşırı� istekli,� canlı,� dizginlenemez� coşkulu� bir� evre� olan� ‘manik hal’i, 

aşırı� durgun,� isteksiz,� endişeli,� kaygılı� ‘depresif’ evre takip eder. Plâton,� yukarıda�

belirtildiği üzere,�Tanrı� vergisi� çılgınlığın karşısına,� tıbbî bağlamı muğlâk, içeriği� net�

anlaşılamayan�bir sıradan delilik yerleştirir. Timaios’da� yaptığı� ruh� hastalığı� tanımını�

yeniden�anımsayalım:

Şimdi� de,� vücudumuzun� yaradılışına� göre,� ruh� hastalıklarının� nasıl� meydana� geldiğini�
görelim.�Başlıca�ruh�hastalığının�akıl�noksanlığı�olduğunu�kabul�etmek�lazımdır.�Fakat�akıl�
noksanlığı�iki�türlü�olur:�biri�delilikten,�öbürü�cahillikten. (Timaios, 86b)

Akıl�hastalığı�önce�akıl�noksanlığı olarak�tanımlanmakta,�daha�sonra�delilik ve cahillik 

olarak iki�türü�olduğu ifade edilmektedir. Bu noktada akıl�noksanlığı419 hastalıktan�öte,�

daha genel, giderek etik bir kavrayışı�ifade�eder.�Nedenlerden biri olan cahillik,�tanımı�

gereği,�Plâton� felsefesine,� akıl� noksanlığı� olarak�anılan�nihaî duruma�daha� çok�uygun�

düşen etik bir� kavramdır. Eğitimli olmayanın� cahilliği,� akıl� noksanlığı� kaçınılmazdır;

cahillik� bir� eksikliktir� ancak� bir� hastalık� değildir.� Ancak� ikinci� neden, yukarıda da

belirtildiği� üzere, Plâton� tarafından� netliğe� kavuşturulamamış� sıradan (dünyevî)

deliliktir. Sıradan delilik, delilerin (evlerde) kapatılması dışında gündeminde�yer�tutmaz. 

Kaldı�ki bu�yargıya�delilik hastalığının� patolojisinden�çıkarak� ulaştığı�da söylenemez. 

Onun�için�önemli olan�farklılığı�üstünlüğe,�olağandışının�erdemine, tahvil eden ilâhi bir 

kavrayışı�öne�çıkarmaktır. 

Plâton’un� bu� bütüncül� metafizik yaklaşımına� karşın� Aristoteles, Hippokrates’in� de�

etkisiyle,� sıvıların niteliklerin� etkisiyle�bedende�ve�davranışlarda�ortaya� çıkardığı yeni 

durumu inceler. Yaşlılarda� ve� bazı� gençlerde� görüldüğü� üzere� (aşırı)� soğuk� karışımın�

depresyon� nedeni� olarak� gösterilmesiyle� sıradan melankoli� hastası� tanımlanmış� olur.�

Fazla� şarap� içilmesi� veya� başka� bir� nedenle� kara� safranın� (aşırı)� ısınması� sonucunda�

ortaya�çıkan�aşırı�neşe,�çene�düşüklüğü,� taşkın�tavırlar,�giderek�saldırgan�davranışlarla�

manik ruh hali betimlenir.�Nihayet�aşırı�şarap�veya�kara�safranın�fazla�ısınmasına�neden�

olan�(başka�bir�hastalık ve benzeri)�başka�olumsuz bir neden olmaksızın doğaları�gereği�

karışımı� sıcak� olanlar� ise, Aristoteles’in� bize� saydığı� üstün� nitelikli� kişiliklerdir.

419
Timaios’un� Türkçe� çevirisinde� (1989,� 86b)� ‘akıl� noksanlığı’� olarak� yer� alan� ifadenin� Almanca�

çevirisinde� Vernunftlosigkeit, http://www.opera-platonis.de/Timaios.html (Erişim:� 09� Eylül� 2010);
İngilizce� çevirisinde� ise� foolishness ile� karşılandığını� belirtelim: 
http://www.archive.org/stream/platonostimaiost00platuoft#page/318/mode/2up (Erişim: 09�Eylül�2010).
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Aristoteles’in�son� tahlilde�Plâton’un�metafiziksel�unsurlarıyla� tanımlanan�mânia halini 

doğabilimsel� bir� çerçevede� ele� alan,� deliliğin� fiziksel� belirtilerini� göz� ardı� etmeyen�

bütünüyle�yeni�bir�melankoli�tarifi�yaptığı�söylenebilir.

Buraya� kadar� anlatılanlardan� anlıyoruz� ki,� Aristoteles� için�melankolikler bedenlerinde 

kara� safranın� ideal� koşullarda� (ne� çok� sıcak� ne� çok� soğuk)� ve� ölçüde� (kararlı)� daimî

bulunduğu insanlardır.� Ancak� devlet� adamlarından,� şairlerden,� düşünürlerden� verdiği�

olağanüstü� yetenek� örnekleri� de hastalık riski altındadır:� kara� safranın� aşırı� ısınması�

veya� soğuması� nedeniyle� onların� da� sağlıkları� bozulabilir.� Bir� yandan� kara� safra�

sıvısının�fazlası�diğer�beden�sıvılarının�dengeli�karışmış�olması�durumu�sağlıksız�olarak

tanımlanırken,�diğer�yandan�ortalama�ölçüyü�aşan�sıvı�sağlık�getirebilmektedir:� sıvılar�

için�kötü�karışım�belirleyici�olurken,�mizaç�için�doğru,�uygun�miktardır�belirleyici�olan.�

Son tahlilde melankolik kişiliği, ortalamanın ölçüsü ve� sıradışı karakterin� varlığı�

belirler. Aristoteles’e�göre�melankolikler�kesinlikle�ortalama�insanlar�değillerdir.�Ancak�

bu�ortalamanın�üzerinde�olma�hali� (sıradışılık)�melankoliklerin�hasta�olduğu�anlamına�

gelmez.� Tersine� onların� sağlıklı� bir� yaşam� sürebilme� yetileri� ortalama insandan daha 

fazladır.� Sıra� dışı� insanların� melankolik� karakterde� olduğunu� savunan� Aristoteles,�

farklılık� yaratan� kişilik� unsurlarına� ilişkin� bir� ipucu� vermez.� Sadece� mitolojiden

örnekler�verir ve�kendi�bildiği,�duyduğu�ünlü melankolikleri saymakla yetinir. Metinde 

sıra�dışı�ve�ortalamanın�üzerinde�olana�ilişkin�bir�bilgi�yer�almaz.�(Földenyi,�2004,�s.�20-

22)

Daha� önce� değinildiği� gibi� Antikçağ’da, çalkantılı� bir� ruh� haline� sahip� mitolojik�

kahramanları�başta�olmak�üzere,�melankolik�kişilik�ile�delilik arasında�ilişki�kurulması�

geleneği� yaygındır.� Yukarıda� sayılan� Bellerophontes,� Aias,� Herakles� gibi mitolojik 

kahramanların� tümünde� görülen ve sonu deliliğe� varan� taşkınlık� hallerinin� nedeni�

melankolik� kişilikleridir.� Tüm� kahramanların� olağanüstü� güç� ve� kabiliyetlerinin 

kaynağında�melankoli� yatar.�Nihayet delilik kaynağını�melankoliden�alan bir aykırılık�

halidir.


